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Generációnk

Szervezzük a Generációnk magazin
2019. évi előfizetését!
Az árak és a 2018-ban alkalmazott gyakorlat nem
változott, melynek lényege: díjazzuk azokat a
szervezeteket, amelyek több lapot igényelnek, illetve
azokat, amelyek a postaköltség csökkentése céljából
vállalják, hogy a postán veszik át a küldeményeket.
Bízunk abban, hogy a magazin színvonalának
fejlődése okot ad majd arra, hogy az előfizetések
száma növekedjen.
Előfizetési díjak 2019. évre
(egy évfolyamra (db), azaz 12 számra)
NYOSZ tagszervezeti előfizetőknek
(egy évfolyamra, azaz 12 számra)
Címre
Postán maradó
1 db
3 500 Ft/db
2-5 db
2 500 Ft/db
6-8 db
2 000 Ft/db
9-16 db
1 800 Ft/db
17-24 db
1 700 Ft/db
1 500 Ft/db
25-75 db
1 500 Ft/db
1 400 Ft/db
76-120 db 1 400 Ft/db
1 300 Ft/db
120 felett
1 300 Ft/db
1 200 Ft/db

A Generációnk magazin 2019. évi előfizetéséhez igénylőlapot szükséges kitölteni és megküldeni a NYOSZ címre
(1074 Budapest, Szövetség u. 9.). Az igénylőlapon kérjük
feltüntetni:
- a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát
kérik), címét, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát
- amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
- amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a
postacímet
- a megrendelt példányszámot
- az árat összesen
- ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy
csekket kérnek
- ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a
Nyugdíjasok Országos Szövetsége, számlaszám:
OTP 11705008-20413882
Szeretnénk jelezni, hogy 2019-től a januári számot még
postázzuk a 2018. évi előfizetőknek, a februárit azonban
már csak azok kapják meg, akik az előfizetési díjat február
1-ig a NYOSZ számára befizették / elutalták.
A Kiadó és a Szövetség megköszöni az előfizetés ügyében végzett munkát.
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Ugye Ön is megkapta a családok védelméről szóló nemzeti konzultációs kérdőívet tartalmazó borítékot? Ugye fel is bontotta, és el is
olvasta? Elgondolkodott az abban foglaltakról? Megtalálta benne a
nagyszülők családokban betöltött szerepéről szóló elképzeléseket?
Nem? Ne is keresse, mert ilyesmiről nem szól a "kérdezz-felelek"
konzultáció!
Én tüzetesen tanulmányoztam a kérdőívet, és szomorú vagyok. A teljesség igénye nélkül
néhány szembe tűnő véleményt megfogalmaznék. Értem én, hogy a kormányzati szándék a népességfogyás megállítása, megfordítása, hiszen lépten-nyomon a reklámok is azt üzenik: fiatalok,
vállaljatok gyereket! Azt is értem, hogy a politika ezt az egyébként nagyon pozitív szándékot
arra is használja, hogy az aktuális "riogatós" témát (ti. migráció) ismét elsüthesse. Azt is értem,
hogy az eddig tett családtámogatási intézkedéseknek kell az újabb reklám, miképpen a tervezett/beígért újaknak is. Mert ki ne értene egyet azzal, hogy szükség van a gyermek-vállaló családok támogatására újabb akciókat, forrásokat bevonni? Borítékolható, hogy csupa egyetértő
válaszok íródnak majd kérdőívekre, a magától értetődőt mindenki elfogadja.
De vajon elfogadható-e, hogy a magától értetődő családtámogatási elképzelések között nem jut
szerep a nagyszülőnek a családban? Legalább is a kérdőív tanúsága szerint a családban nincs
helye a papának, mamának....
Ha csak egy kérdésben megjelennénk, még az is elfogadható lenne. Mondjuk meg lehetne kérdezni azt, hogy "Egyetért Ön azzal, hogy a javuló egészségügyi ellátás és prevenció következtében
egészségesebbé váló nagyszülőkre fontos szerep hárul a családban? És hogy az ilyen nagyszülői
háttér a gyermekvállalásra is ösztönzőleg hathat?" Ha ezt, vagy ehhez hasonlót olvasnék, nyugodtabb lennék, mert azt látnám, hogy - a kormány meglátása szerint - van helyünk a működő
családok életében.
(Persze azt azért hozzátenném, ha az áhított kérdés a nagyszülőkről nem érdek-alapon
került volna be a konzultációs kérdőívbe, az sokkal megnyerőbb lenne. Mert hát valljuk be, a
családokon segítő nagyszülő elismerése érdek alapú, hiszen a nagyszülőnek kijáró, megbecsült szerep a családban nem alanyi jogon járna neki, hanem azért, mert segít.....)
Nemrégiben beszélgettem egy nyugdíjas kolléganőmmel, aki így panaszkodott. Most költöztek haza külföldről a fiáék, négy gyermekükkel. A munkavállaló családfő és felesége szépen
megtervezett módon számít a nagymamára, lényegében alig marad szabadideje. Az unokák gondozása, kísérése az iskolába, külön órákra, edzésre, ebéd, olykor vacsora a családnak, a szerelőt
várni, a kerti faleveleket összesöpörni, beszerzéseket bonyolítani, postára menni stb.... Sokszor
úgy érzi, nem jut magára semmi ideje. Bár szívesen gondoskodik a családról - mert érzi, hogy
szükség van rá, és ez elégedettséget ad számára -, de néha úgy érzi: ő lett a családja cselédje.
Nekem valami hasonlót üzen a kormányzati kérdőív. Mert kizárja, szóba sem hozza azt a
hátországot, amely a hétköznapi valóságban működőképessé teszi a családok életét, és amelynek
legalább olyan fontosnak kellene lennie egy kormányzat számára, mint amilyen fontosak a maga
által kitalált intézkedések.
Ráadásul a gesztus, amivel elismerné a nagyszülők szerepét a családban még pénzbe sem
kerül....
Némethné Jankovics Györgyi
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Címlapsztori

Erős Miklós:
emberként önzetlenül
tenni az emberekért
Idős korára nagyon sok ember méri fel az életét és csinál
önmagáról egy leltárt. Amennyiben azt látja, hogy a sors
kegyeltje volt azzal, hogy egész életében azt csinálhatta,
amit szeretett, akkor Ő egy boldog és szerencsésnek mondható életet élt. Ilyen ember Erős Miklós is, aki életéről, az
emberekkel történő találkozásairól beszélt újságunknak.
A gyökereimről néhány gondolatban elmondhatom,
hogy egy nagyon régi családból származom. Az egyik
szülői ágon négyszáz, a másik szülői ágon kétszáz évre lehet
visszavezetni a család eredetét. Apai nevemet nézve az Erősök Esztergomba az 1700-as években érkeztek, akik egyszerű örmény kereskedők voltak. Azokban az években három útvonalon jöttek az örmény népcsoportok. Magyarország északi területeit mi a Lengyelországon keresztül értük
el. A családunkban nem voltak kiemelkedő közéleti személyiségek. A személyes kutatásaim alapján tudhatom azt,
hogy Erős Ádám Esztergom várkapitánya volt. Erős Ádám
az 1700-as évek végén - amikor Mária Terézia átadta a várat
az egyháznak - ő volt az utolsó várkapitány.
A másik ágon az úgynevezett spónerek, az 1400-as
években a mostani Németország területéről települtek be
Magyarországra. Napjainkban a Spóner családnak Késmárkon van egy kiemelkedően szép síremléke.
A gyerekkori indíttatás meghatározó volt számomra és
büszke vagyok arra, hogy nagyszüleim a fölből, a mezőgazdaságból tartották el a családot és ez az egyszerű népi
neveltetés az egész életem során végigkísért. A gyerekkoromat meghatározta az is, hogy az egyik szomszédunkban
az anyai nagymama, a másik szomszédunkban az apai nagymama élt. A kettő között nevelkedtem fel és láthattam azt az
eredményt, amit a föld és a paraszti élet adhatott. Nem volt
nagy birtokuk, mindössze 27-30 hektáron gazdálkodtak, de
ez a kis gazdaság szinte mindent biztosított a család megélhetéséhez.
A mezőgazdasághoz történő vonzódásom is egy életen
át megmaradt, mert ötven éve én alapítottam meg az Esztergomi Kertbarátok Körét, aminek a mai napig a vezetője
vagyok. A félévszázados működés tiszteletére az idén egy
könyvet is kiadtunk. Úgy gondolom, hogy ez egy eléggé
ritka évforduló egy civil szervezet történetében. A kertbarátok között végzett munka természetesen a nyugdíjasokhoz is kötődik, mert nagyon sok idős társammal együtt
éltem meg ezt az ünnepet. Jelenleg ebben az egyesületben az
átlag életkor 70 év felett van.
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Az iskoláimat valamiért…
nem a megszokott mezei iskolákba végeztem el. Nem
értettem, hogyan kerültem a tanítóképző gyakorló iskolájába. Ötünket vittek be Szentgyörgymezőről, és ebben a
gyakorló iskolában a kistanító bácsiktól kellett megtanulnunk mindent, de én a városi gyerekektől is nagyon sokat
tanultam. Az itt tanultak egy életen át elkísértek. Az érdekessége ezeknek az éveknek a változatosság volt. Volt
olyan reggel, hogy cserkészként mentem be az iskolába és
délután kijöttem úttörőként! És ugyanaz volt a tanárunk!
Érdekes időszaka volt ez az életemnek.
A középiskolai tanulmányaim során egy évet jártam még
a ferencesekhez is. Nagyon sokat köszönhetek ennek az
iskolának, a tanáraimnak és nagyon büszke vagyok ezekre
az évekre. Itt fogadtatták el velem a könyv szeretetét, a matematika logikájának fontosságát. Sorolhatnám a tanárokat,
akiknek nagyon sokat köszönhetek, mert elindítottak a
nagybetűs életbe. Később is jó kapcsolatom volt az egykori
tanáraimmal. Például az egyik alkalommal, mikor én már
tanácselnök voltam, az egyik tanárom pedig plébános, és
egy dolog miatt kérdőre vont engem, azt feleltem neki: "Na
látod rosszul tanítottál!" Természetesen értette a tréfát és
jót nevetett. Végül közgazdasági technikumban érettségiztem. A főiskolát Budapesten a Mester utcában számviteli
szakon végeztem el, ahol mérlegképes képesített könyvelői
diplomát szereztem.
Életemet áttekintve szerencsésnek mondhatom..
magam a magán életem vonatkozásban is. Apám ugyan
paraszt ember volt, de bányászként ment nyugdíjba. Nagyanyám mindig azt mondta, hogy burokba született, mert
életében több olyan eset is volt, amikor hatalmas szerencsével élte túl a kritikus helyzeteket. Mikor 1957-ben a dorogi bányából nyugdíjba ment, a 8-as akna, ahol éveket dolgozott, azon a napon robbant be.
De beszéljünk az aktív munkával töltött időszakomról…
1960. január elsejétől a közszférában kezdtem el dolgozni, és először az Esztergomi Művelődési Házban igazgató helyettes voltam, majd 1972-től itt az igazgatói feladatokat láttam el. Összesen 14 évet dolgoztam a város kulturális életének szervezésében. Elmondhatom, hogy az iskola nevelő hatásai voltak azok, amelyek a népművelői területre irányítottak.
A művelődésből 1974-ben néhány évre átkerültem az
idegenforgalomba.

Címlapsztori
Majd ezt követően egy új területet is megismerhettem, a
közigazgatást. Tíz évig, a nyolcvanas évek végéig voltam
Pilismarót - Dömös egyesített települések tanácselnöke. Ez
a megbízatásom a két település önállóvá válásáig tartott és
ezt követően csak Dömös tanácselnökeként dolgoztam
tovább egészen a rendszerváltásig. Számomra a közigazgatásban eltöltött évek csodálatosak voltak.
Felkészülés a nyugdíjas évekre….
A rendszerváltás után már nem vállaltam közéleti szerepet, ezért 1989-ben visszajöttem az idegenforgalomba.
Kezdeményezésemre egy utazó klub szerveződött a városban, amelynek tagjai jelentős részben a nyugdíjasok voltak.
Később ebből az utazási klubból alakult meg a városban a
nyugdíjas egyesület. Ez az utazó klub már kezdetektől egy
kulturális missziót látott el. Mi fogadtuk a városba érkező
vendégeket, ami Esztergom nevezetességei miatt sok elfoglaltsággal járt. Az utazó klubunk elsődleges célpontja
Magyarország és látványosságai volt, valamint a környező
országok történelmének és kultúrájának a megismerése.
Évente 30-40 olyan kirándulást szerveztünk, amelyek a
történelmileg híres helyek meglátogatását célozták meg. A
klub tagsága a kezdetekben 100-120 fő között mozgott, és
elmondható, hogy egy nagyon összetartó társaság volt. A
utazás mellett az évek során kialakult és ma már a városban
jól működik a nyugdíjas érdekvédelem, a jogsegély-, valamint a pénzügyi, biztosítási tanácsadó szolgálatunk. Ezek a
szolgáltatások az időseknek egyfajta rendszeres szakmai lehetőséget biztosítanak a problémás ügyeik rendezéséhez.
Ebben az évben is már több, mint ötvenen keresték fel a

szakembereinket és kértek tanácsot az ügyes-bajos dolgaik
rendezéséhez.
Napjainkról elmondhatom ….
ebben az évben lett az egyesületünk 20 éves. Én azt látom, hogy egyre nehezebben lehet tartani az egyesületi formát. Nemrégiben csináltuk meg az egyesület új alapszabályát, aminek a betartása már egy komoly apparátust igényel. Ennek függvényében gondolkoztunk el arról, hogy
inkább újra klub formában működjünk, mert az egyesületi
forma ilyen kis anyagi támogatottság mellett nem működtethető. De baj van a jogszabályokkal is, mert ugyanaz a
törvény vonatkozik arra, aki néhány százezer forinttal gazdálkodik évente, mint akiknek milliói vannak és nagy szakértői apparátust tudnak foglalkoztatni.
A városban jelenleg mi vagyunk az egyetlen nyugdíjas
egyesület. Van néhány jól működő klub is, de ezek a plébániák mellett működnek, és az látható, hogy ezeknek is
nagyon idős tagságuk van. Az idős emberek érdekeit képviselő Idősügyi Tanács a városban hol működik, hol nem.
Nagyon annak a függvénye, milyen affinitása van az idősek
felé az aktuális polgármesternek, jelenleg működik.
Az egyesület életében nagyon fontos a kultúra ápolása.
Évente két nagy rendezvényünk van. Az egyik tavasszal a
Tavaszköszöntő Nőnap, ami egy, a napnak szóló ajándékműsor. Erre a nyilvános rendezvényre általában 150-200
nyugdíjas társunk jön el. A másik októberben az Idősek
Köszöntése. Három éve ezt a rendezvényt kibővítettük egy
konferenciával is, ahol egyetemi tanárok tartanak az idősekkel kapcsolatos témákból előadásokat.
Demeter Ferenc
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Idős-ügyeink

Az állam és a társadalom is a nők dolgának tartja
az idős családtagok gondozását
Az európai átlagnál rosszabb egészségi állapot és az idősebb életkorban fellépő öngondoskodási nehézségek, vagy
egyéb szükségletek eredményeképpen az időskori gondozás (gondoskodás) iránti szükségletek Magyarországon magasak, és hacsak nem következik be gyökeres fordulat a
megelőzésben, akkor az időskorú népesség arányának növekedése miatt várhatóan tovább nőnek.
A külső szereplő általi gondozás/gondoskodás számos
típusa létezik, mint lehetőség, ám praktikusan három esetet
kell elkülönítenünk. Attól függően, hogy ki gondoskodik az
önmagáról gondoskodni részben vagy egészben képtelenné
vált személyről beszélhetünk
- piaci alapú gondozásról,
- állami (közösségi) gondozásról
- családi (tradicionális) gondozásról
Jelen írás fő állításai: egyrészt a rászoruló időskorúakról
való gondoskodásra a magyar állam a szükségesnél kevesebbet költ; másrészt, hogy az idősgondozás állami alulfinanszírozása azért lehetséges, mert a magyar társadalom az
idősekről való gondoskodást jellemzően a családon belül
kezelendőnek tekinti.
A jelenkori magyar állam pedig (nem új keletűen) viszszaélve a társadalmi értékrenddel, az idősekről való gondoskodást a közösségi megoldások fejlesztése helyett a magukra hagyott családokra, elsősorban a nőkre hárítja (növekvő
mértékben).
Hogy miért baj, ha ez egybevág a gondozásról alkotott
attitűdökkel és elvárásokkal, azt később igyekszem részletesen kifejteni. A közösségi ellátási rendszer rossz állapota
ugyanakkor nem csupán a családokat terheli meg (még ha e
terhek önként vállaltak is), hanem ösztönzi a piaci alapú
gondozás terjedését, amelyhez a megfelelően magas jövedelmeket a regnáló jobboldali kormány jövedelempolitikája
teremti meg, de csak egy szűk réteg számára.
Időskori gondoskodási szükségletek
A felhalmozódott szükségleteket jól mutatják a Szociális
Ágazati Portálon (SZÁP) fellelhető várakozói jelentések,
amelyek szerint például 2018. márciusában 27 222 fő várakozott idősek otthonában való elhelyezésre és további 2658
fő időskorúak gondozóházában történő elhelyezésre. Az
előbbi az ellátásban részesülők 49,7%-a vagyis a férőhelyek
feléért "sorban állnak", míg az utóbbi az aktuálisan ellátottak 82,7%-a. A legfrissebb jelentés szerint (2018. augusztus)
27 542 fő vár idősek otthonában történő elhelyezésre és
további 3008 fő gondozóházi elhelyezésre.
A számok alapján egyértelmű, hogy az időskori bentlakásos gondozási intézmények súlyos férőhelyhiánnyal küzdenek. A férőhelyek szűkössége miatti sorban állás ezen a
területen nem csupán megterhelő (költséges) és nehezen
tolerálható, de megengedhetetlenül morbid is, hiszen a fé-
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rőhely felszabadulás/üresedés, amit a várakozó annyira vár,
egy másik ember halálát jelenti. Az állami (közösségi) ellátás
fejlesztése, a férőhelyek számának növelése és a közösségi
gondozási szolgáltatások bővítése már csak ezért is sürgető
feladat lenne ma Magyarországon. A magyar állam azonban
nem szeret gondoskodásra, pláne nem hosszan tartó (tartós) gondoskodásra költeni.
A magyar állam gondoskodáshoz való viszonyát igen jól
szemlélteti a következő, az OECD 2017-es "Health at a
Glance" kiadványának "Long-term care expenditure"
fejezetében található ábra.
Az OECD által vizsgált fejlett országok közül GDParányosan a magyar állam költött legkevesebbet 2017-ben a
hosszú távú gondoskodásra, csupán a GDP 0,2%-át.
2014-ben még a GDP 0,3%-a volt a GDP-arányos
állami hosszú távú gondozási kiadás.
Csak a rend kedvéért: Japán a magyarországi 0,2%-os
GDP arányos költés 10-szeresét fordította 2017-ben hoszszú távú közösségi gondoskodási kiadásokra, Svédország a
magyar költés 16-szorosát, az éllovas Hollandia pedig 18,5szeresét. A különbségek részben a népesség szerkezeti eltéréseiből fakadnak, de főleg rendszerszintűek és arra utalnak, hogy egyes országokban (pl. Magyarországon) a hoszszú távú gondoskodás területén a családtagok fizetés nélküli gondozási tevékenységén van a hangsúly.
A gondoskodás, mint női szerep
Hogy miért teheti meg például a magyar kormány, hogy
az állami ellátás finanszírozásának növelése, a férőhelyek
bővítése, a szolgáltatások minőségének javítása helyett a
hosszú távú gondozást többé-kevésbé a családok, alapvetően a nők terhévé teszi, azt nem kis részben a magyar
társadalom értékrendje magyarázza.
A Friedrich Ebert Stiftung jóvoltából nemrég elkészült
egy kutatás, amely összefoglaló eredményeit "Nőügyek
2018" címmel jelentette meg a német alapítvány. A szerzők,
Gregor Anikó és Kováts Eszter igen alaposan körüljárják
azt, amit röviden a "magyar nők helyzete napjainkban" névvel illethetünk, és amelyben bőségesen találunk információt
a gondozással kapcsolatos magyarországi (női) attitűdökről, értékekről, vélekedésekről. Felhívom a figyelmet az első
kérdésre adott válaszok megoszlására: a megkérdezettek
82%-a inkább gondolja azt, hogy az idős hozzátartozó ellátása a nők dolga és mindössze 2% az, aki kevésbé és 2%, aki
egyáltalán nem ért egyet ezzel a kijelentéssel.
A fentiek egyértelműen mutatják, hogy az idős hozzátartozó gondozását, a róla való gondoskodást a saját feladatuknak látják (élik meg) a nők (és vallják a férfiak) Magyarországon. Ezt az állítást erősíti, hogy a "Ki volt az, aki ilyen
helyzetben segítséget nyújtott?"kérdésre adott válaszokból
az is kiderül, hogy a nők elsősorban más nők (családtagok)

Idős-ügyeink
segítségre számíthatnak. Sőt, nem elsősorban és alapvetően
csak más nőkre támaszkodhatnak az idős hozzátartozó
gondozását egyértelműen saját feladatuknak tekintő magyar nők, de nem is igazán várnak mástól segítséget. Az "És
Ön szerint a következő szereplők közül kinek lenne a
feladata elsősorban, hogy segítséget nyújtson? És másodsorban?" kérdésre 60% válaszolta, hogy elsősorban egy
másik női családtagnak, és csak 26% várja, hogy elsősorban
az állam, a közösség nyújtson számára segítséget ebben az
élethelyzetben. Láthatjuk, hogy másodlagos elvárásokkal
együtt is csupán 47% az arány, azaz a megkérdezettek fele
sem várja az államtól, hogy közösségi megoldásokkal támogassa, segítse az idős hozzátartozó (tartós) gondozását.
"A fókuszcsoportos kutatás eredményeivel összhangban a kérdőíves kutatás során is azt találtuk, hogy a nők életesélyeit korlátozó problémák zöme a munka és a gondoskodás közti feszültség köré szerveződik. (…) Ha olyan
élethelyzet áll elő, amelyben dönteni kell, ki végezze például
a tartósan beteg vagy idős szülő gondozását, jellemzően a
nőkre hárulnak ezek a feladatok. Mindez nem csak a gyakorlatban van így, hanem az elvárásokban is megfogalmazódik: a válaszadók egyértelműen elsősorban a női családtagoktól várják el, hogy ezekben az élethelyzetekben segítsenek a rászorulóknak." - foglalja össze a kutatási eredményeket Gregor és Kováts.
A nem-gondoskodó állam költségei
A fentiek alapján, valamint az időskori állami (közösségi) gondozási ellátásokra várakozók száma (kb. 27 ezer
fő/hó) és a GDP-arányos hosszú távú gondozási kiadások
alacsony szintje (0,2%) alapján, tehát egyrészt azt állítjuk,
hogy a magyar állam a valós szükségleteknél jóval kevesebbet költ a hosszú távú gondozás finanszírozására-fenntartására.
Másrészt pedig azt, hogy ez az alacsony állami részvétellel működő rendszer azért létezhet, mert a nők (a családok)
az erősen rögzült társadalmi (nemi) szerepek miatt, amelyek
szerint elsősorban és alapvetően a nők feladata az idős,
rászoruló családtagról való gondoskodás, magukra vállalják
ezt a terhet. Mi ezzel a rendszerrel (alacsony állami részvétel
magas családi (női!) gondozási szerepvállalás) a probléma,
ha az érintettek mindkét oldalon elfogadják? Feltehetjük
úgy is a kérdést, hogy miért kellene a magyar államnak nagyobb szerepet vállalnia az idősgondozásban, vagy általában a hosszú távú gondoskodás (LTC) területén, ha a nők
ezeket a feladatokat úgy is magukénak érzik, önként és
örömmel vállalják?
Nos, egyrészt én kifejezetten vitatom azt, hogy a nők,
azon belül is a főként érintett, jellemzően 50 évesnél idősebbek, ezt "örömmel" vállalják.
Az, hogy a hagyományt követve, a szerepelvárásoknak
megfelelve csinál az ember valamit, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a tevékenység örömmel tölti el, boldoggá
teszi.
Az ápolás, a gondoskodás kifejezetten megterhelő, nehéz feladat mind fizikai, mint pszichikai és érzelmi értelemben. A hosszú távú gondoskodás teher, akárhonnan is
nézzük. Ami talán még fontosabb, azt is vitatom, hogy a

nők önként vállalják ezt a szerepet. Ma Magyarországon az,
hogy az idős, gondozásra szoruló családtagokat munkájukat feladva akár, pénzt és fáradságot nem kímélve a nők
gondozzák, az nem szabad választás kérdése, hanem az
alternatívák hiánya miatti kényszer.
A mai magyar állam esélyt sem ad a családoknak, hogy
másként döntsenek. Alulfinanszírozott, férőhely- és humán-erőforrás hiányos, borzasztóan alacsony minőségű
(tisztelet a kivételnek) állami ellátó rendszert működtetni és
közben azt állítani, hogy az otthoni gondozás önként vállalt
feladat, minimum cinikus hozzáállás. Hogy sokkal többet
kellene költenie a kormánynak a hosszú távú gondozásra, az
ellátórendszer fejlesztésére, azt nem pusztán a gondozásra
szorulókkal és a terheket magukra vállaló nőkkel való
együttérzésem mondatja velem, de a gazdasági racionalitás
is ezt diktálná.
Azzal ugyanis, hogy az idős (és más életkorú) tartósan
gondozásra szorulók gondozásának a költségeit (terheit) a
családokra hárítja, azzal lemond a gondozást végzők munkapiaci aktivitásáról, az ebből származó össztermékről,
jövedelemről, adóbevételekről. Ezen kívül pedig magát a
gondozást, mint gazdasági tevékenységet (szolgáltatást)
ebben a formában a gazdaság nem hatékonyan állítja elő. Az
otthoni ápolás hátránya (számos előnye mellett) ugyanis,
hogy nem tud élni a méretgazdaságosság nyújtotta előnyökkel: családi gondozás esetén a gondozottra jutó költségek (egységköltség) magasabbak lesznek, mint a közösségi gondozási formák (pl. idősotthon) esetében.
A hatékonyságveszteség és a munkakínálati hatás mellett további negatív hatásokat találhatunk a jelenlegi rendszer működését vizsgálva. A magára hagyott család (női
családtag) általi gondozás nem szakszerű gondozás (szakismeretek hiánya), így legalább az első gondozási évben bizonyosan rosszabb hatásfokú, mint a szakképzett gondozók által végzett, illetve az általuk támogatott gondozási
formák. A segítség nélküli családi gondozás, mint eszköz
mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket, hiszen magasabb
családi jövedelem esetén kisebb a jóléti veszteség, ha az
egyik háztartástag (a női családtag) átmenetileg vagy tartósan elhagyja a munkaerőpiacot, ezért igazságtalan.
Végül pedig, de nem utolsó sorban újratermeli a gondozásra szoruló időskorúak tömegét, mivel a gondozást
végző, zömmel 50 év feletti nők a gondoskodási időszak
alatt jelentős egészségügyi (fizikai/lelki/pszichés) állapotromlást szenvednek el, így jó eséllyel ők maguk is gondozásra szorulnak majd a jövőben. A számos negatív hatás,
költség, kár mellett csupán egyetlen "pozitívuma" van annak a rendszenek, amely Magyarországon a magukra hagyott családok terhévé teszi az időskorú és gondoskodásra
szoruló ellátását:
- a gondozási költségek magánköltségként jelennek
meg, és nem terhelik a központi költségvetést.
Az egyenlőtlenségek növekedése (igazságossági probléma) egyébként fokozottan igaz a mostanában egyre szaporodó, ám csak kevesek számára megoldást nyújtó piaci
szolgáltatások esetében is.....
forrás: Büttl Ferenc / mérce.hu
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Országos Nyugdíjas
Parlamentre készülünk
A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete - a korábbi
plenáris ülés felhatalmazása alapján - 2018-ban is megszervezte a felmenő rendszerű megyei nyugdíjas parlamenteket.
A szervező munkában nagy segítségükre voltak az idősek
helyi szervezetei, klubjai, körei, tagozatai és műhelyei. A
nyugdíjasok megvitatták az idősek életkörülményeire, társadalmi megbecsültségükre, és társas kapcsolatuk alakulására hatással lévő körülményeket, megfogalmazták a helyzetük javítására vonatkozó javaslataikat. A helyi szinten
megválasztott küldöttek részvételével a közeljövőben megszervezésre kerül az Országos Nyugdíjas Parlament III.
ülése.
A megyei nyugdíjas parlamentek határozatai alapján elkészült az az összeállítás, mely a felvetések sorát tartalmazza. Az Országos Nyugdíjas Parlament III. ülésén a megyék küldöttjei, az idősek országos hatókörű szervezeteinek
képviselői, a meghívott szakértők és a vendégek is a felszólalásukban az általuk kiválasztott téma indokoltságáról,
súlyáról, stratégiai jelentőségéről fognak szólni. Az ott elhangzottak alapján szavazással dönti majd el a Parlament a
nyugdíjas társadalom által legfontosabbnak tartott témakört.
A megyei nyugdíjas parlamenteken megfogalmazott
javaslatok:
1.) A Kormány és az idősek önszerveződéseinek képviselőivel jöjjön létre egy rendszeres, kiszámítható, nyilvános egyeztető és konzultációs intézmény.
2.) Az Alaptörvényt meg kell változtatni úgy, hogy a
jövőben tartalmazza az idősek méltó életkörülményei biztonságának garantálását. (a "segíti elő" a "törekszik" szándékoknál határozottabb elkötelezettségek intézményesítése)

3.) A nyugdíjrendszer fentarthatósága és biztonsága
érdekében központi intézkedéseket kell hozni az ország
termelékenysége és a versenyképessége javulása érdekében.
4.) A Kormány háttérintézményei tegyék láthatóvá azt,
hogy az idősek folyamatosan hozzájárulnak a nemzeti közösség felosztható forrásaihoz. (adó, járulék és illetékfizetés
révén, az önkéntes és fizetetlen háztartási munkák átvállalásával, az aktív korosztály számára örökül hagyott nemzeti vagyon hozamaként)
5.) Az év elejei nyugdíjemelés mértékének meghatározásakor, a prognosztizált infláció nagyságának figyelembevételén túl, a várható bérkiáramlásának mértékét is vegyék
figyelembe. (vegyes indexálás)
6.) Az év elejei nyugdíjemelés differenciáltan - az alacsony nyugdíj értékűeknél magasabb, a magasabb nyugdíj
értékűeknél alacsonyabb mértékben - történjen.
7.) Vezessék be a sajátos élethelyzetbe lévő idősek számára a rugalmas nyugdíjba-vonulás lehetőségét (bonusz malusz rendszer).
8.) Biztosítani kell a Nyugdíjbiztosítási Alap - jogi, szervezeti, gazdasági és személyi önállóságát. Valósuljon meg
az Alap ellenőrzése az érintettek releváns önszerveződései
által.
9.) Döntést kell hozni arra vonatkozólag, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapból fő ellátásként folyósított havi öregség
nyugdíjak:
a.) legkisebb összege ne lehessen kevesebb mint ezen
kategóriában az előző évi nyugdíj mediánértékének 60 százaléka,
b.) legmagasabb összege ne lehessen nagyobb, mint
ezen kategóriában az előző évi nyugdíj mediánértékének
600 százaléka.

Kaposvár
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10.) A közeljövőben intézkedéseket szükséges hozni arra vonatkozólag, hogy a nyugdíjkorrekciós program keretében csökkentsék a térségek közötti, a nemek közötti, és a
nyugdíjba vonulás időpontjától függő nyugdíjkülönbségeket.
11.) A nyugdíjprémium szabályain változtatni szükséges
úgy, hogy a folyósított ellátás mértéke beépüljön az érintettek alapnyugdíjába, ezzel növelve a következő években
esedékes nyugdíjemelés bázisát.
12.) A nyugdíjprémium kiszámításának alapjául szolgáló
80 ezer forintos viszonyszám - a 2008. évi átlagnyugdíj mértékét a mindenkori átlagnyugdíj nagyságához kell igazítani.
13.) Ratkó-korszak gyermekei a nyugdíjrendszer ellátottjai körébe mostanában lépnek be. Számuk igen jelentős
(kb. 720 ezer fő), így biztosítani kell a szükségleteikhez igazodó ellátórendszereket (idősotthonok, időskorúak nappali ellátása, szociális távfelügyelete stb.).
14.) Központi intézkedést kell hozni arra vonatkozólag,
hogy az idősotthonokban fizetendő havi térítési díj összegének évenkénti emelése ne haladhassa meg az éves nyugdíjemelés mértékét.
15.) Központi intézkedést kell hozni arra vonatkozólag,
hogy az idős korra egyre nagyobb méreteket öltő elmagányosodási jelenség oldására létre jöjjenek a sajátos intézmények. (kiemelten a kistelepüléseken élők hátrányos helyzetére tekintettel)
16.) Intézkedést szükséges hozni a "Nyugdíjas Igazolvány" bevezetése érdekében, hogy az idősek a hazai és
nemzetközi szolgáltatók és hatóságok elött a nyugdíjas
státuszuk tényét és a kedvezmények igénybevétele jogosultságát hivatalosan is igazolhassák.
17.) A közszférában is lehetőséget kell biztosítani arra,
hogy az öregségi nyugdíjasok munkavállalást - az SZJA
megfizetésén túl - se a munkáltatót, se a munkavállalót más
adó-, járulék-, hozzájárulás fajták ne terheljék.
18.) Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények
visszaszorítása érdekében az elkövetőknél súlyosbító körülményként vegyék figyelembe a sértett idős emberek korát.

19.) Sürgősséggel fel kell mondani a magyar - szovjet
szociálpolitikai egyezményt (1963. évi 16. sz tvr), és az
Ukrajnában szerzett biztosítási jogviszonyt a magyar nyugdíj meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni.
20.) Felül kell vizsgálni a nyugdíjasokra vonatkozó fogyasztói árindexhez használt főcsoportokba tartozó áruk és
szolgáltatások százalékos arányát.
21.) Plusz forrást kell biztosítani arra, hogy az özvegyül
maradt nyugdíjas - normatív alapon - kapjon egyszeri támogatást társának halálakor (kegyeleti támogatás).
22.) A Kormány kezdeményezze az Országgyűlésnél,
hogy az hozza létre az "Idősügyi Szószóló" intézményét.
23.) A Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított ellátások
közül külön kell választani a biztosítási elv és a szolidaritási
elv alapján történő kifizetések csoportját.
24.) Az öregségi nyugdíjasok részére térítés mentesen
kell biztosítani a szakorvos által szükségesnek tartott
gyógyszereket.
25.) Azon felnőtt háziorvosi körzetek számára, ahol az
egészségügyi alapellátásra bejelentkezettek között többségben vannak a nyugdíjjogosultak, ott kiegészítő pótlékot kell
bevezetni.
26.) Lehetővé kell tenni minden személyi jövedelmi adót
fizető állampolgárnak, hogy adójának egy százalékát saját
nyugdíjas szülei részére felajánlhassa.
27. A társasági adófizetésre kötelezetteknek lehetővé
kell tenni azt, hogy adójuknak negyven százalékát valamely
országos hatókörrel működő, idősek képviseletét célul kitűző önszerveződő civil szervezet részére felajánlhassa.
28.) Felül kell vizsgálni a hatályos adórendszert abból a
célból, hogy az idősek kiszolgáltatottságát csökkentő, életkörülményeiknek biztonságát erősítő intézmények és személyek kedvező adózási körülmények között végezhessék
munkájukat. (pl. egyszerűsített foglalkoztatásról, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvények)
29.) Az évente megrendezésre kerülő, önszerveződésen
alapuló, felmenő rendszerű, pártoktól független nyugdíjas
parlamentek intézményének működését a központi költségvetés finanszírozza.
(Nyugdíjas Parlament Egyesület)

Békéscsaba
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Beszédes számok

Beszédes
számok
A nyugdíjas érdekvédelemben
tevékenykedő aktivisták számára gyakran adódik alkalom arra, hogy számokkal, adatokkal támasszák alá meglátásaikat, véleményüket. Gyakran hiányos
az ismeret, nehézkes az utánjárás.
Számukra kívánunk elsősorban segítséget nyújtani azzal hogy néhány beszédes adatot közzéteszünk.
Itt van mindjárt az első, hányan vagyunk nyugdíjasok, hogy alakult az
öregségi nyugdíjasok száma 2012 óta,
amikor is jelentős átalakítások történtek
a nyugdíjas státuszban.
A második táblázat a nyugdíjak értékállóságára vonatkozik, látható, hogyan emelkedett évenként a nyugdíj,
átlagban és reálértékben, és hogy a
nyugdíjas infláció mennyiben tért el a
nyugdíjemelés alapjául szolgáló alap inflációtól.
Akiknek érdekes lehet, közöljük a
nyugdíjas fogyasztói kosár tartalmát (az
un. nyugdíjas infláció), melynek meghatározásakor a százalék megadásához az
egyes fogyasztási adatok milyen arányban szerepelnek.
Végül lássuk azt is, mennyit költ az
állam nyugdíj kiadásokra.
A beszédes számok tanulmányozása
nem csak nyugdíjas vezetőknek, de a saját sorsuk iránt érzékeny nyugdíjas társaknak is érdekes lehet.

a: A nyugdíjasok szempontjából kitüntetett csoport, a gyógyszerek, gyógyáruk részaránya
a fogyasztóiár-indexben 2,9%, míg a nyugdíjasok kiadási szerkezetében 6,2%.
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A karmester marad, de szükség van
"finomhangolásra"
2018. november 14-én tartotta a Nyugdíjasok Országos Szövetsége tisztújító küldöttgyűlését.
A szervezet legfelsőbb szerve által megválasztott Elnökség tagjai: elnök: Némethné Jankovics Györgyi,
alelnökök: Demeter Ferenc, Müller János, Román Demeterné, Szrenka Pálné, tagok: Cser János, Horváth
Istvánné, Szendrődi György, Véghné Reményi Mária.
Ugyancsak megválasztották a Felügyelő Bizottság tagjait: Rajosné Bujnyik Éva, dr. Palotai Ferencné,
Zadravecz Éva.
A küldöttgyűlésről - formabontóan - a siófoki tagszervezet elnökének alábbi soraival tudósítunk.
Az a megtiszteltetés ért, hogy képviselhettem a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületét a NYOSZ tisztújító Küldöttgyűlésén 2018. november 14-én.
Az ilyenkor szokásos forgatókönyv szerint zajlottak az
események és természetesen a fő napirend is, melyben
Némethné Jankovics Györgyi elnökasszony számot adott
az elmúlt négy év munkájáról.
Természetes, hogy a számvetést élénk vita követte pro
és kontra a sikerekről, a hiányosságokról és a teendőkről is.
Mindezt a jelölés is visszaigazolta, hiszen az elnöki posztra
és a tisztségviselőkre is többes jelölés volt. Ez így rendjén
való!
Aztán még jó ideig ízlelgettem a történéseket s kerestem
az ide illő hasonlatot, rólunk, akik formálói vagyunk a mindennapoknak.
Egy nagy-nagy szimfónikus zenekarhoz hasonlítottam
a Szövetséget, ahol Záhonytól - Hegyeshalomig a százezret
is meghaladó hangszeren játszunk, benne vonósok, fúvósok, billentyűsök, ütősök sőt harangkongatók is. Hát ezt a

sokféleséget kell oly módon vezényelni, hogy a hangzás
hatékony és élvezhető is legyen, néha pianóban, vagy éppen
fortissimóban. Persze itt-ott kiütközik egy-egy hamis hang,
ami talán természetes.
A helyi kamaraegyüttesek önállóan is színpadképesek és
sikert sikerre halmoznak, de a hangsúly mégis csak azon
van, ha mindannyian "színpadon" vagyunk és egy kottából
játszunk, hogy ennek hangjai oda is eljussanak, akiknek
olykor szánjuk, ahol ez idáig sajnos süket fülekre találtunk.
Tehát van teendőnk bőven, hogy akár a kottát is átszabjuk és finomhangolással azokat is elérjük "akik vagy
alusznak, vagy nem hallják, vagy talán nem is akarják"!
A mostani választásnál maradt a karmester - aki ráadásul
remek zenész is - és a szólisták (alelnökök, elnökség) sem
ma kezdték a szakmát, tehát alkalmasak egy új hangzás és
összhang megteremtésére.
Mi a magunk módján és hangszerein azon leszünk, hogy
a közösségek is fortissimóban játszanak!
Jánossy Gábor - Siófok

Szépkorúak Ki Mit Tud-ja Verpeléten

2018. november 17.-én szombaton került megrendezésre a Szépkorúak Ki Mit Tud-ja Verpeléten. A rendezvénynek a Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár adott
otthont. A helyszínt Verpelét Város Önkormányzata biztosította, továbbá ők gondoskodtak, arról. hogy finom
ebéd kerüljön a versenyzők asztalára. A program reggel
kilenc órától délután három óráig tartott. A Ki Mit Tud-ot
Farkas Attila, az eseményt szervező Nyugdíjasok Heves
Megyei Szövetsége elnöke nyitotta meg, majd Farkas Sándor Verpelét város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A házigazda feladatokat Prokai Laura a Közösségi
Ház vezetője látta el. A műsorvezető Kovács Miklósné
Lujza, a szövetség titkára, az oklevélátadó pedig Vinczéné
Kovács Margit a szövetség alelnöke volt. A már hagyományosan megrendezésre kerülő Ki Mit Tud? nagyon kedvelt
a nyugdíjasaink körében, ugyanis itt nincs zsűri. Mindenki
szabadon adja elő produkcióját és élvezik egymás műsorát.
A 2018 évi Ki Mit Tud-on 300 fő nyugdíjas, 46 fellépő vett
részt. Érkeztek fellépők Borsod-Abaúj-Zemplén és JászNagykun-Szolnok megyéből is.

A színpadon a következők mutatkoztak be:
21 csoport:
Tizenhét kórus: műfajokat tekintve igen széles körű volt a paletta: népdalok, bordalok, palóc dalok, szlovák
dalok, dalcsokrok és nótacsokrok.
Két tánccsoport kelengye táncot és csárdást mutatott be
Egy színjátszó csoport
Egy citera zenekar
25 szólós:
Egy szóló paródia
Hét nyugdíjas társunk verset, prózát mondott
hárman hangszeren játszottak
továbbá tizennégy társunk szólót énekelt
A Ki Mit Tud? résztvevői magas színvonalon mutatták
be műsoraikat. A jelenlévők jó hangulatban töltötték el a
napot. Felemelő érzés volt, amikor a hallgatóság együtt
énekelt a szereplőkkel. Élvezték a vidám paródiát, táncot,
felszabadultan mosolyogtak, nevettek. Igazán szép kikapcsolódás volt Verpeléten.
Farkas Attila

Tarnamenti Dalkör

Kisnánai Mátragyöngye Népdalkör

NYOSZ-hírek

Ki mit tud? Alsójózsán

Egyesületünk 2018. október 27-én - ez évben is - megszervezte és házigazdaként lebonyolította több környékbeli
nyugdíjasklub részvételével a Ki Mit Tud? rendezvényét.
Meghívottakkal együtt a 130 fős rendezvényünket a
Józsai Közösségi Ház színháztermében tartottuk. A résztvevő klubok esetenként kettő, három, négy remek produkcióval is felléptek.
No persze, a mi klubunk is jól kitett magáért. Kezdőként
léptünk fel az újonnan alakult tánccsoportunkkal - népviseletben csárdásokkal, betyárcsárdással is. Később egyéni
szavalattal, és más produkcióval is bemutatkoztunk a közönségnek. Dalkörünk is szép nótákat adott elő, majd pedig
a végén közös énekléssel fejeződött be a rendezvényünk.
Ebéd után a közös poharazgatás és nótázás után szabad
volt a színpad a tánchoz.
Délután tombola sorsolás, majd további szórakozás,

tánc és tánc következett a jókedvet garantáló házigazda csapattal, s a fergeteges miskolci cigány táncosokkal.
Nekünk összességében nehéz és sok volt a program, de
nagyon megérte, mert szép, és nagyon jó volt.
Mert ugye ha a többség "odateszi" magát és a szórakozás vágyával érkezik egy-egy ilyen és hasonló rendezvényre készülve, melyet a házigazda szerepében lévő klub
egy kicsit még űberel is, az csakis szép és jó élményt ad,
amely örömérzést közvetít és jó emlékként marad meg.
Rendezvényünk késő délutánig tartott, amely összességében kapcsolat megtartó és hagyományápoló volt, mely
egy újabb kedves emlék marad, amelyért érdemes volt tenni, és érdemes volt részesének lenni.
Köszönet az aktív résztvevőknek és a segítőknek.
Gorzsás Antal - sajtófelelős
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Jubileumi évfordulók
a sárándi Ezüst Évek
Nyugdíjas Klubban
Nyár közepe óta lázas készülődés töltötte el a sárándi
Ezüst Évek Nyugdíjas Klub kedd délutáni foglakozásait. A
szokásos megyei ill. országos fellépések mellett nagyon
fontos volt számunkra, hogy méltóképpen megemlékezzünk klubunk megalakulásának 45. évfordulójáról és megfelelően felkészüljünk az általunk szervezett "Dalok szárnyán" sláger és operett fesztivál 10. jubileumi rendezvényére.
Október 13-án a kora délutáni órákban - az ünnepi alkalomhoz illően feldíszített teremmel - vártuk a 45. évfordulóra érkezett alapító tagjainkat és a baráti klubok képviselőit. A helyi általános iskola gyerekcsoportjai meglepetés műsorral és ajándékkal köszöntöttek bennünket.
Szántó József polgármester úr és Molnár Ferencné a
Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke méltatta
az évek óta rendszeresen működő nyugdíjas klubunk tevékenységét.
Ezután mi, a nyugdíjas klub tagjai rövid műsorral mutatkoztunk be. Hangulatteremtőül a klub táncos lábú nagyijai show táncot mutattak be. Bugya Ferenc romantikus
dallamokkal idézte fel a régmúlt időket. Bugya Ferencné
Manyika szavalata után Virágos Lajosné Kozák Anikó XVI.
századi angol udvari dalt adott elő gitárkísérettel. Fekete
Béláné Rozika humoros székely népmesével nevettette meg
a közönséget. A műsorrészt az éneklő csoport zárta egy
népdalcsokorral.
"Képek a múltból" címmel zenés diavetítéssel idéztük
fel az elmúlt 45 év emlékeit. Fellépések, kirándulások, vetélkedők, névnapi-születésnapi köszöntések hangulata idéződött fel a néhány száz kép levetítése alatt. A rendezvény
megvalósítását segítette a sárándi önkormányzat és a "Híd a
generációk között" pályázat is.
A rendezvény befejezése után a jelenlegi tagsággal megbeszéltük az előttünk álló feladatokat.
2018. november 10-én szombat reggel korukat meghazudtoló nyugdíjasok csoportjai igyekeztek a sárándi Közösségi Ház irányába, a 10. "Dalok szárnyán" Fesztivál helyszínére. Előzetes jelentkezés alapján 169 főt vártunk erre a
napra.
A hagyományokhoz híven ebben az évben is itt köszöntöttük a házassági évfordulójukat ünneplő házaspá-
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rokat. 50 éve házasok: Szabó József és Rácz Irén, 55 éve:
Bakos Gyula és Nagy Elza, Borbély Lajos és Dankó Jolán,
Szánóczki István és Deczki Katalin, 60 éve: Grúz István és
Hiripi Róza. Az ünneplő házaspárokat Szántó József polgármester úr és Nagy Gyula képviselő köszöntötték. Bugya
Ferencné verssel, Virágos Lajosné Kozák Anikó pedig dallal kedveskedett a házaspároknak.
Matkó Károly a Hajdú- Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség nevében köszöntötte a megjelent vendégeket. Azután
34 fellépő hangulatos operett és sláger dallammal szórakoztatta a teremben lévő kedves közönséget, akik sokszor
együtt énekeltek a fellépőkkel. Erre az alkalomra érkeztek
fellépők és vendégek: Debrecenből, Mikepércsről, Hajdúnánásról, Derecskéről, Pocsajból, Martinkáról, Esztárból, Hajdúbagosról, Hosszúpályiból, Hajdúdorogról, Hajdúböszörményből, Hajdúszoboszlóról és Kabáról.
Négy és fél órás fergeteges hangulatú éneklés után ebédelhettünk. A klub asszonyai Kádár Sándorné Katika vezetésével készítették el a sárándi töltött káposztát, amelyet
nagyon finom házi sütemények követtek. Az ebédet követően tombolahúzás következett, majd a hagyományoknak
megfelelően Bugya Ferenc húzta a talpalávalót. 1/4 5-kor
zártuk a rendezvényt. Reméljük, jövőre is találkozhatunk
barátainkkal a 11. "Dalok szárnyán" Fesztiválon.
Úgy érezzük, hogy a rendezvényeinkkel méltóan emlékeztünk azokra a sárándi nyugdíjasokra, akik megalakították a klubunkat és átadták számunkra a staféta botot,
hogy egymást segítve, sok-sok együtt töltött programmal
töltsük el nyugdíjas éveinket.
Virágos Lajosné Kozák Anikó
Ezüst Évek Nyugdíjas Klub művészeti vezetője

NYOSZ-hírek

Városukat ünnepelték a kecskeméti
Bajtársi Egyesület tagjai
A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének tagjai előadás sorozatban emlékeztek meg szeretett településük - Kecskemét - várossá nyilvánításának 650.
évfordulójáról.
A város különböző kerületeit prózai részletek felolvasásával, fényképek, eredeti fotók bemutatásával tették még
gazdagabbá.
Nemes Józsefné Kecskemét belvárosának, iskoláinak
bemutatásával, Bartos Gyuláné pedig a Széchenyi város
felidézésével mutatkoztak be. Katonáné Kovács Irén a máriavárosi részt ismertette, Kádár Istvánné pedig Kecskemét
"hegyeit" tárta elénk. Ürgés és Muszály városrészről Marton Józsefné előadását hallgattuk meg, míg a Hunyadi városról Baloghné Halassy Éva tett említést.
Katonatelep sem maradt ki a sorból, ennek a városrésznek a bemutatására pedig az egyesületünk elnöke vállalkozott.
A többi városrész bemutatására a közeljövőben kerül
sor.
Az előadások során megismertük városunk gazdag történelmi múltját, jelenét, fejlődését, sok olyan információval
lettünk gazdagabbak, amellyek mellett nap mint nap elsé-

tálva találkozunk ugyan, de csak ritkán vesszük észre azokat.
Csóka Tamás nyá.ezredes - elnök

GRATULÁLUNK, GRATULÁLUNK, GRATULÁLUNK
A Nyugdijasok Budapesti Szövetségének elnöke, Véghné
Reményi Mária november hó folyamán két díjat is átvehetett.
Az elsőt Budapest XIII. kerületének Önkormányzata adományozta, az "Ember az Emberért" esélyegyenlőségért díjat
Dr. Tóth József polgármester adta át az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében mutatott hozzáállásáért.
A másik kitüntetés magasabb helyről érkezett.
Budapest Főváros Közgyűlése az "Aktív időskor meghosszabbításáért és a rászorulók élethelyzetének javitásáért"
végzett áldozatos munkája elismeréseként "Budapestért díjat"
adományozott, melyet Tarlós István főpolgármester nyújtott át.
Akik ismerik Marikát tudják, hogy a két díj laudációja nagyon pontos volt. Rá valóban ez jellemző. Minden gondolata az
idős emberek körül forog, minden tette az aktí időskor elősegítését célozza.
A díjakhoz szívből gratulálunk!
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Dél-Somogyi Dalos Találkozó Babócsán

Sok tapsot kaptak a babócsai dalosok
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a dalos találkozót
a babócsai Nárcisz Nyugdíjas Klub tagjai - mondta Takács
Józsefné elnök. Míg a férfiak a termet rendezték be, addig
az asszonyok finom süteményeket készítettek.
Péter István polgármester meleg szavakkal köszöntötte
a megjelenteket. Külön is gratulált azoknak, akik a tizenhét
műsorszámot előadták. A zene és a műsorok még közelebb
hozzák egymáshoz az embereket. Érzik, hogy nincsenek
egyedül. De példát is mutatnak a felnövekvő nemzedéknek

az összetartásból. Örül annak is, hogy a klub fellépési sikerei öregbítik Babócsa jó hírnevét. A színvonalas műsorok
pedig jól szórakoztatják a lakosságot is.
A Dráva környéki és a Rinya menti nyugdíjas egyesületeken kívül még Zalából is érkeztek csoportok, akik
vidám dalaikkal szinte "feldobták" a jelenlévőket.
A finom ebédet követően tombolasorsolás és tánc várta
a fellépőket és a vendégeket.
Györke József

Sokadszor is Országos Nyugdíjas Kulturális
"Solar Fesztivál" Nagyatádon
Már összeszámolni is nehéz, hogy hány alkalommal tartottunk országos művészeti fesztivált a nyugdíjasoknak mondta Tóth Sándorné fő szervező. Volt olyan év, hogy
annyian jelentkeztek, hogy több vasárnapot is igénybe vett
tavasszal és ősszel is. - Az utóbbi években inkább az őszi
fesztiválokat tartjuk meg. Most is olyan sok jelentkezés
történt, hogy még egy vasárnapot is itt töltünk, pedig legutóbb harminchét műsorszámot láttunk, hallottunk kora
délelőttől késő délutánig.
Nagyon színvonalas műsorok voltak legutóbb is. A budapesti Morvay Károly Nóta és Dalkör Egyesület szinte egy
csapat fellépővel érkezett. Velük jött Tolnai András nótakirály is, aki szintén elvarázsolta a közönséget dalaival. A
pécsváradi nyugdíjasok férfi kórusa és női tánccsoportja

szintén sok tapsot ígérő műsorral szerepelt. Meg kell említeni a szombathelyieket, akik az énekkar mellett szép számmal énekeltek nótákat egyénileg is. Társastáncból sem volt
hiány a budapesti "Sárga Rózsa" tánccsoport jóvoltából.
Nagy tapsot kaptak a szervező Obsitos Dalárda tagjai is
jeleneteikkel és hazafias dalaikkal. A sok nóta és dalcsokor
mellett szerencsére pár jelenet és vers is színesítette a fesztivált. Nem csak azért, mert utolsóként léptek fel, de a koronát a kaposvári "Korona Nyugdíjas Egyesület" énekesei és
táncosai érdemelték ki. Nagyon színvonalas operett dalaikkal és táncaikkal. Folytatás új műsorszámokkal és szereplőkkel következő vasárnap volt. Valamennyi szereplő emléklapot és ajándékot kapott, majd a sok tombolatárgy is
gazdára lelt.
Györke József

A nagyatádi obsitosok a Magyarok Világhimnuszát énekelték nagy sikerrel
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Tizenöt éves a Csopak Nyugdíjas Klub
Mosolygós, kedves emberek jöttek el a kultúrházba.
Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte Csopak legaktívabb civilszervezete a Csopak Nyugdíjas Klub.
A vendégeket legelőször dr. Horváth Imréné köszöntötte, aki dr. Pécsvárady László csopaki költő, erre az alkalomra írt versét mondta el, Születésnapi köszöntő címmel.
Majd Friedrich Schiller, német költő szavait idézte, miszerint: "Az embernek célja nagy, hát kell a másik ember.
Csak szépen összefogva hat. Sok víz hajtja a malmokat, sok
cseppből áll a tenger." Valóban, ha belegondolunk, a nyugdíjas klubban is csak úgy érhetünk el eredményeket, lehetünk sikeresek, ha összefogunk. Sok ember összefogása kell
az eredményes munkához. Mindez pedig megvalósul a
nyugdíjasklubban - folytatta tovább gondolatait. Majd átadta a szót dr. Károly Gabriellának, a szervezet elnökének,
aki igyekezett összefoglalni az elmúlt 15 évet, képekkel illusztrálva. Bemutatta a klub megalakulását és azokat a
programokat melyek a hetente megtartott klubnapokat tartalommal töltötték meg, és elmondta, büszkék arra a teljesítményre, hogy az idén már 16. alkalommal szervezték
meg a Közép-Dunántúli Regionális Nyugdíjas Találkozót
Kiemelte a közös kirándulásokat, amelyekkel bejárták az
országot, de számos helyen jártak külföldön is. A klub aktívan részt vesz a község életében, falu szépítésben és példás
kapcsolatot alakítottak ki az iskolával és az óvodával.. Végezetül megköszönte a klub tagok aktív közreműködését, és
az önkormányzat hathatós támogatását. Ezután a kultúrcsoport dalban mondta el, hogy ők mit is gondolnak a
nyugdíjas évekről.
Ambrus Tibor polgármester köszöntőjében kiemelte: Az Önök kis közössége kezdetben azért jött létre, hogy aki
egyedül él, az se maradjon magányos. Mára azonban sok
idős csopaki számára kedvelt hellyé változott. Rengeteg
kirándulással, előadással, tánccal, énekkel, színes klubélet-

tel, igazi összetartó szervezetté változott, és ez így szép. Ha
részt veszünk egymás életében, ha vigyázunk egymásra, ha
tudunk segíteni egymásnak gondban és munkában, ha tudunk együtt mulatni, ha van szavunk egymáshoz örömben
és bánatban, akkor életünk értelmet kap. És ha van értelme
az életünknek, akkor jó élni. Ez a legfontosabb dolog, ami
számít. A település első embere után Demeter Ferenc, a
Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
alelnöke méltatta a 15 éves nyugdíjasklubot, majd díszoklevelet adott át Csoó Sándornénak és a Mandulavirág
Óvodának. Ezután a civilszervezetek és az intézmények vezetői köszöntötték a Csopak Nyugdíjas Klubot. A délután
további része finom vacsorával, és jó csopaki bor mellett
kellemes baráti beszélgetéssel, jó zenével zárult, természetesen nem maradhatott el a születésnapi torták felvágása
sem.
Szendi Péter
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Olaszország nyugdíjrendszere
Olaszországban a 65 év felettiek lakosságon belüli aránya 21,53%, ami már most is kiemelkedően magas, a legmagasabb Európában, és folyamatosan növekszik. A 2018.
június 1-jén hivatalos esküt tett új olasz miniszterelnök,
Giuseppe Conte az euroszkeptikus Öt Csillag Mozgalom
(M5S) és a jobboldali Liga közös kormányát vezeti.
Nagy kérdés, hogy hogyan alakul a nyugdíjrendszer,
ugyanis korábban, 2017 decemberében több ezren tiltakoztak az olasz nagyvárosokban az ellen, hogy az akkori
kormány 2019 januárjától 67 évre tervezte emelni a nyugdíjkorhatárt, ami alól csak bizonyos, egészséget megterhelő
foglalkoztatottak lettek volna kivételek. Még a 2011-ben
hatalomra került kormány vezetett be komoly megszorító
csomagot, aminek része volt egy nyugdíjreform, az un. szenior nyugdíj megszerzéséhez szükséges 40 éves járulékfizetéses munkaidő férfiak esetében 42 évre, nők esetében
pedig 41 évre történő emelése. Az ehhez szükséges nyugdíjkorhatár a nőknél 2012-től 60-ról 62 évre nőtt, 2018-ig fokozatosan elérve a 66 évet és hét hónapot, a többi foglalkoztatottnál az emelkedés 2012-től történt 65 évről 66 évre,
jelenleg elérve a 66 év és hét hónapot. A korhatár további
emelése a lakosság várható élettartam növekedését vette
volna alapul.
A most hatalomra került M5S vezetője már a választási
kampányban bejelentette, hogy új nyugdíjrendszerre készülnek, ami szerint az olaszok az egyik lehetőség szerint 41
év járulékfizetéses munka után nyugdíjba mehetnének életkortól függetlenül (jelenleg érvényes: közel 43 év), míg a
másik lehetőség szerint az kaphatna nyugdíjat, aki legalább
64 éves és minimum 35 évi járulékfizetéses munkája volt
(jelenleg csak az életkor számít, ami 67 év). A nők esetében
57 vagy 58 év lenne a nyugdíjkorhatár és 35-37 év járulékfizetéses munka. Az még nem derült ki, hogy erre honnan
lesz fedezet. Ugyanis az új kormány első költségvetési tervében, amiről szeptemberben állapodtak meg, a nyugdíjreform mellett adócsökkentés is szerepel, sőt 2019-ben
vagy 2020-ban már 780 eurós alapjövedelem fizetéséről is
szó van, amit nem csak az ennél alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapnának, hanem az a hat és félmillió olasz és nem
olasz, akinek legalább 10 éve Olaszországban van a lakóhelye, munkát keres és szegénységben él. Mindehhez 27
milliárd euró új hitelre lenne szüksége a kormánynak, ebből
8 milliárdra a nyugdíjreformhoz.
Az olasz nyugdíjrendszer fő pillére a kötelező hozzájáruláson alapuló állami rendszer, amihez a bruttó bér alapján számított társadalombiztosítási járulékból 33%-ot folyik be, 23,81%-ot fizet a munkáltató és 9,19%-ot a munkavállaló.
Emellett léteznek foglalkozásonkénti/cégenkénti magán nyugdíjbiztosítási programok, továbbá aki akar, csatlakozhat banki, biztosítótársasági nyugdíjalapokhoz is.
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2016-ban a havi minimál nyugdíj 501,9 Ä volt (kb.
163.000 forint) egyedülálló számára, illetve 638,83 Ä
(207.600 forint), ha elmúlt 70 éves. A havi átlagnyugdíj
pedig 1.141 Ä (kb. 347.700 forint) volt (2014. évi adat
szerint). Minden év decemberében 13. havi nyugdíjat is
fizetnek.
Érdekességképpen érdemes megjegyezni, hogy az olasz
társadalombiztosítás (INPS) vezetője, akit még az előző
kormány nevezett ki, elengedhetetlennek tartja az ellenőrzött bevándorlást Olaszországba, mert országa a világ
egyik legalacsonyabb születési számúak közé tartozik, és
így néhány éven belül nem lesz elég munkaerő az idősgondozásban, mezőgazdaságban és nem lesz, aki megfelelő
összeget befizessen a nyugdíjkasszába. Meglátjuk, hogyan
alakulnak a dolgok az új, keményen bevándorlás ellenes
kormány irányítása mellett.
Hol és hogyan élnek a nyugdíjasok Olaszországban?
A megélhetési költségek 65,66%-kal magasabban
Olaszországban, mint hazánkban a 2018. júliusi adatok
alapján, míg a lakásbérleti díjak 51,94%-kal haladják meg a
magyarországit. Hozzá kell tenni, hogy az ország északi
régióiban jóval magasabbak a megélhetési költségek, mint a
déli régiókban.
Az élet minőségének indexe 148,69 a 0-200 terjedő
skálán, míg a magyar index csak 133,95.
Olaszországban még mindig elsősorban a család, a nők
feladata az idősek gondozása. Ez a magyarázata annak,
hogy az idősek kevesebb, mint 1%-a veszi igénybe az idősotthoni gondozást. Viszont azt is látni kell, hogy az iparilag
jól fejlett észak-olaszországi régiókban, ahol mindkét szülő
dolgozik, elterjedt a magánkézben lévő idősotthoni vagy
házi gondozó szolgálat igénybevétele. Nem ritka a be nem
jelentett, olcsó, általában afrikai és kelet-európai ápoló (badanti) alkalmazása, akik a késői 1980-as években özönlöttek
be Olaszországba.
Érdekességképpen érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi években egyre több európai ország, illetve azok bizonyos
régiói próbálják magukhoz csalogatni más országok nyugdíjasait, kellemesebb klímával, olcsóbb árakkal, sőt adókedvezményekkel. Kifejezett iparág épült ki erre a Kanári-szigeteken és Portugáliában, de az olasz nyugdíjasok mostanában Bulgáriába is előszeretettel költöznek, és ott költik a
havi járandóságot. Hatvan-és hetvenezer között van azoknak az olasz nyugdíjasoknak a száma, akik Portugáliában
vagy más európai országban telepedtek le. Viszont egyes
elnéptelenedéssel fenyegető olasz régiók is megpróbálják
magukhoz csábítani a nyugdíjasokat, akár úgy, hogy 1 Ä-ért
kínálnak számukra házat abban a reményben, hogy ha odaköltöznek, és ott költik el nyugdíjukat, azzal fellendíthetik
az adott régió bevételeit.
Összeállította: Berg Marianna

Az Európai Sporthét értékei a terítéken
Szakmai fórum keretében értékelte november 29-én a
Magyar Szabadidősport Szövetség az Európai Sporthét idei
rendezvényeinek tapasztalatait.
Czene Attila a szövetség elnöke szerint a szeptember
23-a és 30-a között megtartott BEACTIVE héten az elmúlt évekhez képest jelentős előrelépés történt. Az Európai Sporthét felhívásához a hét során 629 regisztrált sporteseménnyel csatlakoztak a tagszervezetek és más sportegyesületek, és ezeken több mint 30 ezren vettek részt. Az
így elért eredmények európai viszonylatban is figyelemre
méltóak.
Az Európai Sporthét 2015-től magyar kezdeményezésre minden év szeptember utolsó hetében kerül megrendezésre és mára az unió összes tagállama csatlakozott a
szervezet felhívásához. Ennek eredménye lett az, hogy az
idei évben a tagállamok 48291 regisztrált eseményén több
mint 12 millióan vettek részt. A rendezvények célja az, hogy
megmozgassák a tömegeket és ezzel talán oldani lehet azt a
népegészségügyi problémát, amit napjainkban a mozgás hiánya okoz.
A szövetség elnöke jó tendenciának tartja azt, hogy a
tagszervezetek egyre nagyobb számban csatlakoznak az
Európai Sporthét rendezvényeihez. Ugyanakkor azt is
látják, hogy a rendszerben vannak még tartalékok, mert
több helyre még nem jutott el a sporthét gondolatának
jelentősége. A 2015. évi kezdethez képest napjainkban jelentős forrásalapok állnak rendelkezésre, amelyeket a pályázati kiírásban előírt feltételek teljesítése esetén tudnak a
szervező egyesületeknek biztosítani.
Az Európai Sporthét záró rendezvénye - a tagországokban mindenütt - a sportok éjszakája volt. Magyaror-

szágon ezt szeptember 29-én a Tüskecsarnokban rendezték meg, ahol 30 sportágban lehetett "fénykuponokat" szerezni. A sportágak a röplabdától, a jeges sportokon keresztül az úszás sok formájáig tartott. A lényeg a jó kedv és a
játékosság volt. A hagyományteremtő rendezvényen 3500an vettek rész fiatalok és idősek egyaránt és érezték jól
magukat éjjel egy óráig.
Az idei év egyik jelentős mozzanata volt az, hogy Czene
Attila elnök és Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár
levélben fordult Némethné Jankovics Györgyihez, a nyugdíjas szövetségünk elnökéhez, felhívva a figyelmet arra,
hogy a szenior korúak minél nagyobb számban vegyenek
részt az Európai Sporthét rendezvényein. Mivel ez az egyik
olyan terület, ahol jelentős személyi tartalékok vannak és az
időseknél is nagyon fontos a rendszeres mozgás biztosítása.
A pályázati kiírás a szigorú regisztrációs és beszámolási
kötelezettségek mellett két fontos feltételt tartalmazott.
Egyrészt egy olyan sportrendezvény megszervezése, amelyiken több mint kétszázan vesznek részt. Másrészt, legalább két olyan sportrendezvén szervezése, amelyben fogyatékkal élők is részt vesznek. A szövetségtől Veszprém
vállalta fel a környező megyék részvételével a Bakonyi
Tízpróba sportjátékok megszervezését. Az Olajág Otthonok a fogyatékkal élőknek sportnapokkal és a Komáromi
Nyugdíjas Egyesület az "Erődről erődre" túra megrendezésével csatlakozott a felhíváshoz.
A konferencián elhangzott, hogy a 2019-es évben is
megrendezésre kerül szeptemberben az Európai Sporthét.
Szövetségünk vezetése kéri, hogy az egyesületek a jövő évi
tervezésükben egyre többen próbáljanak meg túrákkal, regionális, megyei sportrendezvényekkel, mozgásprogramokkal csatlakozni az Európai Sporthét eseményeihez. A
regisztrációhoz, ezzel a részvételhez szükséges információkat a Generációnk újságban igyekszünk időben és pontosan megadni.
Demeter Ferenc

TÉLI AKCIÓ HAJDÚSZOBOSZLÓN!
AZ ENTER-CENTER APARTMANHÁZBAN!
6 NAP, 5 ÉJSZAKA (SZÁLLÁS + FÉLPANZIÓVAL VASÁRNAPTÓL PÉNTEKIG)
A GYÓGYFÜRDŐ KÖZELÉBEN!

19.000 Ft/fő

(Idegenforgalmi adóval együtt!)

ELHELYEZÉS: 2-3-4 ÁGYAS
APARTMANOKBAN

Tel.:
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Képek:
www.entercenter.hu
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Mozdulj!

Mint ismeretes a Nyugdíjasok Országos Szövetsége
idén indította útjára a Szenior-mozgásprogram 10.000 órás
kihívását, amelynek célja az volt, hogy minél több nyugdíjast megmozgassanak, illetve bevonjanak valamilyen sporttal, mozgással kapcsolatos tevékenységbe. A NYOSZ
ugyanis hosszú ideje fontosnak tartja az idősebb korosztály
mozgásra való motiválását. A rendszeres fizikai aktivitás a
kulcsa az 60 év felettieket 80%-ban érintő mozgásszervi
problémák megelőzésének és karbantartásának, ráadásul a
mozgással több időskori megbetegedés is megelőzhető lenne. A NYOSZ Szenior-mozgásprogramjának célja hangsúlyozni, hogy az aktív életmód idős korban is fontos, és segítségével valóban tehetünk az ellen, hogy a különböző
mozgásszervi fájdalmak idővel ne nehezítsék meg jobban
az életünket. A program keretében a NYOSZ a tagszer-
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vezetei bevonásával vállalta, hogy idén legalább 10.000 órában megmozgatja a hazai szenior korosztályt.
Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnökasszonya elmondta: "Hihetetlen boldogok vagyunk, hogy ilyen
nagy sikert aratott tagjaink körében a Szenior-mozgásprogram. Már a múltban is különös figyelmet fordítottunk arra,
hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk tagszervezeteink helyi sportkezdeményezéseit, de idén szervezett kereteket biztosítottunk ennek. Bármely tagszervezetünk benevezhetett a 10.000 órás kihívásba, a nevezett sport vagy
mozgásos eseményt és az ott teljesített órák és résztvevők
számát dokumentumokkal kellett igazolni. Először nem is
gondoltuk, hogy ilyen sikere lesz a mozgásprogramnak, és a
vállalt óraszám négyszeresét sikerül összegyűjtenünk." A
NYOSZ tagjai végül 46.334 órát mozogtak, a program-

ban összesen 15000 fő vett részt. Az elnökasszony hozzátette: "Már most látjuk, hogy ezt a kezdeményezést meg kell
nyitnunk a magánemberek és a tőlünk független egyéb
szenior szervezetek számára is, hiszen rengeteg egyesület,
tánc- és sportcsoport érdeklődött a csatlakozás lehetősége
felől, illetve sok egyedül élő magánember is szeretett volna
bekapcsolódni a mozgásprogramba. Mi eddig őket a lakóhelyükhöz közeli tagszervezeteinkhez irányítottuk, de érdemes lenne a jövőben erre hatékonyabb és jobb megoldást
találni. Ha valaki mozogni szeretne és ezzel órákat gyűjteni,
legyen meg rá a lehetősége."
A Szenior-mozgásprogram országosan zajlott, így a főváros mellett számos vidéki városban és településen szerveztek valamilyen eseményt ennek keretében. Nagyon népszerűek voltak a különböző csapatversenyek (labdajátékok,

foci, ügyességi versenyek), több ezren kirándultak és sétáltak az óragyűjtés keretében, több vidéki nagyvárosban pedig a kerékpár és az úszás volt a legnépszerűbb mozgásforma. A legaktívabbak az észak-alföldi régiókban élők
voltak, hiszen itt vettek részt a legtöbben a programban,
szám szerint 3597-en és a teljesített óraszámok negyede is
erről a területről érkezett. Érdekes, hogy a többi régióban,
illetve a főváros környékén átlagosan 7000-8000 órát mozogtak az idősek. A legtöbb embert a tagszervezetek közül
az Olajág Otthonok mozgatta meg, 2648 főt, a második
hely a legtöbb órát gyűjtők között a Szabolcs megyeieké
5220 órával. A legkeményebben a Komáromi Nyugdíjas
Egyesület tagjai dolgoztak, hiszen ők fejenként közel 10
órával gazdagították a kihívást.
(tudósítónktól)

Egészség

Ismét sétáltunk az egészségünkért!
November 12-én, a tüdőgyulladás elleni védekezés világnapján több NYOSZ tagszervezet is megszervezte
hagyományossá vált sétáját, közülük a győri, komáromi, székesfehérvári, miskolci, budapesti és csengeri
nyugdíjas társak meg is osztották velünk élményeiket.

Győr
November 12. a tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja, amelyet a WHO hirdetett meg 2008-ban. Célja, hogy
felhívják a lakosság figyelmét a higiéniás körülmények
javítására, a betegség megelőzése érdekében. A tüdőgyulladás világnapján a világszervezet a tünetek felismerésére és
az idejében megkezdett kezelés fontosságára is figyelmeztet.
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége első ízben 2015.
októberében hirdette meg a "Séta az egészséges tüdőért"
mozgalmat, melyet a tüdőgyulladás világnapjához kötődően november 12-én rendeztek meg. Azokat a nyugdíjasokat
várták, akik szívesen vállalkoztak néhány kilométer sétára a
Margit-szigeten. A sikeren felbuzdulva, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2016-tól évente meghirdette a fenti
programot. Az Arrabona Nyugdíjas Egyesület is csatlakozott a felhíváshoz.
2018. november 12-én egy újabb sétával hívtuk fel a lakosság figyelmét a léguti megbetegedések elleni védekezés
fontosságára, hangsúlyozva, hogy a friss levegőn, mozgással magunk is sokat tehetünk a tüdőnk egészségének megóvása érdekében.
Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület Győrben működő klubjaiból közel száz fő indult el a Baross Gábor út
elejétől egy Duna parti sétára.

Székesfehérvár
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Győr
A rendezvény fő védnöke Dr. Czompó Márta tüdőgyógyász főorvos volt, aki a nyugdíjas csapat élén részt vett az
egy órás sétán. A résztvevők a világnapot jelképező kitűzők
viselésével és demonstrációs táblákkal hívták fel a város
lakosságának figyelmét a tüdőgyulladás megelőzésére. A
Dr. Nagy Sándor által szerkesztett "Idősek egészséges életmódja" kiadványát is átadtuk a sétán résztvevőknek, ami
reális képet adhat az idős korosztály egészségügyi állapotáról. A WHO iroda biztosította az OEFI kiadványát is, ami
segítheti a dohányzásról való leszokást azok számára, akik a
nagyon káros szenvedélyüktől szeretnének megszabadulni,
így védve saját és környezetük egészségét is. A kiadványokon túl minden résztvevő egy szép piros almát is kapott,
jelképezve a gyümölcsfogyasztás szerepét az egészség megőrzésében.
A tüdőgyulladás világnapján kiemeltük, hogy fontos
odafigyelni a helyes öltözködésre, a rendszeres testmozgásra, a változatos étrendre, a légszennyezés csökkentésére saját környezetünkben és a dohányzás mellőzésére. Meghűléses időszakban még ennél is lényegesebb, hogy oltással
védekezzünk az influenza leggyakoribb szövődménye, a
tüdőgyulladás ellen. A rendezvény a Nyugdíjasok Országos
Szövetsége támogatásával valósult meg.
Lukács Erzsébet, egészségügyi vezető - Arrabona

Ma van a Tüdőgyulladás Világnapja!
Szép időben, friss levegőn, mosolyogva, piros almát eszegetve
sétáltunk a Tó körül. A Szabad egy táncra Klub tagjai is csatlakoztak,
a Székesfehérvári Szív Egyesület tagjai elnökükkel együtt úgyszintén.
Megígértük, hogy a tüdőnkre és a szívünkre nagyon vigyázzunk,
hogy sokáig tudjunk örülni az életnek és egymásnak.
Mindenkit erre kérünk, mert legfontosabb az EGÉSZSÉGÜNK.
Barabásné Soltész Éva elnök
A cikk megjelenését a Pfizer Kft támogatta.

Egészség

Székesfehérvár
Videoton

Komárom
Tavaszias novemberben indultunk el egy 10 km-es kerékpártúrára a Tüdőgyulladás Világnapja alkalmából.
Mindannyian lelkesen tekertünk a városunktól 5 km-re
levő történelmi emlékhelyre.
Megérkezésünk örömére koccintottunk egyet, majd virággal és mécsessel tisztelegtünk az emlékműnél.
Ezután előkerült a pecsenye, a kacsa-, a libamájas és a
mangalicazsír. Finomabbnál finomabb zsíros kenyeret ettünk lilahagymával, paradicsommal, újhagymával. Ritkán
esik olyan jól a falat, mint kint a szabadban. Meleg citromos
és boros teával öblítettük le a zsíros kenyeret. De a résztvevők között akadtak, akik sütivel is kedveskedtek nekünk.
Mivel van közöttünk egy testnevelő tanár, így nem maradt el a sport sem. Labdával sorjátékokat játszottunk és egy
kis szenior örömtánc bemutatót is rögtönöztünk.
Ezek után mindenki kitörő örömmel fogadta el az
egészséget szimbolizáló gyönyörű almákat.
Olyan gyorsan eltelt a délután, hogy igyekeznünk kellett
a visszafelé vezető 5 km-t letekerni.
Szerencsére mindezt balesetmentesen és kellemesen elfáradva tettük meg.
A Komáromi Nyugdíjas Egyesület 18 tagja vett részt a
túrán.
A képek nagyszerűen visszaadják a jókedvű hangulatot.
Szabó Edit egyesületi vezető
Mészáros Ágota sport felelős

Komárom

A VIDEOTON Nyugdíjas Klub ismét csatlakozott a
felhívásra!
November 12-e a Tüdőgyulladás Világnapja; tiszteletére
2018. november 10-én 14 órakor indultunk el a székesfehérvári Szárcsa Hotel parkolójától. 32 fő vállalkozott a
sétára, minden résztvevő egy szem almát kapott az egészséges táplálkozás jelképeként. Az idei évben a felújított
Sóstó természetvédelmi területen tettünk sétát.
A gyönyörű novemberi napsütésben öröm volt a séta.
Élveztük minden pillanatát, egyszerűen nagyon jól éreztük
magunkat a friss levegőn. És ismét együtt volt a kis csapat ez sem volt mellékes. Kellemes sétát tettünk, beszélgettünk,
megismertük a táj szépségeit, kipróbáltuk az erdei játékokat.
A madár lesről nagyon szép volt a kilátás, a kis csapat
90 %- a felment és élvezte a magasságról a gyönyörű tájat.
Kiváló kezdő lépés az egészséges életmódhoz: a rendszeres orvosi vizsgálat, a helyes táplálkozás és mozgás a friss
levegőn, a mindennapi séta - ezt ajánljuk minden társunknak.
Tiringerné Simon Erzsébet
VIDEOTON Nyugdíjas Klub vezetője
Az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagszervezet, ők az alábbi
képpel adtak tájékoztatást a sétáról.

Miskolc
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Egészség

Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület nagyon hangulatos és színes egészségnapi rendezvényt tartott 2018.
november 7-én 13.00-18.00-ig Győrben. Az egészségnap
előadói ellenszolgáltatás nélkül vállalták, hogy nagyon színvonalas előadásukkal segítik a nyugdíjas korosztály egészségtudatosságát és motivációt adjanak az életmódváltozásukhoz. Az előadások az egészséges életmód három alappillérére, az életkorhoz igazodó testmozgás, táplálkozás és a
lelki egészség területére összpontosítottak. Az egészségnap
fontos üzente volt az is, hogy tudatosuljon minden időskorú társunkban, hogy az egészség nem a természet ajándéka, csak úgy lehet elérni és fenntartani, ha betartjuk az
egészséges élet szabályait, azokat a szabályokat, amelyeket
sajnos, szinte naponta megszegünk.
Öt előadás hangzott el, neves szakemberektől.
A mozgásszegény életmód kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozására Dr. Pappné Boczor Margit AVIVA torna
tréner, életmód tanácsadó "Nem csak a húszéveseké a világ" - mozgással, helyes táplálkozással az egészséges szépkorért című előadásával és mozgás bemutatójával jó hangulatot teremtve indította el a programot. A hallgatóság is
bekapcsolódott az intimtorna gyakorlatok végzésébe.
Dr. Gönczöl László nyugalmazott főiskolai tanár fergeteges testmozgásra ösztönözte a résztvevőket. A szépkorúak tornájában több mint száz fő vett részt, kitörő lelkesedéssel. A látottak bizonyították a mozgásprogram mottóját: hogy "Mozogni soha sem késő".
Szenior örömtánc vezetői Kiss Emilné és Mosonyi Elza
táncosai egy új mozgásformával, a szenior örömtánccal
varázsolták el a közönséget két alkalommal. A program végét egy szenzációs örömtánccal zárták, amibe a közönség is
bekapcsolódott. Örülök annak is, hogy a nyugdíjas egyetem
közelmúltban tartott előadása is felhívta a figyelmet erre a
mozgásformára, ami kifejezetten az idősek számára lett kitalálva. Úgy is nevezhetjük, hogy tánc az Alzheimer kór
ellen.
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Péntek Szilvia tanár, természetgyógyász, fitoterapeuta
előadásának címe: Gyógynövények alkalmazása egészségünk megóvása érdekében. Az előadó olyan ismeretekbe
avatta be a hallgatóságot, amit más forrásból nem tudnának
megszerezni. A személyes, sokéves szakmai tapasztalatait,
ismereteit osztotta meg a jelenlevőkkel. Elhangzott az a
fontos gondolat is, hogy a gyógynövények nem csodaszerek, de nagyon jó kiegészítők a betegségek megelőzésében és kezelésében.
Teakóstolás is volt; a legfontosabb gyógynövény teákat
a résztvevők folyamatosan fogyaszthatták. A kóstolt teák
gyógyhatásának leírását mindenki kézhez kaphatta.
A résztvevő közönség megismerhette a Győr-MosonSopron megyei Diabétesz Egyesület munkáját Venesz
László egyesületi elnök bemutatásában. Szombathelyi Daniella az Egyesület diatetikusa a "Mit egyél, hogy jól legyél?"
című előadásában hasznos, praktikus tanácsokat adott a
helyes táplálkozáshoz.
Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés szakember vetítőképes előadásának címe "Harmóniában önmagammal" bemutatta, hogy hogyan őrizhető meg lelki egészségünk és
mit tehetünk azért, hogy visszaszerezzük, ha ezen a téren
érezzük az egyensúlyvesztés tüneteit.
Dr. Szegedi Anikó neurológus a "strokról röviden"
előadását nagy érdeklődéssel figyelték. A doktornő tömören összefoglalta, amit e súlyos betegségről tudni kell. Elmondta, hogy hogyan csökkenthető helyes életmóddal a
kialakulásának kockázata. Végül ismertette azokat a tüneteket, amelyek már a gyors orvosi segítséget indokolják.
Az előadások mellett felhívtuk a hallgatóság figyelmét
az egészségügyi szűrések fontosságára is, kiemelve, hogy a
rendszeres szűrés, a betegségek korai felismerésével egyenes arányban nőhet a kezelés sikeressége. A Diabétesz Klub
szakemberei vérnyomás-,vércukormérést és egyéni tanácsadást végeztek. A résztvevők nagy számban éltek a lehetőséggel.

Egészség
Természetgyógyászati állapot felmérés is helyet kapott a
rendezvényen. Füleki Rozália termékmanager állapotfelmérő készülékkel határozta meg, hogy milyen ásványi
anyagra, vitaminra lenne szüksége a mért értékek alapján a
vizsgált személynek.
Kovács Katalin a reflexzónák érzékenysége alapján állapította meg, egy másfajta készülékkel, hogy a vizsgált
egyén milyen szerve jelez diszharmóniát. Milyen ásványi
anyag, vitamin segítené a normál-állapot visszaállítását. Különleges készülékeket is bemutatott, pl. egy ózonizátort,
amellyel oxigénes víz állítható elő és ezen túl élelmiszereket,
zöldséget, gyümölcsöt, húst lehet vele tisztítani. Bemutatásra került egy vérnyomás szabályzó készülék is.
A kiállítók számára is helyet biztosítottunk, akik egészséges élelmiszereket kínáltak. Pl. Alexi György családi gazdaságának termékei, gyógynövény tintúrák, egyedi lekvárok, gyógygombák. Ezek a termékek adalékanyag mentesek, kis szériában készülnek, azért ilyen finomak.
Méz, méhészeti termékek bemutatója és kóstolója is
nagyon hasznos színfolt volt. Stanyó Krisztián méhész
nagyon gondosan, kiváló minőségben készíti a különböző
méhészeti termékeit. Mézek, propolisz cseppek, méhpempő, virágpor. Fontos tudnunk, hogy a méz nem egyszerűen

édesítőszer, hanem csaknem minden ásványi anyagot, vitamint és nagyon fontos enzimeket tartalmaz. Gyógyhatású
termék, amely idős korban is napi fogyasztásra ajánlott.
Pongrácz László geológus és ásványcsiszoló kézműves
ásványokból készített ékszereit megtekinthették az érdeklődők. Fontos tudni, hogy a kristályok nem csak szépek, de
különleges rezgéseket kibocsátva harmonizálják a környezetüket. Javítják egészségi állapotunkat.
A visszajelzések alapján azt gondolom, hogy az egészségnapi rendezvény sikeres és jó hangulatú volt és elérte
tervezett célját. Köszönet érte minden résztvevőnek, előadónak, segítőnek. A rendezvény legnagyobb értékének azt
érzem, hogy nyugdíjas társaim ilyen nagy számban éltek
azzal a lehetőséggel, hogy aktív részesei legyenek az életmódváltozást, új mozgás lehetőségeket kínáló programokban és elindult az a szemlélet, hogy egyszerűbb az
egészség megtartásáért hozni áldozatot, mint a betegségből
meggyógyulni, mert ez sokkal nagyobb áldozatot követel.
"Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink öszszessége. Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk"
Arisztotelész
Lukács Erzsébet, egészségügyi vezető, Arrabona

Sziporkák
Sosem fordítanék hátat a barátaimnak. Annyira
azért nem bízom bennük.
Ha filozófushoz fordulunk válaszért, a végén
magunk sem tudjuk, mit kérdeztünk.
Mit ér az ember, ha a felesége özvegy?
Minden idős emberben lakozik egy fiatal legbelül, és csodálkozik, hogy mi a fene történt.
Az öregkor legbiztosabb jele, amikor a gyertyák
többe kerülnek, mint a torta.
A párom azzal vádol, hogy sosem figyelek rá...
Hmmm... Vagy valami ilyesmivel...!
Bizonyos körökben a kaviár is része a létminimumnak.
Kétféle sebtapasz van: Az egyik nem ragad, a
másik nem jön le.
Minél gazdagabb a rokon, annál ritkábban zavar.
A chiliszósz határozott fellépésű ketchup.
Az ígéret szép szó - semmi más!
A jó főnök nemcsak ígér, be is tart...
Ha a kísértetek át tudnak menni a falon, miért
nem esnek át a padlón?
Három negatív szó, együtt mégis pozitív: NINCS
SEMMI BAJ!
Már a jövő sem a régi.

Az angol ülve gondolkodik, a francia állva, az
amerikai járkálva, a magyar utána.
Minden gomba ehető. Legalábbis egyszer...
Ok, kigyógyultam a skizofréniából, de hol vagyok
most, amikor ekkora szükségem lenne rám?
Óvd a fákat, mert lehet, hogy még vissza kell rájuk
másznod.
A hülyeséggel párosuló szorgalom a legrosszabb
konstelláció.
Elképesztő, hogy egy tévécsatorna, amelyet a lakosság 5%-a néz, 95%-ot képes felháborítani!
Harakiri-oktató: Na, jól figyeljetek, mert csak
egyszer mutatom meg.
Az agglegény ismeri legjobban a nőket, ezért maradt agglegény!
Légy önmagad, mindenki más már foglalt.
A Balatonban mindenhol leér a lábam... maximum a fejem nem lóg ki!
Az lehet, hogy nincs mindig igazam, de sohasem
tévedek.
Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná
fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.
Ne makacskodj, forogj együtt a Földdel!

Neten megy

A nyugdíjazás szellemi leépüléshez vezet?
"Use it or lose it!" azaz "Használd, különben elvész!" mondja egy népszerű amerikai mondás arra, hogy az időskori szellemi leépülés, sőt egyesek szerint a demencia kialakulása is lassítható, ha nap mint nap végzünk az agyunknak
kihívást jelentő feladatokat. Cikkünkben azt mutatjuk meg,
hogy a nyugdíjrendszernek is jelentős hatása van az időskori szellemi képességekre.
Egy 2010-es tanulmányban a szellemi leépülés és a
nyugdíjazási szabályok közti összefüggést vizsgálták, konkrétabban azt, hogy szellemileg frissebbek-e a 60-64 éves
emberek azokban az országokban, ahol nehezebb korábban nyugdíjba menni. Az országok között ugyanis nagy
különbségek vannak a nyugdíjba vonulás szabályaiban.
Míg például Franciaországban vagy Ausztriában könynyedén nyugdíjba mehet valaki a hatvanas évei elején kifizetésbeli veszteség nélkül, addig az USA-ban vagy Svédországban erre csak kevesen jogosultak. A szellemi képességeket egy egységes, az időskori szellemi leépülés vizsgálatára elfogadott memória teszttel mérték.
A kutatás eredményeit két ábrával szemléltetjük. Az első
ábra vízszintes tengelye azt mutatja, hogy a 60-64 éves korosztály hány százaléka jogosult már teljes összegű nyugdíjra. Minél szigorúbb egy ország nyugdíjrendszere, annál
kisebb ez a szám, vagyis annál balrább helyezkedik el az
adott ország adatpontja. (Bár Magyarország nem szerepelt
a tanulmányban, az akkori nyugdíj szabályaink alapján a
tengely közepe felé, Ausztria környékén lettünk volna.) A
függőleges tengely pedig a nem foglalkoztatottak arányát
mutatja ugyanebben a korosztályban. A következő összefüggés rajzolódik ki: azokban az országokban, ahol könnyű
korán nyugdíjba menni, ott több az olyan ember, aki nem
dolgozik, vagyis nagyobb arányban mennek nyugdíjba az
emberek, élve a közpolitika adta lehetőséggel.
A második ábra vízszintes tengelye megegyezik az előző
ábráéval, a függőleges tengely viszont azt mutatja, hogy az
adott országban a 60-64 éves korosztály átlagosan mekkora
pontszámot ért el a memória teszten. Látszik, hogy azokban az országokban, ahol engedékenyebb a nyugdíjrendszer, ott az emberek átlagosan rosszabbul teljesítettek a
memória tekintetében, mint azokban az országokban, ahol
a korai nyugdíjazást szigorúbb feltételekhez kötik.
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Amikor a kutatók az összes általuk vizsgált nyugdíjszabályt beépítették egy olyan statisztikai modellbe, amivel viszonylag meggyőzően lehet ok-okozati kapcsolatot (és nem
csak korrelációt) mérni, akkor azt találták, hogy a megengedőbb nyugdíjrendszer statisztikailag kimutathatóan rontja az emberek szellemi képességeit. Vagyis a nyugdíj szellemi leépüléshez vezet.
Egy frissebb tanulmány külön megmérte ezt a hatást
férfiakra és nőkre, valamint különböző foglalkozásokra is.
Férfiak és nők között nem találtak sok különbséget: a nyugdíj mindenkire negatívan hatott. A fizikai dolgozók között
azonban érdekes módon azt találták, hogy a nyugdíj rövidtávon javította az emberek szellemi képességeit, és csak
hosszabb távon rontotta azt. Vagyis elképzelhető, hogy a
kemény fizikai munka kevésbé jó az agyunknak, mint a szellemi munka.
Úgy tűnik tehát, hogy a nyugdíjba menetel után sok embernek romlanak a kognitív képességei, és ebben a szellemi
aktivitás hiánya feltehetően komoly szerepet játszik. Orvosok szerint ráadásul a fizikai aktivitásnak és a társas elfoglaltságoknak a demencia késleltetésében is szerepe lehet.
Amikor azon gondolkozunk, hogy hány évesen hagyjuk
abba a munkát, érdemes tehát azt is figyelembe vennünk,
hogyan fog ez hatni a jövőbeli mentális egészségünkre.
Aki pedig mégis úgy dönt, hogy hamarabb akar nyugdíjba menni, annak érdemes minél aktívabbnak maradni szellemileg: ha tehetjük, nyugdíj után járjunk társaságba, hódoljunk a hobbijainknak, olvassunk, utazzunk, és próbáljunk
kevesebb időt passzívan, például tévézéssel, tölteni.
Másrészről nem biztos, hogy hasznosak egy nyugdíjrendszer olyan elemei, melyek egészséges, munkaképes embereket is arra ösztönöznek, hogy idő előtt nyugdíjba menjenek. Magyarországon ilyen például az a szabályozás, hogy
a nők - akik átlagosan tovább élnek, így jobban érinti őket az
időskori szellemi leépülés - 40 év jogosultsági idő megszerzése után (bizonyos minimum feltételek mellett) teljes
összegű nyugdíjra jogosultak, függetlenül az életkoruktól és
az egészségi állapotuktól. Ez nem csak a nyugdíjkasszát
terheli meg, de a szellemi leépülés kockázatát is növeli az
érintettek körében.
Forrás: defacto.hu

Beszélgető

Sarokasztal
Nem fő hely, csak sarokasztal: presszóban, kocsmában, klubban. Leülnek oda nők és férfiak, idősek és
néha fiatalok. Dödörögnek fröccs, kávé vagy kóla mellett, csak úgy. Belehallgatunk.
Vásárlásból jöttök, igaz? Persze, itt a szezonja. Milyen jó
mi, hogy előbb kaptuk a nyugdíjat?! Aha, és mennyivel
hosszabb lesz az idő a következőig… Jól van jól, ne kárálj,
inkább figyeld, hogy kezdenek jobban odafigyelni a nyugdíjasokra - pardon, a nyugdíjakra. Mármint a leendőkre.
Mire gondolsz?
Mostanában el kezdték nyomni minden szinten, hogy
nagyon kell az az öngondoskodás, mert a népességalakulás
és a gazdaságalakulás valahogy nem akar szinkronba kerülni. Sőt. Maga például fiatal barátom, gondoskodik-e? Én,
a minimálbéremből? Pedig érdemes ám gondolkodni!
Ahogy a pénzügyminiszterünk sorolgatta, például lehet váltani nyugdíj-előtakarékossági számlát, van nyugdíjbiztosítás, indítják a nyugdíjra szóló államkötvényt és persze ott
az önkéntes nyugdíjpénztár is. Mi ez az utóbbi kedves bátyám, néhány éve csak nem ezzel volt valami balhéféleség?
Hát szelíden úgy is lehet mondani…
No, hoztam mára nektek egy kis csemegét, elsősorban
az olvasni szeretőknek, egy magazin főszerkesztőjét idé-

zem lapjának ajánlási szövegéből. Szó szerint, de innen a
cetlimből, máshogy nem menne. Tehát. "Hiszek abban,
hogy a magazinolvasás-élmény modernizálható, és rengeteg lehetőséget tartogat még magában. Főleg annak tükrében, hogy a Cosmopolitan célcsoportja early adopter, és
imádja az újdonságokat. Izgalmas volt a közös munka az
influenzerekkel, akikkel már nemcsak az éves rendezvényünk, a Cosmopoliter Blogger Days kapcsán dolgozhatunk együtt."
Bizony ezt nehéz überelni, tán csak azzal, ha meg is vásárolnád ezt a magazint. Tudod mit, inkább nem vagyok
kíváncsi az influenzásokra vagy kikre… Bár az össznépi
sznobizmus terjed, mint a spanyol nátha, egyfolytában
nyomjuk a hallowent, a Black Friday-t és társait, vagy kimondani vagy leírni nem tudom helyesen.
Közben meg az egyetemisták, főiskolások egyharmada
nem kapja kézbe a diplomáját a nyelvvizsga hiánya miatt.
Passz, én fizetem a mai fröccsödet.
Tóni bácsi

Februári Solar-élmények
Csillaglessel színesített hétvége
2019. február 16-18.

2 éjszaka, svédasztalos félpanzió
és az alábbi program:
Éjszakai Csillagles Kaszópusztán - figyeljük meg együtt
a februári csillagképeket fényszennyezés nélkül egy
hangulatos kisvasutazással egybekötve, s mindeközben
az alvó erdő hangjai vesznek körbe minket.

Hotel Solar ***
Nagyatád,
Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504 -135;
30/500 - 31-35
infosolar@t-online.hu
Sok szeretettel meghívjuk Önöket februárban
tartandó programjainkra!

Részvételi díj: 22.300 Ft/fő

Disznótoros hétvégéink
2019. február 9-11. vagy 2019. február 23-25.

2 éjszaka, svédasztalos félpanzió
és az alábbi program:
Hangulatos kolbásztöltés, Pincemúzeum látogatás és
helyi borok kóstolása közben disznóvágásos ételek
és korlátlan italkínálatvárja a vendégeket.

Részvételi díj: 25.700 Ft/fő
+ IFA(400 Ft/fő/éj) Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj
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Barangoló

Őszi kirándulás
A Heves Megyei Önkormányzat Örökzöld Nyugdíjas
Klubja 2018. szeptember 19-én kiránduláson vett részt
Szilvásváradon. Megérkezésünkkor Szaniszló László polgármester úr fogadott és széleskörű tájékoztatásban részesített bennünket a község életéről, beruházásairól és jövőbeli elképzeléseiről. Egy, a Szilvásvárad nevezetességeivel ellátott képes kiadvánnyal is megajándékozott minket.
Elsőként a polgármester úr elkísérte csapatunkat a gyönyörű, erdei környezetben fekvő La Contessa kastélyhotelba, ahol 2009-től 4 csillagos szálloda várja szeretettel a
vendégeit. A kastélyról megtudtuk, hogy 1666-ban építette
Keglevich gróf és családja, Ybl Miklós tervei alapján. Harmadik tulajdonosa, a Pallavicini család építette át neobarokk stílusban és 1944-ig volt a birtok a tulajdonukban. Az
államosítást követően néhány évig SZOT-üdülőként szolgált, majd magánkézbe került és széleskörű restaurációt követően újra hotelként működik.

A bőséges és ízletes ebéd után az idén nyáron átadott
Lipicai Lovasközpontot nézhettük meg. A modern létesítmény a Kincsem Nemzeti Lovasprogram keretében, mintegy 6,8 milliárd forintos beruházásból valósult meg. Célja
egy lovasoktatási- és kutatási központ megteremtése volt,
lévén, hogy Szilvásvárad európai viszonylatban is kiemelkedő lipicai ménes tenyésztő. A komplexum 4 év alatt készült el, befogadóképessége 650 fő. Az intézmény nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas.
Ezúton is szeretnék köszöntet mondani a Nyugdíjas
Klub nevében Szaniszló László polgármester úrnak, hogy
tartalmassá tette ezt a szép kulturális kirándulást, ahol a
meleg, őszi napsütésben nagyon jól érezte magát a csapatunk. Köszönjük klubvezetőnknek is a program zökkenőmentes megszervezését és lebonyolítását!
Hegyi Tiborné klubtag

A hosszú, forró nyár után beköszöntött az ősz. A Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület tagsága
úgy döntött, hogy kihasználja még a rövidke meleg időt, és ellátogatott Nyíregyházára. Megtekintettük a Jósa András Múzeum Munkácsy kiállítását. Gyönyörű volt a tárlat, hozta a várt élményt. A múzeumi látogatás után elmentünk Sóstóra. A tüdőgyulladás világnapja alkalmából sétáltunk a sóstói erdőben, demonstráltunk a levegő tisztaságáért. Ellátogattunk az Arborétumba is.
Az ősz csodálatos színpompájának lehettünk tanúi. Gyönyörű szín kavalkád tárult elénk, sárga,
barna, vörös és néhol még zöld színben mutatta magát az őszi erdő. Kicsit csepergett az eső, szóval
igazi őszi nap volt, de nem bántuk meg, hogy elmentünk.
Juhász Istvánné, az egyesület elnöke
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Postabontás

Tegyük szebbé a jövőnket
Színes utcalombok árnyaznak a bujkáló szélben.
Meghívásra érkeztem egy csöppnyi faluba régi kedves
ismerősömhöz. Fiatal korától eléggé elcsatangolt. Felesége
mindentől megszabadult, ami nem igazán az övé volt.
Belépett a Teremtő színe elé. Az apósa is az utódok emlékezetébe költözött. Béla, vagy inkább Béla bácsi egyedül él
egy kis hajlékban a falu közepén. A felkavicsozott úton nehezen, bicegve jön felém. Barátságos kézfogás közben hirtelen feldördült a zivatar. Áldását vadul szórta szét. Szerencsére a közeli templomban találtunk menedéket. Ez a
hely őrzi a hívek reménységét, és hirdeti a hétköznapok
ígéretét. Erősíti a közösségi összetartozást is. Bent valami
féle csendes nyugalom árad belém. Közben a toronylakó
ércharang bongó hangja üzent a falu lakóinak. Ők tudják,
mikor tájékoztat és mikor hív. Kis rövid gyaloglás és megérkeztünk Béla otthonához. Látszik, hogy élettel teli. Most
már. Hellyel kínál és itallal. Ő beszél, én hallgatok. Néhány
éve elütötte egy részeg autós a zebrán. Elütötte, cserbenhagyta! A kórházban a sokk után a fájdalom mellett furcsa
gondolatai voltak. Gyűlöletet, haragot érzett az iránt, aki
tönkre tette életét. Amputálni kellett a bal lábát, most művégtaggal közlekedik. Hosszú, keserves volt az út idáig.
Miközben a kórházban bukdácsolt, komoly elmélkedésre
hívta helyzete. Elé tornyosult a tehetetlenség. Újra kellett
tanulni a mozgást, a járást. Lassan haladt. Minden óra, perc
csordultig tele volt haraggal és gyűlölettel. Hazakerülése
után nem tudta kezébe venni az ecsetet, nem volt hozzá
kedve, pedig a festés az, amit a legszívesebben csinált. A
vásznak üresen tátongtak. Ebben a lelkiállapotban semmi
sem ment. Gyógyulása lelassult. A méreg, amit táplált a
másik iránt, helyet követelt magának. Egy reggel azonban
azt érezte, hogy elég. Valami megérintette. Talán egy angyali
ima a szívében, nem tudja. Csak azt érezte, hogy így nem
tud talpra állni, meg kell bocsátania és felejteni. De ez nem
ment könnyen. Végül sikerült. Megbocsátott szívből.
Boldog volt, hiszen hitből és emberségből adott leckét.
Felül emelkedett gyengeségén. Szebbé tette a jövőt. Egyben felszabadította az elkövetőt a bűn terhe alól. Már éppen
levelet akart írni, mikor ő kapott egy levelet. A büntetését
letöltötte és úgy gondolta a gázoló, hogy megköveti Bélát,
bocsánatot kér. Megbánta tettét.
Pontosan megírta a napot, az órát, hogy mikor érkezik.
Csak azt kérte, ha nem bocsát meg, akkor nem megy be
hozzá, de, ha igen, arra kéri, tegyen ki az ablakba egy égő
gyertyát. Szürke este volt, mikor megérkezett. Sok apró kicsi mécs világolt. A kicsiny gyertyák fényözönében felragyogott a szeretet és a megbocsátás. (Béla gyógyulása ebben a pillanatban indult meg igazán). Azóta sokszor találkoznak. Köztük szent a béke.

Béla újból nekilódult és festett. Még gyönyörűbben,
mint előtte. Festményei táplálják a lelket és erősítik a hitet.
Most már tudja, hogy a művészet, ha vidám is, a fájdalomból születik. Valamennyi festményén életöröm, derű sugárzik. Sok fiatal alkotó folyamatos fejlődését kíséri figyelemmel. Most is egy tárlatra készülnek. Kiérdemelte a helyiek szeretetét is. Emellett gondozza a szép kertjét. Dalos
estéken vesz részt és segít az idősek gondozásában is. Ha
van egy csöppnyi maradék ideje, akkor elmegy a falusi kis
könyvtárba. Sokan bátorították a faluban. Ezzel életet adtak neki. Szereti a versenyt, ami az önmagunk javításáért
folyik, és nem a mások legyőzéséért.
Elköszönök. Megajándékoz egy öleléssel és egy kicsi
festménnyel, melyen két nyitott tenyér ábrázolódik. Halkan
odasúgja: vedd te is hasznát. Aztán a kertkapuig ellát egy kis
bölcselettel: ha néha jobb emberek leszünk, akkor talán a
másikban is meglátjuk a jót és a szépet. Soha ne aludjon ki a
megbocsátás lángja. A múlt megmásíthatatlan, de a jövőt
szebbé tehetjük.
Fehér Levente, Szombathely
PIHENJEN KISKUNHALASON!
A CSIPKE HOTEL
AJÁNLATA NYUGDÍJAS CSOPORTOKNAK!
Engedje meg, hogy bemutassam Önnek
a kiskunhalasi Csipke Hotelt, ahol megtalálja számítását.
A háromszintes szálloda 30 szobájában 65 vendég kényelmes
elhelyezésére van lehetőség. A légkondicionált szobák mindegyike
erkélyes, fürdőszobás vagy zuhanyfülkés. Minibár, széf
és ingyenes internetkapcsolat áll a vendégek rendelkezésére.
Liftünk az akadálymentes közlekedést szolgálja.
A testi-lelki feltöltődést segítik a szállodában az
ingyenes wellness szolgáltatások.
Konferenciatermünk 170 m2 alapterületű, 4 részre osztható, maximális
befogadóképessége 160 fő.
Zenés est:
egy alkalommal élőzenés vacsora a rendezvényteremben.
Csoportkedvezmény:
minden 21. fő számára a szolgáltatásaink ingyenesek.
Igény esetén a kirándulások szervezésében is segítséget nyújtunk.
Kérem, képgalériánk megtekintéséhez látogasson el honlapunkra:
www.csipkehotel.hu
Gyógyfürdő
A szálloda mellett helyezkedik el a Halas Termál Gyógyfürdő.
A gyógyvíz összetételénél fogva kiválóan alkalmas reumatikus
mozgásszervi megbetegedések, valamint egyes nőgyógyászati
betegségek kezelésére.
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Horoszkóp

g

Kos
III. 21. - IV. 20.

Januárban kerülje a családon belüli
konfliktusokat, mert a végeláthatatlan
szócsaták nem vezetnek sehova. Bár
jelenleg nincsenek pénzügyi gondjai,
azért csak óvatosan költekezzen, jól
nézze meg, mire ad ki, nehogy végül
felélje az összes tartalékát!

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

A következő hetekben sokszor szenved időhiányban, ennek következtében szinte folyamatos stresszben él.
Azért, hogy ezt megelőzze, reggelenként gondolja végig a napi teendőit, és
próbálja megtervezni az időbeosztását, hogy mindent elvégezhessen.

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

Még lehetnek anyagi problémái január első felében, de a hónap utolsó
napjaiban váratlanul nagyobb összeghez jut, és ennek köszönhetően végre
rendezheti hosszú ideje fennálló tartozását. Ezzel együtt pedig megszűnnek a stressz okozta testi panaszai is.

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

Az új év első hónapjában egy jogi vita
tisztázása a legfontosabb megoldandó
feladat az életében. Ha dolgozik, emiatt kevésbé tud összpontosítani a feladataira, pedig jól tenné, ha minden tudását beleadná, mert horoszkópja szerint növelhetné bevételét.
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Január

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Nem lesz konfliktusmentes az évkezdet, a már meglévő otthoni problémák komoly vitákat eredményeznek.
Engedje el a múltat, ne hagyja, hogy
képzelt vagy valós sérelmei uralják a
gondolatait! Pozitív életszemlélettel
hamarabb túl lesz a nehéz időszakon.

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Néhány nap alatt kipiheni az év végi
ünnepek fáradalmait, ennek köszönhetően energiaszintje ismét megfelelő
lesz. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a
család pénzügyi helyzetével kapcsolatban felmerülő kisebb otthoni vita a
szokásosnál kevésbé viseli meg.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

A hónap második felében végre lezárul egy, hónapok óta húzódó hivatalos ügye, ami megkönnyebbülést jelent az egész család számára. Ezzel
együtt oldódik önben a már-már állandósult feszültség, ami az általános
egészségi állapotára is kedvezően hat.

e

Skorpió
X. 23. - XI. 22.

Pozitív gondolkodással szinte mindent elérhet a következő hetekben,
amiről álmodott, ráadásul ebben a
kedvező bolygóállások is segítik. Ehhez persze az is kell, hogy ne eméssze
magát korábbi hibái miatt, fogja fel
azokat tapasztalatszerzésként.

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Január ugyan még nem hozza meg a
várva várt anyagi bőséget, de mindenesetre a hónap közepén némi javulásra számíthat a pénzügyeit illetően. Ez pedig azt is jelenti, hogy az elmúlt hónapokkal ellentétben most
már bizakodva tekinthet a jövőre.

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Már év elején elérheti célját, de ehhez
az is kell, hogy időben észrevegye a
jeleket, és tudja, mikor mit kell lépnie.
Bár szereti egyedül megoldani az ön
előtt álló feladatokat, a horoszkópja
azt jelzi, hogy most szüksége lesz
mások segítségére is.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Évek óta van egy vágya, és úgy érzi,
most jött el az ideje, hogy mindent
elkövessen annak beteljesüléséért.
Vigyázzon, nehogy rámenjen erre egy
régi barátság, mert környezete nem
egészen úgy gondolkodik, mint ön!
Inkább fogalmazzon meg új célokat!

i

Halak
II. 20. - III. 20.

Új feladatok várják idén, már az első
hetekben sok időt és energiát fektet a
munkájába. Lelkesen fogad minden
megbízatást, és igyekszik maximális
teljesítményt nyújtani. Az egészségi
állapota jó, de ne éljen vissza szervezete teherbíró képességével.

Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban
elgondolkodtató okfejtés pár sora olvasható
a Káosz karácsonya című filmből.

Az október havi megfejtés:
Meztelenségek ellen azok ágálnak, kiket az
ilyesmik már nem izgatnak.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Karászi Béláné, Kalocsa.

Mostani beküldési határidő:
2019. február 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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Minden kedves olvasónknak kívánunk áldott,
békés Karácsonyt, jó egészséget, örömöket
és sikereket az új évre:
a kiadó, a szerkesztőség és a NYOSZ vezetői
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