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Szerkesztői üzenet

Karácsony 
az idősotthonban

Marika néniről írtam már korábban e lap hasáb-
jain, de tán nem haszontalan feleleveníteni, ho-
gyan is kerül a „képbe”, mit is lehet róla tudni a 
történetem megértéséhez.

Közel a nyolcvanhoz, egyedül maradván, életük 
munkájával szerzett vagyonukat feláldozva dön-
tött az idősotthonba költözésről. Sokat törte a fejét, 
hogy megoldás-e a bajaira az otthon, aztán mégis 
csak rászánta magát. Az állandó felügyelet, figye-
lem, gondozás jót tett a biztonságérzetének, de a 
bezártság, társtalanság érzésével minden nap meg 
kellett küzdenie. 

Ritka látogatóinak egyike voltam – rendszere-
sen. Hol a temetőbe vittem párjának sírjához, hol orvoshoz, vagy vásároltam 
kérésére. Hol csak beszélgetni, „múltidézni” töltöttem nála egy kis időt.

Magányának nemrégiben hirtelen vége lett. Először Márta lett a beszélgetőtárs, 
a fiatal nyugdíjas korában otthonba költöző kocsmáros, aki rendszeres látogatóként 
hol szóval tartotta az éppen jól lévő, hol figyelemmel szolgálta az éppen betegeskedő 
Marika nénit. Aztán pedig János lett az új barát, aki 93 évesen vált az otthon új 
lakójává. Energikus, alapjában vidám természete kellemes órákkal ajándékozta 
meg Marika nénit. János minden reggel friss zsemlével látta el Marika nénit, aki 
pedig olykor frissen főtt kávéval, házi borocskával várta a beszélgetőtársat. Mert 
mesélnivalójuk mindig volt. János sokat tudott a történelemről, munkája révén 
benne volt az élet „sűrűjében”, Marika néni pedig a régi Pestről meg a finom főztje-
iről regélt szívesen. Olykor kártyáztak órákat, máskor meg taxit fogadtak, elmentek 
az alig háromszáz méterre lévő étterembe egy menüre. Mert a változatosságot ígérő 
program még akkor is fontos volt, ha már gyalogolni nem igen ment nekik.

A karácsony nehezen indult számukra. Az ünnep délutánját hármasban töl-
tötték. Mindegyikük könnyekkel küszködött: János fia négy év után hazatért kül-
földről, és meglátogatta őt – ő azért hullatta könnyeit, Márta – emlékezvén a 
nemrég meghalt fiára – azért könnyezett. Marika néni – akinek gyermeket sem 
adott a sors – velük sírt, csak úgy, együttérzésből…

Aztán másnap, amikor meglátogattam, csodálkozva tapasztaltam, hogy átren-
dezte kis szobáját. A fotelok, amelyek eddig a tévé felé néztek, az ablak elé kerül-
tek – egymás mellé, kilátással a közeli zöld erdőre. A karfákra egy közös kispárna 
került, amelyen mese közben egymás mellett pihen majd a két kezük…

Némethné Jankovics Györgyi
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Üzenet az utódoknak

Mire jó ez a megosztottság? – kérdezi Ötvös Károly, aki 
több mint harminc évvel ezelőtt alapítója volt Veszprém 
megyei és a városi a nyugdíjasszervezeteknek, és több mint 
öt évig betöltötte az elnöki funkciót is.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2018-ban ünnepel-
te hivatalos megalakulásának 30. évfordulóját. Ennek kap-
csán úgy éreztük, kötelességünk megemlékezni azokról, 
akik az önkéntes munkájukkal járultak hozzá ahhoz, hogy 
a nyugdíjasszövetség országos és megyei szinteken napja-
inkban él és működhet. Mert a gyökerek messzire harminc 
év előtti időszakra nyúlnak vissza, és ezek ismerete nélkül 
egyetlen társadalmi szerveződésnek sem lehet tartós és sta-
bil jövője.

Szerkesztőségünk ezért kereste fel a Veszprémben élő 
Ötvös Károlyt, aki hamarosan eléri a kilencvenedik élet-
évét, és nagyon büszke arra, hogy az ő kezdeményezésére 
alapították meg a megyében a nyugdíjasok érdekvédelmi, 
érdekképviseleti szervezetét, ami nagyon rövid időn belül 
csatlakozott az országos szövetséghez.

De kit is tisztelhetünk Ötvös Károlyban…
Karcsi bácsi 1930. május 25-én született a Veszprém 

megyei Szentgál községben. Családjában vendéglős és 
egyéb árukereskedelemmel foglalkozó ősök voltak, és ez a 
szemlélet egész családi életét és az egész közéleti tevékeny-
ségét meghatározta. Már fiatalkorában felismerte, hogy na-
gyon fontos az ember életében a mások iránti tisztelet, és 
ennek szellemében alakította a kapcsolatát a mindenkori 
környezetével.

Szembesült az élet nagy kihívásaival, a háborúban 1500 
társával együtt leventeként megjárta Németországot, majd 
a háborút követően kereskedelmi tanuló, 1950-től kereske-
dősegéd, 1953. november 1-től élelmiszereladó, 1955-től 
mint árudavezető dolgozott. Fiatal, aktív éveiben, 1959-

től 1971-ig a MESZÖV-nél áruforgalmi előadó és megyei 
főellenőr beosztást látott el.

„Nem voltak könnyű évek ezek, mert az elosztásos rend-
szerben sok konfliktust kellett megyei szervezőként bizto-
sítanom, ahol sok helyi és egyéni érdek ütközött. Az  irá-
nyításom alá 152 olyan bolt tartozott, amelyek folyamatos 
ellátását valamilyen szinten meg kellett oldani.”  

Életemhez a kezdetektől szervesen hozzákapcsolódott a 
mozgás, a sport. A sporttal az 1943–44-es években a polgá-
ri iskolában kötöttem egy életre szóló barátságot. A Leven-
te-szervezésben a kerékpározás révén nagy Balaton körüli 
túrákon vettem részt, de szinte egész Magyarországot be-
jártuk. Később a labdarúgás került az érdeklődésem közép-
pontjába, amit több klub színeiben járási szinten folytat-
tam. Imádtam a labdarúgást, de azt nem tudom reálisan 
megítélni mennyire ment jól…

Ennek az érának egy trombózis vetett véget, amikor a 
sportorvos javaslatára lemondtam az aktív sportról, de a 
munka mellett társadalmi munkában ott maradtam Veszp-
rém város sportéletének a vezetésében. Talán ennek lett az 
eredménye, hogy 1971-ben a Szakszervezetek Megyei Ta-
nácsának elnökhelyettese megkeresett, és felkért arra, hogy 
vállaljam el a megyei spottitkári és nemzetközi referensi 
feladatkört.

Nehéz döntés volt ez számomra, mert nehezen váltam 
meg a kereskedői pályától, ahol erre az időre már elismert 
szakember voltam. Egyre több helyre hívtak előadásokat 
tartani, ahol a kereskedelem apró, de lényegi részleteire 
próbáltam ráirányítani a fiatalabb társaim figyelmét.

Végül döntöttem a másik szerelmem, a sport mellett, és 
elvállaltam a felkérést az SZMT-nél. Itt is új kihívásokkal 
néztem szembe. A tömegsport elterjesztésében sok előíté-
lettel kellett megküzdenem, de a legnagyobb nehézséget a 
sportolás – sportpályák, tornatermek – feltételeinek hiánya 
okozta. Már akkor is nehéz volt megértetni a dolgozók-
kal, hogy a mozgás hiánya az életükben nagy problémákat 
okozhat. Ugyanilyen probléma volt az, hogy a szervezett 
rendezvényeken nagyon kevés nő vett részt. Nagy munkát 

jelentett, ezért a tömegsporttal foglalkozó szervezetek fel-
építése és az emberek meggyőzése a mozgás fontosságára. 
Úgy érzem, az évek során sok olyan eredményt értünk el, 
ami bizonyította azt, hogy nem volt hiábavaló az erőfeszí-
tésünk. Ez a tudat volt az ami, erőt adott a nyugdíjasszer-
vezetek összefogásának erősítésében is.

1989. február elsejével kerültem korkedvezményes 
nyugdíjba. Már ezt megelőzően is több esetben megkeres-
tek Budapestről, hogy vegyek részt a nyugdíjasok érdek-
védelmi, érdekképviseleti egyesületeinek megalakításában. 
Én egy kicsit ódzkodtam ettől, mert féltem attól, hogy ezt 
a civil által felépített szerveződést később az aktuális poli-
tika ki fogja magának sajátítani, és a saját céljaira igyekszik 
majd kihasználni. Láttuk viszont azt is, hogy a nyugdíjas 
társadalomban van egy olyan igény, hogy az érdekeik vé-
delme, képviselete miatt bekapcsolódjon a társadalmi fo-
lyamatokba. Végül több nyugdíjastársam invitálására be-
lekezdtünk a szervezési munkákba, és ebben a csapatban 
a magas rendfokozatú katonától az egyszerű dolgozókig 
voltak tanácsadók. Hangsúlyoznám, hogy amit így elér-
tünk, egy következetes, nagyon sok ember véleményét és 
munkáját igénylő csapatmunka volt. 

Először a városban kezdtünk el új klubokat szervezni, va-
lamint a már meglévőket beszervezni a városi egyesületbe. 
Minden hónapban összejöttünk, és megbeszéltük az aktuális 
feladatokat, fórumokat szerveztünk, ahol kikértük a kortár-
saink véleményét arról, hogy mit várnának el egy ilyen szer-
veződéstől. Ekkor még olyan alapvető problémákkal küz-
döttünk, hogy nem volt állandó helyünk, ahol az elnökségi 
tagok találkozhattak, és ha mégis volt egy ilyen hely lehet, 
hogy éppen a szék volt kevés a nyugodt tanácskozáshoz. 

Végül a 1992. február 25-i küldöttértekezleten elfogad-
tuk az alapszabályt, és megválasztásra került az egyesület 
öt főből álló vezetősége. A helyzetet bonyolította az, hogy 
az egyesület a magalakulását követően is nagy viták voltak 
a további célokat és módszereket illetően. A vita elsődle-
gesen az új egyesület hatalomhoz való viszonyáról szólt. 
Veszprémben az egyesület megalapításban 1992-ben tizen-
két klub vett részt.

A városi szervezet sikeres megalakítását követően újra 
megkerestek azzal, hogy próbáljuk meg életre hívni a 
megyei szövetséget is. A  SZMT-nél töltött évek megfe-
lelő kapcsolati alapot adtak ahhoz, hogy elkezdjük ezt a 
munkát is. Szinte a megye összes településén voltak olyan 
személyek, akiket el tudtam érni, és segítséget kérhettem 
a nyugdíjasszervetekhez történő eljutáshoz. Néhány év 
előkészítőmunka után, 1995. július 25-én megtarthattuk 
az alakuló ülést, ahol elfogadásra került az alapszabály, és 
megválasztásra került a megyei elnökség. 

Alapító tagszervezeteink voltak: Balatonfüred, Balaton-
fűzfő, Balatonvilágos, Csopak, Márkó, Öskű, Pápa, Rév-
fülöp, Sóly, Sümeg, Tapolca, Monostorapáti, Veszprém, 
Vilonya. 

A megyei szövetség csak egy kapocs volt a klubok, egye-
sületek és az országos szövetség között, ami hatékonyan 

segítette a nyugdíjasszervezeteket a programok kialakításá-
ban, az idősek érdekvédelmének a megvalósításában.

Könnyen megbirkóztam ezzel a feladattal is, mert a ke-
reskedő szakmában megtanultam bánni az emberekkel. 
Amint bejött valaki a boltba, nekem kellett kitalálni, hogy 
mit kell mondanom, és tenni azért, hogy a vevőt megtart-
sam. Ez a szervezetek vezetésénél sem volt másképp, mert 
itt is lényeges volt az emberekkel való foglalkozás, és tudni 
azt, hogy mi az, ami motivációt jelenthet egy klubnak a 
szervezethez történő csatlakozáshoz. Ebben a munkában 
lényeges volt az is, hogy az életem mindig meghatározó 
eleme volt a kultúra iránti fogékonyságom. Szerettem 
énekelni, táncolni, ezért szívesen fogadtam azokat a kez-
deményezéseket, amelyek az időseknek ilyen programokat 
irányoztak elő.

Már azokban az időkben sem értettem azt, hogy minek 
az a sok országos nyugdíjas szerveződés. Mit tud az egyik 
adni olyat az időseknek, amit a másik ne tudna biztosítani. 
Az erők összefogása helyett a szétforgácsolódás tapasztalha-
tó, ami a nyugdíjas érdekérvényesítés ellen hat. Napjainkra 
ez a dolog csak rosszabbodott azzal, hogy az emberek tisz-
tességtelenül viselkednek egymással szemben, és ez az egyre 
növekvő társadalmi és vagyoni különbségek miatt minden 
korosztálynál csak növekedni fog. Ilyen társadalmat én 
húsz évvel ezelőtt nem tudtam volna képzelni.

Én azt látom, hogy ezen a helyzeten csak az elszegénye-
dő idős társadalom széleskörű összefogásával lehet változ-
tatni, és a mai megosztott viszonyokat ismerve, ez nem lesz 
könnyű feladat.  

Karcsi bácsi végül úgy zárta, hogy van még nyolc éve és 
sok megoldandó feladata…  

Demeter Ferenc
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rekviem a falvakért

Világméretű változás zajlik 
az emberi társadalomban 
– az időskorú népesség szá-
mának és arányának nö-
vekedése. Ennek nyomán 
olyan új gazdasági, szociá-
lis és egészségügyi kihívá-
sok születnek, amelyeket a 
hagyományos nyugdíj- és 
szociális rendszerek egyre 
kevésbé képesek kezelni.  
A Nyugdíjasok Országos 
Szövetsége azért kezdeményezte az időskorúak egész or-
szágra kiterjedő életminőség-vizsgálatát, hogy átfogó és 
egyben differenciált képet kapjon az időskorúak gondjai-
ról, azok okairól és megoldásuk lehetőségeiről. 

Az ország minden megyéjében és Budapesten 2016–17-
ben végzett adatgyűjtés eredményeként 5482 kérdőívet 
elemezhettek a kutatás vezetői, jelen cikk szerzője és dr. 
Rozsnyai Katalin. A hatalmas adathalmaz számtalan szak-
mai elemzésre nyújt lehetőséget. Komplexen azonban csak 
akkor értelmezhető, ha a múltból a jelenbe és onnan a jövő 
felé vezető társadalmi–gazdasági folyamatokba illesztve 
értékeljük a tényeket. A kutatás szakmai újdonsága, hogy 
nem csupán az élet egyik vagy másik elemét (például a 
nyugdíjak összegét), hanem az életminőség különféle té-
nyezőinek komplexitását vette figyelembe. 

Ilyen megközelítésben értékelve bebizonyosodott, hogy a 
sokak által ma is homogén tömegnek tekintett nyugdíjasok 
körében a rendszerváltás utáni társadalmi változások gyor-
san felerősítették a különbségeket. 10 százalékuk ma min-
dennapi megélhetési gondokkal küzd, összesen 43 százalék 
számolt be kifejezetten nehéz, rossz anyagi körülményekről. 
Ugyanakkor megjelent a „nyugdíjas arisztokrácia” is: ennek 
2016-ban a 200 ezer forint feletti nyugdíjjal rendelkezőket 
tekintették, ők a vizsgálati minta 3 százalékát alkották. 

Mindig is jellemző volt, hogy a nyugdíjak nagyságát az 
aktív kor helyszíne, a képzettség és a munkamegosztásban 
elért pozíció határozta meg. A rendszerváltás után a terü-
leti különbségek váltak a legerőteljesebben ható tényezővé.  
A gazdasági átalakulásban megrekedt térségekben élők 
nemcsak alacsonyabb béreket és ennek nyomán kisebb 
nyugdíjat kapnak, hanem az életminőség minden más té-
nyezője is leépülőben van. A szolgáltatások hiánya, az azok-
hoz való hozzáférés korlátozottsága, a lakókörnyezet mi-
nősége, a rosszabb közlekedési viszonyok, az alacsonyabb 
szintű foglalkoztatás, a társadalmi kapcsolatok leszűkülése 
– más tényezőkkel együtt – a társadalmi kirekesztettség ve-
szélyzónájába juttatják a rászorulókat. 

Nagy jelentősége van annak is, hogy a falvak többsé-
gükben elveszítették a korábban fontos közéleti–közösségi 
és innovációs szerepet betöltő értelmiségi csoportjaik nagy 
részét, és a privatizáció nyomán lényegében megszűnt az 
életképes parasztság is, amely a hagyományok és a nem-
zeti identitás őrzője és továbbadója volt. A falusi népes-
ség mintegy felét–harmadát kitevő veszteseknek ma már 
esélyük sincs a felemelkedésre. Egyre többen csúsznak le a 
„társadalom alatti világba”, amelyben nemcsak a pénz, ha-
nem az emberhez méltó élet szinte minden eleme hiányzik. 

„Nincs falu, amelyik ne vergődne egy-egy hitbizomány 
polipkarmaiban. Menekül, aki tud, a város felé. Aki ott 
marad, megalkuszik, úgy segít magán, ahogy tud.” Az idé-
zet Kónya Lajosnak az 1940-es évek elején készült írásából 
származik. Mának való megfelelése azt jelzi, hogy a falvak-
ban nem a jövő, hanem a múlt kezdődött el. Az ebben 
a világban élő nyugdíjasok szerencsés sorsúaknak számí-
tanak, hiszen valamilyen szintű anyagi biztonsággal ren-
delkeznek, ami a környezetükben egyáltalán nem jellem-
ző. A mindennapi megélhetés biztonságáért érzett félelem 
felkeltésével („migráncsok”, Soros, Brüsszel) a szegényebb 
és tudatlanabb nyugdíjasok tömege is tetszés szerint ma-
nipulálható. A szociális gondok különösen feszítőek az or-
szág külső és az elmaradott térségek belső perifériáin, ahol 
az aktív társadalomból egyre inkább kiszoruló cigányság 
zöme is él – tízezrek afrikai viszonyok között. 

2010 óta a kormányzat újult erővel igyekszik megszaba-
dulni szociális kötelezettségeitől. 2009–2017 között csak-
nem félmillió emberrel csökkent a nyugdíjban és különféle 
járandóságokban részesülők száma, és egyre szűkebb az in-
gyenesen igénybe vehető időstámogatások köre is – a vidé-
ki társadalom végveszélybe került. (Ugyanakkor egymillió 
határainkon túl élőből lett magyar állampolgár – vajon ez 
a „nemzetpolitika” mennyibe kerül az itthoni magyarok-
nak?) 

A jövőtlenség következményei megjelennek a nagy-
arányú el- és kivándorlásban, az egyedül maradó idősek 
növekvő számában, az élet minden területén érzékelhető 
leépülésben. Annyi bizonyos, hogy ennek a politikának a 
folytatása a vidéki Magyarország jelentős részének pusztu-
lásához vezet. Elsorvad a nyugdíjasok alkotta „láthatatlan 
társadalmi pillér” is, ami a munkaerőpiac egyik legfonto-
sabb hátterét biztosítja. 

Zárótanulmányunkban összegeztük azokat a javaslatokat, 
amelyek az elhibázott döntések korrekciójára és a hosszabb 
távon fenntarthatatlan jelenlegi időspolitika és nyugdíjrend-
szer fokozatos és gyökeres átalakítására vonatkoznak. 

Nincsenek illúzióink. Tudjuk, hogy ebben a világban az 
emberi élet egyre kevesebbet ér – a cél csupán az, hogy 
minél tovább és hatékonyabban kizsákmányolják. A nyug-
díjrendszer átalakításának aktuális tervei is a tőke érdekeit 
fejezik ki. A mi ideánk szerint a ma és a jövő nyugdíjasai 
számára is egy emberibb világra, egy értékváltáson alapuló 
új rendszerváltásra van szükség.

dr. Köteles Lajos

Nyílik a nyugdíjolló
A jelenlegi nyugdíjrendszer ezer sebből vérzik. Az aktuális 
költségvetési törvényben a nyugdíjra és egyéb nyugdíjszerű 
ellátások folyósítására meghatározott éves keretösszeg gazdasá-
gi környezete, intézményi háttere, valamint az adórendszer is 
folyamatosan változik. A rendszerben keverednek a biztosítási 
és a szolidaritási elv szerint finanszírozott ellátások, valamint 
erősödik az aktuális politikai kurzusok akaratának érvénye-
sülése. Az ellátásra jogosultak köre, és a folyósítás mértéke – 
alapvetően politikai megfontolások miatt – évről évre változik.  
A nyugdíjrendszer régi alkotóelemeinek leírására alkalmazott 
fogalmak (pl. nyugdíjkassza, járulékfizetés, nyugdíjjogosult-
ság, szolgálati idő stb.) ma már nem alkalmasak a megvál-
tozott struktúra elemeinek megnevezésére. A közbeszédben 
uralkodóvá válik a tartalmatlan frázisok, dogmák, sémák, 
közhelyek és a sablonok használata, ezek miatt pedig szinte 
lehetetlenné válik a szakmai érvek megfogalmazása. Ráadásul 
az érintettek érdekképviseleti szervei, a szakmai műhelyeik és a 
döntéshozók között ma már lényegében semmilyen konzultá-
ció nincs. Az új körülményeknek megfelelő, pontos megneve-
zések hiánya az érintettek körében növeli a bizonytalanságot, 
csökkenti a kiszámíthatóságot, és az érdekvédők eszközeit mű-
ködésképtelenné teszi. A tiszta, érthető beszéd elmaradásának 
egyik következménye, hogy az idősek körében fokozódnak az 
aggodalmak és a félelmek a jövőjükkel kapcsolatban.

Mindezek mellett egyrészt folyamatosan nő a ma nyug-
ellátásban részesülők és a ma aktív keresők jövedelmi szintje 
közötti különbség. Másrészt indokolatlan különbségek ke-
letkeznek a ma már nyugellátásban lévők ellátásai között is. 
Az azonos biztosítási háttér megléte mellett – akár a területi 
elhelyezkedés okán, akár a nők és férfiak neme alapján, akár 
a nyugdíjba vonulás időpontjainak eltérése miatt – igazság-
talanul nagy eltérés alakult ki nyugdíjas és nyugdíjas anyagi 
viszonyai között.  

A sok-sok igazságtalanság egyik jellemző megnyilvánulása 
az, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb állami nyugdíjak 
között több mint százszoros különbség tapasztalható. A száz-
szoros differencia joggal sérti a jóérzésű ember igazságérzetét. 
A sokakat irritáló különbség azért is aggasztó, mert az ellá-
tottak társadalmi státusa ma már azonos, azaz nyugállomány-
ban vannak, és az ellátás folyósítása is ugyanazon közösség 
erőforrásaiból, azaz a költségvetésből történik. Az történelmi 
adottság, hogy a mai nyugdíjasok jövedelmének folyósítása 
jóformán csak állami forrásból történik nálunk. Az OECD 
kimutatása szerint Magyarország az első a nyugdíjasok álla-
mi függőségének kirívóan magas aránya miatt, tekintve, hogy 
a jövedelmük 89 százalékban az állami újraelosztásból ered. 
Jövedelmüknek a fennmaradó részét munkajövedelemből és 
megtakarításból biztosítják a magyar nyugdíjasok. (Az állami 
szerepvállalás aránya például Lengyelországban 73 %, Észt-
országban 66 %, és Dániában 52 %) Többen úgy véleked-
nek, hogy azon időszakban, amikor a ma már nyugdíjas aktív 

munkavállaló volt, addig keresetében tükröződött tevékeny-
ségének társadalmi hasznossága. Az aktív időszakában az át-
lagnál magasabb jövedelemmel rendelkezőknek – ellentétben 
az átlag alatti jövedelemmel rendelkezővel – biztosítva volt a 
megtakarítás, az egészségesebb életmód és a széles körű tár-
sadalmi kapcsolatok kialakításának lehetősége. A magasabb 
keresetűeknek – értelemszerűen – időskorukban magasabb a 
nyugdíja. Az viszont már nem természetes, hogy a nyugdíj-
rendszer tompítás nélkül átveszi az aktív korukban meglévő 
különbségeket. Az Alkotmánybíróság több határozatában is 
kimondja, hogy nincs a járulék címén befizetett összeg és az 
ellátások mértéke között közvetlen kapcsolat. Amikor az aktív 
időszak után már mindannyian nyugállományban vannak, 
akkor már visszás a százszoros nyugdíjkülönbség.

A napokban jelent meg az a kormányrendelet (240/2018. 
XII. 12. Korm. rendelet), mely meghatározta azt, hogy 2019. 
január elsejétől 2,7 százalékkal emelik a nyugdíjakat és a nyug-
díjszerű ellátásokat. Az intézkedés sajnos változatlanul hagyta 
a több mint tíz éve stagnáló legkisebb öregségi nyugdíj ösz-
szegét (28 500 Ft). A nyilvánosságra került kormányzati szán-
dékot mind az idősek, mind a szervezeteik, mind a szakértők 
értetlenséggel, elégedetlenséggel és felháborodással fogadták. 
Nem találnak magyarázatot arra, hogy miért határozhatta 
meg a kormány a jövő évi nyugdíjemelést ennyire alacsonyan, 
miközben a szakértők számításai szerint a következő évben a 
várható infláció 3,1 százalékos, a gazdasági teljesítmény 4,1 
százalékos, valamint a bruttó bér növekedése pedig 10,3 szá-
zalékos lehet.

A jövő évi nyugdíjemelés mértékének és az elosztás módjá-
nak igazságtalansága azt fogja eredményezni, hogy a legalacso-
nyabb öregségi nyugdíjasok esetében havi 770 forinttal, míg 
a legmagasabb öregségi nyugdíjjal rendelkező esetében havi 
77 ezer forinttal emelkedik az érintettek állami nyugdíja.

A nyugállományban lévők ellátásában tapasztalható óriási 
különbségek megítéléséhez célszerű néhány közpénzből tör-
ténő juttatást megnéznünk. Az „ország első állampolgárának” 
tiszteletdíját a törvény úgy határozza meg, hogy az a köztiszt-
viselői illetményalap 39-szerese lehet. Könnyen kiszámítható, 
hogy így a köztársasági elnök havi járandósága alig több mint 
másfél millió forint. Az „ország első számú” szolgájának a dí-
jazását is törvény rögzíti, melyek szerint a tárgyévet megelőző 
évi bruttó havi átlagkereset tízszerese lehet. A szabályok alap-
ján a miniszterelnök keresete valamivel több mint kétmillió 
forint.

Több szakértő érthetetlenül áll az előtt a jelenség előtt, 
hogy ha a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök jövedel-
mét jogszabállyal felülről be lehetett korlátozni, akkor miért 
nem lehet az állami nyugdíj folyósításának felső összegét is be-
határolni. Az ősszel lebonyolított megyei nyugdíjas parlamen-
tek résztvevői az egyik legfontosabb, megoldandó feladatnak 
azt tartják, hogy nyugdíjak alsó és felső értékét jogszabály által 
korlátozzák. A megfogalmazott javaslatukban – a mai jöve-
delmi viszonyokat figyelembe véve – a 60 és a 600 ezer forint 
közötti nyugellátást tartanák igazságosnak. 

Karácsony Mihály, nyugdíjszakértő
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A Nyugdíjasok Országos Szövetsége fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségének 
résztvevői az alábbi nyilatkozatot fogadták el, és támogatásuk jeléül mintegy 82 ezer szervezett 
nyugdíjast képviselve írták alá. A nyilatkozat az országos sajtószolgálaton keresztül jutott el a médiához.

Részlet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 25. cikkelyéből:

„Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására al-
kalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, vala-
mint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a ...... betegség, rokkantság, özvegység, öregség 
esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit 
akaratától független körülmények miatt elveszíti.”

NYILATKOZAT
melyet a Nyugdíjasok Országos Szövetsége fennállásának 30. évfordulójára rendezett ün-

nepség résztvevői aláírásukkal igazolva fogadtak el:

Magyarország Kormánya, Magyarország Parlamentje, mai és leendő nyugdíjasok!

Tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 25. cikkelyének tartalmára – va-
lamennyi döntéshozó figyelmét felhívjuk arra, hogy az idős társadalom elszegényedésének, 
elnyomorodásának, leszakadásának vessünk véget, a méltó időskor megélésének lehetőségét 
minden magyar időskorú számára biztosítsuk. Történelmi tettként minősítjük, ha azokért 
összefogás születik, akik már magukért nem tudnak erejükön felül tenni, és az érintettek egy 
asztalhoz ülve, közös megegyezéssel kimunkálják az időskori elszegényedés meghaladásának 
módját.

Nem számokat, arányokat, módszereket ajánlunk, kérünk, hanem fórumot! Lehetőséget 
arra, hogy megfelelő szakértelemmel, információval rendelkezők működőképes, fenntartható 
és elfogadható/támogatható megoldásokat kínáljanak a ma még kilátástalan helyzetben lévő 
kortársaink életminőségének javítására.

Ezeket a gondolatokat onnan üzenjünk, ahonnan kell (vagyis ahol a kortársi sokaság van, 
nem az utcáról) és azoknak, akikre tartozik: a döntéshozóknak és a kortársaknak.

Budapest, 2018. december 12.’

A Nyugdíjasok Országos Képviselete december 10-én az alábbi tiltakozó 
lavelet küldték el Orbán viktor Miniszterelnöknek.

Orbán Viktor
miniszterelnök úr részére

Budapest
Pf. 6
1357

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) a magyar nyugdíjasok meghatározó részét tö-
mörítő ernyőszervezet, amely 1990-től képviseli az aktuális Kormány előtt is a nyugdíjasokat. 
Ebben a minőségünkben megkülönböztetetten fontosnak tartjuk a Kormánnyal folytatott 
hatékony párbeszédet. Nincsenek politikai indítékaink, minden törekvésünket kizárólag az 
idős és idősödő társadalom minőségi szintű ellátásáért tesszük.

Tudjuk az Ön nyugdíjasoknak közvetlenül írt leveleiből, hogy megbecsülésüket szem előtt 
tartja, „azokét, akik évtizedeken át azért dolgoztak, hogy ez az ország talpra álljon és erősöd-
jön. A magyar nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a kormányra” – írja.

Ezért bátorkodunk most közvetlenül Önhöz fordulni, mivel látjuk, hogy a nyugdíjasok meg-
becsülése mégsem áll arányban az ország fellendülő gazdasági helyzetével. Ugyanakkor azt is 
tapasztaljuk, hogy a nemzetközi helyzet következtében az infláció idős sorstársainkat sújtja 
leginkább. 

Társaink pontos háztartási naplója alapján a nyugdíjasok már nem csupán – a ma már a MNB 
által is 3,8%-osnak elismert – a kormány által nyugdíjemelésre javasolt 2,7 %-os inflációt ta-
pasztalhatják, hanem ez év elejétől az áremelkedések következtében, a rezsicsökkentés ellenére, 
a megélhetésük költségei hozzávetőleg 10 %-kal növekedtek.

Az infláció legjobban a 70 év fölötti korosztályt sújtja, hiszen A nyugdíjak korrekciós célú 
emeléséről szóló 2005. évi CLXXIII. sz. hatályában felfüggesztett, de vissza nem vont tör-
vényt – bár a felfüggesztési körülmények (válság) már nem állnak fenn – még nem helyezték 
újra hatályba. Ez rendkívüli anomáliát okoz a régebben, illetve az újonnan nyugdíjba vonult 
társaink között. 

Tisztelettel kérjük, hogy legyen tekintettel arra, hogy a nyugdíjasok joggal szeretnék ledolgo-
zott éveik után itt és most megélni a méltó időskort, sokan megfáradtan, sőt betegen, s már 
nem biztos, hogy megérik a jövő év végi infláció miatti nyugdíjemelést.

Most nem kívánom tovább sorolni a kisnyugdíjasok megélhetésétől kezdve a nyugdíjasokat 
érintő számos problémát, hanem szeretnénk, ha a nyugdíjasok növekvő elkeseredettségének 
megelőzése érdekében lehetőséget adna arra, hogy olyan célirányos érdekegyeztető munkát 
folytassunk, amely – a Kormánnyal való együttműködés mellett – idős polgártársaink mai 
gondjainak megoldását elősegíti.

Azonnali intézkedését kérve és abban bízva,
 tisztelettel:
Budapest, 2018. december 10. Papp Katalin
 elnök
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Harmincévesek lettünk

December 12-én jeles eseményre gyűltek össze a budapesti 
Benczúr-házba a NYOSZ megyei és országos vezetői, nyug-
díjas aktivistái és együttműködő partnerei. Az  impozáns 
helyszín méltó környezetet biztosított a kerek évforduló meg-
ünneplésére és a szövetség legkiválóbb aktivistáinak köszönté-
sére, valamint a 2018. év jelentősebb programjainak értékelé-
sére, díjak átadására.

Guttman Vilmos, az Országos Költészeti Szemle rendsze-
resen díjazott szavalója Arany János: Epilógus c. versének elő-
adását követően a NYOSZ 30. évfordulójára készült kétperces 
videót tekintették meg a résztvevők, majd

Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke mondta 
el ünnepi megemlékezését. (Ennek részleteit a következő ol-
dalakon olvashatják.)

Pozsik Joachimné Róza asszony Egercsehiből érkezett, és 
csodálatos énekével nyűgözte le a nézőközönséget. Ő az Or-
szágos Dalosversenyről tíz alkalommal távozott nyertesen, és 
nevével fémjelzett díjat is alapított a NYOSZ a legjobb nyug-
díjas népdalénekes számára.

A rendezvény egyik legbensőségesebb részében a 2018. évi 
kitüntetések átadása történt, a díjakat Némethné Jankovics 
Györgyi NYOSZ-elnök és Szrenka Pálné, a NYOSZ szerve-
zeti alelnöke adta át.

A NYOSZ Díszoklevelét és ajándékát kapták az alábbi 
méltatással:
ZALA MEGYÉBŐL:
Balogh István, a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Szervezete Elnökségi tagja, a Zala Megyei Idősügyi Tanács 
alelnöke

Több mint húsz éve dolgozik az idősügyben. 2002-ben a 
Vasutas Nyugdíjas Klub elnökeként kapcsolódott be a nyug-
díjasmozgalomba. 2007-től tagja a megyei Idősügyi Tanács-
nak, később pedig a Nagykanizsai Civil Kerekasztal tagja is 
lett.

Kulturális, egészségügyi, szociális területen szervez progra-
mokat, a civil szervezetek közti kapcsolatok alakításáért tevé-
kenykedik.
HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBŐL:
Balogh Lajosné, a Debreceni Nyugdíjas Egyesület alelnöke
Több mint tíz éve nagy hozzáértéssel, aktivitással és óriási 
türelemmel vesz részt az egyesület vezetésében. Igazi vezér-
egyéniség, aki a kulturális rendezvények szervezésében szív-
vel-lélekkel helyt áll. Figyelemmel kíséri a megyében folyó 
szervezeti életet, és országos versenyekre is szervezi a tagok 
részvételét. Szoros kapcsolatokat ápol, közös programokat 
szervez a szomszédos települések és a határon túlitestvér klu-
bok nyugdíjasaival.
BÉKÉS MEGYÉBŐL:
Bíróné Majoros Mária, a gyomaendrődi I. sz. Nyugdíjas 
Klub és az Egészség Kör vezetője 

Nyugdíjba vonulását követően talált rá a gyomaendrődi 
I. sz. Nyugdíjas Klub közösségére, amely rövid időn belül 
megismerte rátermettségét, kedvességét, és vezetővé válasz-
totta. Lelkiismeretes, fáradhatatlan munkabírásával válto-
zatos programokat szervez nyugdíjastársainak. Szervezi a 
klub részvételét a kistérségi eseményeken, különös figyel-
met fordít a generációk közti együttműködésre. 2006-tól 
tudásával, tapasztalatával elnökségi tagként segíti a megyei 
szövetség munkáját is.
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBŐL:
Bödecs Károlyné, a Győrújbaráti Nyugdíjas Klub vezetője

A 25 éves nyugdíjas klubot tizenkét éve vezeti. A rendkí-
vül sokoldalú, színes programokkal rendelkező közösség jó 
kapcsolatot ápol a község vezetésével, a környező települések 
nyugdíjasaival. A sport, a kultúra és a kirándulás képezi a leg-
főbb területeket a közösség és vezetőjük szervező munkájá-
ban. A megyei szövetség programjainak lebonyolításában is 
nagy szerepet vállalnak.
PEST MEGYÉBŐL:
Cser János, a Százhalombattai Őszidő Nyugdíjas Klub veze-
tője, a NYOSZ elnökségi tagja

A 155 főt számláló nyugdíjas közösség, amelyet vezet, a vá-
ros életében meghatározó civil közösség. Ezt a munkát a város 
vezetése és a klub tagsága is méltó módon elismeri. Nemcsak 
helyi, hanem országos ügyekben is élen jár közreműködő 
szerepvállalásával. Egészségmegőrző programokkal, kirándu-
lások szervezésével, ismeretterjesztő előadásokkal, színházlá-
togatások szervezésével változatos közösségi élettel tölti meg 
a százhalombattai nyugdíjasok mindennapjait. Példaértékű 
munkásságát a közösség köszönete és elismerése övezi. 
PÉCSRŐL, BARANYA MEGYÉBŐL:
Hegedűs Margit, a Pécsi Nyugdíjas Egyesület elnökségének 
korábbi tagja

Közel két évtizede tagja a Pécsi Nyugdíjas Egyesület-
nek. Sokoldalú, nagy munkabírással rendelkező, szociáli-
san érzékeny személyiség, akinek önkéntes munkaóráit az 
egyesület számtalan területen hasznosította, legyen az akár 
szociális ügyintézés vagy éppen tagnyilvántartás, ügyvitel. 
Ma sincs olyan rendezvénye az egyesületnek, amelyben ne 
vállalna valamilyen szerepet, amelyet nagy empátiával és 
szorgalommal lát el.
HEVES MEGYÉBŐL:
Kósa László, az Egri Dobó Katica Nyugdíjas Egyesület el-
nöke, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnökségi 
tagja, az Egri Civil Kerekasztal tagja

2006 óta tagja annak a klubnak, amelyet 2011 óta vezet. 
A megye legnagyobb, 270 főt számláló nyugdíjasszerveze-
tének elnöke 2017-ben Az Év Civil Aktivistája kitüntető 
címet nyerte el. Elnöksége alatt a szervezet folyamatosan 
fejlődött, a népdalkör, a nosztalgiacsoport, a színjátszó 
csoport és az Egri Vitézek Dalkör is fémjelzi a sokoldalú 
tevékenységet. Aktívan jelen vannak a helyi közéletben, a 
járási és megyei programokon, eseményeken.
BÉKÉS MEGYÉBŐL:
Pacsika Istvánné, a Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi Egyesületének elnöke 

Az 1997-ben alakult egyesület alapító tagja, 1998 óta el-
nöke. Tevékenységében mérföldkő a népdalkör megalapí-
tása, amelynek később vezetője is lett, és amellyel elnyerték 
a Békés Megyéért kitüntető címet. A Magyar Vö-
röskereszt aktivistája is egyben. 1996-tól tagja a megyei 
nyugdíjas szövetségnek, 2016-tól az elnökségnek is. Empa-
tikus ember lévén áldozatkész munkát végez a kortársaiért, 
a közösségi munka az élete.
KECSKEMÉTRŐL:
Probojáczné Túri Éva, a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubja-
inak Megyei Jogú Városi Szövetsége elnökhelyettese

Több mint tíz éve látja el nagy szorgalommal és hoz-
záértéssel az elnökhelyettesi feladatot. Nevéhez kötődik 
az Egy iskola – egy klub Mozgalom, valamint a Mozdulj! 
sportvetélkedő megszervezése. Továbbá feladatai közé tar-
tozik a 35 klubbal, a közel kétezer klubtaggal való rend-
szeres kapcsolattartás, a számukra szervezett rendezvények 
koordinálása.
SZABOLCS-SZATMáR-BEREG MEGYÉBŐL:
Schmidt Pálné, a nyíregyházi Postás Nyugdíjas Egyesület 
elnöke, a megyei szövetség gazdasági felelőse

Tevékenységét – mint szervezeti elnök és gazdasági fele-
lős – egyaránt nagy hozzáértéssel, precizitással végzi. Meg-
bízható, empatikus, körültekintő ember, akinek a segítsé-
gére minden kortársunk bármikor számíthat.
VAS MEGYÉBŐL:
Schreiner Vilmosné, a Szentgotthárdi Nyugdíjas Pedagó-
gusok és Barátaik Egyesülete elnöke

2002 óta csatlakozott a nyugdíjas közösséghez, amelyet 
2009 óta vezet. A  Szentgotthárdi Civil Fórum munká-
jában is aktívan részt vesz. Szervezi és segíti az egyesület 
keretein belül működő színjátszó kör, kézműves kör tevé-

kenységét, ismeretterjesztő előadásokat, tanulmányutakat 
szervez. Tagja a Szivárvány Kórusnak, gondját viseli a Sze-
nior Örömtánc foglalkozásoknak. 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBŐL:
Szabó Károlyné, a GY-M-S megyei Pannon Nyugdíjas Egye-
sület gazdasági felelőse

Aktív dolgozó évei után az Öttevényi Nyugdíjas klub ve-
zetőjeként tevékenykedett. 2003 óta a győri Arrabona és a 
megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület gazdasági ügyeit intézi. 
Munkatársaival kiváló együttműködésben tudta végezni nagy 
szakértelmet igénylő feladatát, melyet a jelen ciklusban befe-
jez.
SIóFOKRóL:
Szolgáné Cullag Erzsébet, a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete 
gazdasági felelőse

Az egyesületnek 2007 óta tagja, és már a belépés évétől a 
vezetőség gazdasági felelősévé választották. Harmadik ciklus-
ban választották újra, mivel munkáját nagy megelégedettség 
övezi. Megbízható, szakszerű, szervezőkészsége és kapcsolat-
tartó készsége átlagon felüli. Gondozza és gyarapítja az egye-
sület archívumát, ápolja az egyesület kapcsolatrendszerét, a 
hazai és külföldi kirándulások szervezésével is kivívta a közös-
ség bizalmát.
TOLNA MEGYÉBŐL:
Zágonyi Lukácsné, a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek 
Érdekszövetsége elnökségi tagja

A szekszárdi nyugdíjasszervezet munkájába 2008-ban 
kapcsolódott bele. Gazdasági területen szerzett tapasztalatait 
hasznosítva elsősorban a nyugdíjasok segélyügyeinek intézé-
sét vállalta, támogatásokkal kapcsolatos feladatokat látott el. 
2010 óta a megyei szövetség ügyviteli teendőiben vállal mun-
kát, pályázatokat gondoz, és emellett a rendezvények szerve-
zésében is szerepet vállal.

A Pro Seniore díjat ötévente (kerek szervezeti évfordulók al-
kalmával) azok a személyek, közösségek, kollektívák számára 
ítéli oda a NYOSZ elnöksége, akik, ill. amelyek hosszabb idő 
óta szemléletükkel, céljaikkal és mindennapi munkájukkal 
az idős társadalom érdekében tevékenykednek, szolgálják a 
nyugdíjas generáció életminőségének javítását, és mindemel-
lett a NYOSZ hétköznapjaiban is támogató szerepet vállal-
nak.

Idén 6 aktivistának, 2 kutatónak, 2 önkormányzatnak, ill. 
polgármesternek, 2 intézményi, gazdasági vállalkozásnak, il-
letve egy médiaszemélyiségnek ítéltük oda a díjat.
PRO SENIORE DíJBAN RÉSZESüLT NYUGDíJAS 
AKTIVISTáK ÉS MÉLTATáSUK:
Jankovits György, aki a NYOSZ korábbi elnöke
Az 1992-ben megalakult Győr-Moson-Sopron megyei 
Nyugdíjas Szövetség alapítói között tartja számon, mely-
nek tíz éven át vezetője volt. Később jelentős szerepet ka-
pott az országos szövetség vezetésében, nyolc éven át elnök-
helyettes, majd 2002-től elnökként vezette a NYOSZ-t. 
Vezetése alatt vált országos lefedettségű, nagy létszámú, 
meghatározó jelentőségű érdekvédő szervezetté a NYOSZ. 
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Az  országos nyugdíjas szervezeti élettől – majd’ 20 éves 
szolgálat után – 2013-ban a mozgalom 25. évfordulójára 
írt mozgalomtörténeti könyvével búcsúzott el.

Deák Jánosné, aki 2000 óta a Szolnok Városi Klubok 
és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének 
elnöke, 1999 óta a NYOSZ OT tagja, 1999–2005 között 
a NYOSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke, a Szolnok Vá-
rosi Idősügyi Tanács tagja 2003 óta.  22 nyugdíjasklub, 32 
egyéni tag, mintegy 820 fő alkotja az Egyesületet.

Húszéves nyugdíjas mozgalmi munkásságának mérföld-
köveit felsorolni is nehéz lenne, a teljesség igénye nélkül 
csak pár meghonosított esemény, program álljon itt:

Országházi kirándulások, szeniortánc programok, egész-
ségügyi szűrőprogramok, szépkorúak akadémiája, Derűs 
órák műsoros estek, Szeretet – Békesség órái programok, 
szenior maratonfutás stb.

így vallanak vezetőtársai munkájáról:
„Az elnöknek köszönhetően közel húsz éve az egyesület 

tevékenységét a bizalom, az elkötelezettség, a hitelesség, a 
megbízhatóság, a pontosság, a nyilvánosság, a nyíltság és 
a stabilitás határozza meg. Az egyesületben az irányítás, a 
szervezés, a közösségek szolgálata folyamatos áldozatválla-
lással, alázattal és jóakarattal történik.”

Demeter Ferenc, aki 2006 óta a Veszprém Megyei 
Nyugdíjas Szövetség elnöke, 2008 óta a NYOSZ elnökségi 
tagja, a legutóbbi tisztújítás óta a NYOSZ alelnöke.

Mint nyugdíjas katonatiszt került a mozgalom közelé-
be, és fiatal kora ellenére vált az idős korosztály érdekében 
tevékenykedő mozgalmi vezetővé. A megyei szövetségben 
68 közösség munkáját irányítja, közel 2500 taggal.

Az országos szövetség munkájában tudta generációs lel-
kesedését és tenni akarását kiteljesíteni. Vezető szervezője 
lett a szövetség sport- és mozgásprogramjainak, kiterjedt 
kapcsolatokat ápolt, és szervezeti összejöveteleket szerve-
zett a határon túli országos és területi nyugdíjasszervezetek 
vezetői és tagjai között, a szövetség országos nagy rendez-
vényeinek biztos támasza, aktív szervezője. Emellett – mint 
újságíró – a szövetség kommunikációs csatornáit is elősze-
retettel gondozza.

Teszárovics Mikós, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövet-
sége elnöke 2004 óta és hat éven át a NYOSZ korábbi 
érdekvédelmi elnökhelyettese.

Az idősebb korosztály képviseletére szegődött harcos ak-
tivista, aki elkötelezett és szilárd meggyőződéssel szolgálja a 
hátrányban, a nélkülözésben és a kirekesztésben élők meg-
segítését. A nyugdíjasmozgalom első számú „lelkiismerete”. 
Mindennapi tevékenységével példát mutatva, elszántan tesz 
a generációs életkörülmények jobbítása, a közösségi élet 
szépítése érdekében. Kiváló szervező, nagy munkabírású, 
meghatározó alakja a nyugdíjasmozgalomnak.

Erdélyi Tamás, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Nyugdíjas Szövetség újsága, a Nyugdíjasélet korábbi szer-
kesztője, 2013 óta a NYOSZ irodalmi pályázatának és an-
tológiáinak gondozója, zsűritagja. Emellett a nyíregyházi 

Dialóg Klub aktív tagja, a NYOSZ műveltségi vetélkedő-
inek oszlopos közreműködője, győztes csapattag és a fotó-
művészet időskori művelőinek legfőbb támogatója.

A nyugdíjasmozgalom eseményinek – legyen az saját 
városa, megyéje – hű interpretálója, emellett az országos 
történések kommunikációjának segítő közreműködője. 
Munkáját az igényesség, pontosság, lelkiismeretesség és 
hozzáértés jellemzi, kultúraközvetítő misszióját minden 
cselekedetében nyomon követhetjük. Generációs közössé-
geink köszönettel tartoznak munkájáért.

Kravecz Magdolna, aki a szlovákiai Komarno Nyug-
díjas Klubjának elnöke, szlovákiai járási nyugdíjas vezető.

A magyar–magyar és a magyar – szlovák, esetenként a 
magyar–cseh nyugdíjaskapcsolatok legmegbízhatóbb segí-
tője. A klubok, egyesületek szintjén, de az  országos vezetői 
kapcsolatok építésében is elévülhetetlen érdemeket szer-
zett. Több évtizedes kapcsolatépítő munkájának köszön-
hetően neve ismerten cseng Magyarország legkülönbözőbb 
nyugdíjas közösségeiben, és közreműködésének köszönhe-
tően a magyar nyugdíjas társadalom követei is részt ve-
hettek szlovák, cseh kortársi programokon, példaértékű 
tapasztalatcseréken, eseményeken.

Lelkes feladat vállalása, felelős helytállása és megtartó 
hűsége környezetének legkiválóbb nyugdíjas vezetői közé 
emelte. 

dr. Köteles Lajos – és dr. Rozsnyai Katalin kutatópá-
ros, akik 2016–18 között a NYOSZ 6000 fős nyugdíjas 
életminőség-kutatását irányították.

Dr. Köteles Lajos nyugdíjas társadalomkutató, egyetemi 
tanár és dr. Rozsnyai Katalin klinikai szakpszichológus ku-
tatói tapasztalatukat a NYOSZ érdekvédelmi és kommu-
nikációs munkáját megalapozó vizsgálat megvalósításához 
adták. Az általuk véghezvitt és nem régiben lezárult kutatás 
által világosabban körvonalazódtak tagságunk legfonto-
sabb ismérvei, elképzeléseik, gondolataik, szándékaik meg-
ismerése által érdekvédelmi munkánk megalapozottsága 
lényegesen javult, helyzetfelismerésünk konkrét adatokkal 
támasztódott alá. Kutatói javaslataik, jövőre vetített ajánlá-
saik hiányt pótlóak és nélkülözhetetlenek.
PRO SENIORE DíJBAN RÉSZSüLT ÖNKOR-
MáNYZATOK, POLGáRMESTEREK ÉS MÉLTATá-
SUK:
Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere 
így szólt az előterjesztés:
„Amikor egy kisváros nagyon büszke a polgármesterére, 
akkor ő valamit nagyon jól csinál. Komárom 20 000 fős 
kisváros, ebből kb. 2000 fő a nyugdíjas.

A komáromi idős emberek nagyon hálásak azért, hogy 
akadálymentesített járdákat, villogó fénnyel ellátott gya-
logátkelő helyeket, működő egészségügyi szolgáltatást és 
tájékoztató információkat kapunk városunk életéről.

A nyugdíjasok tevékenységét, igényeit, ötleteit szem előtt 
tartó fiatalember bármelyikünk gyereke is lehetne. Mindenki 
ismeri, és neki is van mindenkihez egy-egy jó szava. Egyesü-
letünk rendszeres vendége, anyagi támogatást is tőle kapunk. 

A rendezvényeinkhez ingyenesen biztosítja részünkre a helyi-
ségeket. Működteti eredményesen az Idősügyi Tanácsot.

A városunkban felnőtt fiatalember jogi végzettségű, csa-
ládos, és köztiszteletnek örvend. Mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy 2018-ban Ő lett az év polgármestere.”
Dr. Tóth József, Budapest Főváros XIII. kerület polgár-
mestere
1994-tól már hatodik alkalommal nagy lakossági többség-
gel megválasztott polgármestere. Humánus magatartásá-
val, szociális érzékenységével, kiváló gazdálkodási, szakmai 
tevékenységével vívta ki a kerület lakosságának elismeré-
sét és szeretetét. Munkatársaival együtt kiemelt figyelmet 
fordít a kerületben élő idősek életére, és hozzájárul az itt 
élők jó életminőségéhez a megfelelő, korszerű életfeltételek 
biztosításával.

Ez a kerület biztosította rendeletével először az ország-
ban az idős helyi lakosok tüdőgyulladás elleni védőoltásá-
nak finanszírozását.

A főváros XIII. kerületében élő nyugdíjasok azt vallják: 
jó ebben a kerületben élni és nyugdíjasnak lenni!

PRO SENIORE DíJBAN RÉSZESüLT CÉGEK, IN-
TÉZMÉNYEK ÉS MÉLTATáSUK:
BRFK Bűnmegelőzési Osztály Oláh Paulon László rend-
őr alezredes osztályvezető vezetésével

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége köszönetét fejezi 
ki a BRFK Bűnmegelőzési Osztályának az országos nagy-
rendezvények lebonyolításában nyújtott és több éve tartó 
együttműködés keretében megvalósított segítségért. Kö-
szönet azért is, hogy az idős korosztály részére – a közbiz-
tonság területén – az önsegítő szemléletet népszerűsítik, és 
megismertetik velük a biztonságot javító eszközöket, kor-
szerű megoldásokat.

A fővárosban élő idős kortársak biztonságérzetét jelen-
tősen javítja a BRFK Bűnmegelőzési Osztályának tevé-
kenysége. Emellett jelentősen hozzájárulnak a szerethető, 
segítő rendőrség lakossági szemléletének kialakításához.
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége köszönetét fejezi ki a 
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. által nyújtott és több éve 
tartó együttműködés keretében megvalósított segítségért. 
Köszönet azért is, hogy az idős korosztály részére az egész-
séges életmód, a betegségek megelőzése érdekében kifejtett 
tevékenységében a szövetség legfőbb támasza, korszerű is-
mereteket, meggyőző megoldásokat, hasznos tapasztalato-
kat ad át és a mindennapokban terjeszt. Ezzel közvetve is 
jelentősen javítja a szervezett nyugdíjasok életminőségének 
jobbátételét, testi-lelki-szellemi jó közérzetük szolgálatát.
PRO SENIORE DíJBAN RÉSZESüLT MÉDIASZE-
MÉLYISÉG ÉS MÉLTATáSA:
Gulyás Erika, újságíró
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége köszönetét fejezi ki 
Gulyás Erikának, aki az idősügy terén szakavatott média-
szakember. Köszönet azért, hogy az idős korosztályt érintő 
ügyeket, témákat felvállalva segít a korosztályt érintő prob-

lémák terén a tisztánlátásban, tényszerű írásaival támogatja 
a szövetség érdekvédő tevékenységét. írásainak köszönhe-
tően a szövetség ismertsége javul, szervezeti törekvései is 
nagyobb nyilvánosságot kapnak.

A Magyar Népi Kultúráért alakult Alapítvány, a Vad-
rózsák Néptáncegyesülete – Cavinton (Senior) tánccso-
portjának bemutatóját követően a Szenior Mozgásprog-
ram éves eseményeinek értékelésére került sor. Pár éve a 
NYOSZ hétköznapjaiban megnövekedett szerep jutott a 
mozgásnak. A korábbi gyakorlathoz képest egyre többen, 
egyre rendszeresebben kezdetek el mozgásprogramokra jár-
ni, amire az utóbbi három évben külső támogató is jutott.

2018-ban már rendszerbe foglaltuk az eseményeket, ame-
lyekből egy országos verseny kerekedett. Ennek eredményei-
ről adott számot Németh Lajos, a program nagykövete.

A legtöbb nyugdíjast az Olajág Otthonok mozgatta meg 
(2648).

A legtöbb órát a NYOSZ-hoz tartozó civil szervezetek 
közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szer-
vezetek Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szövetsége gyűj-
tötte, több mint 5220 órát. 

A legkeményebben a Komáromi Nyugdíjas Egyesület 
tagjai dolgoztak, hiszen ők fejenként közel tíz órával gaz-
dagították a kihívást. 

A programban résztvevő 22 tagszervezet között kisor-
soltuk a 100 000 Ft-os kirándulást, amelyet a budapesti 
nyugdíjasok nyerték.

2018. augusztus 30-án a Hárshegyi Randevún Alex 
Tamás előadta az általa írt Szépkorúak himnuszát, és 
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tiSZtelt ÜNNeplő KÖZÖNSég, 
veNdégeiNK, NYugdíjAStárSAK!

Kerek születésnapi évfordulóra gyűltünk össze, nekem adatott 
meg – öt év után – ismét a köszöntés feladata.

Mi magunk is a NYOSZ-ban – az évenkénti beszámoló-
kon túl, nemrégiben tártuk a küldöttgyűlés elé a közelmúlt 
értékelését, amelyen jó osztályzatot kaptunk. így hát most a 
részletes múltidézés ismételt felemlítésétől eltekintünk.

Amit a mai ünneplés középpontjába szeretnék állítani, az 
tehát nem az események sora, sokasága és azok felidézése, ha-
nem inkább azok megvalósítóinak, szervezőinek és résztvevői-
nek szeretnék köszönetet mondani.

 Azokat szeretném ünnepelni, akiktől ez a mozgalom 
olyanná vált, amilyen lett, akik nélkül nem jutottunk volna 
el a mai napig együtt, tisztességes munkával megélt évtize-
deken át és akik gondolatai és tettei tevékenységünket meg-
határozták. 

Azokat szeretném ünnepelni, akik sok-sok igazságot ta-
nítottak meg nekünk ahhoz, hogy működjön a mozgalom, 
hogy megértsük, mi miért történik körülöttünk, és hogy 
hogyan tudunk vállalt szolgálatunkban olykor erőnk felett 
is teljesíteni. 

Tehát ünnepelni szeretném az elődöket és egyben a ma 
még köztünk járókat is, mert hiszen tanulni mindkettőtől 
lehet. 

A dicső elődök közül szívesen idézem a szakszervezeti in-
díttatású, tudós Pirityi Ottót, első elnökségünk kiváló tagját 
– akit sajnos nem volt szerencsém személyesen ismerni, de – 
akinek számos, ma is megszívelendő tanácsa közül csak egyet 
emelek ki: a vezető munka közben nem árt, ha néha megáll, 
hátranéz, hogy megvan-e még az a csapat, amelynek az élére 
állt. Ha most ennek szellemében hátranézek, (pontosabban 
most magam elé) megnyugodhatok!

Szövetségünk nagyságai között szeretném megemlíteni 
Bleier Jenő volt elnökünket, az agrárvilág jó ismerőjét, akit 
ma sajnos már nem köszönthetünk körünkben, az elmúlt 
ünnepünk óta eltávozott körükből. Melegszívű és mindig bá-
torító, higgadt, megfontolt vezetőt ismerhettem meg annak 
idején személyében.

És nem hagyhatom ki a sorból előző elnökünket, Janko-
vits Györgyöt, a kulturális élet irányításából jött értelmiségit, 
aki a buktatókon átsegítő atyai tanítások mellé emberségből, 
munkabírásból, tisztességből és hűségből átszőtt értékrenddel 
ajándékozott meg, őt viszont köszönthetjük ma köreinkben.

De vannak mai tanítóink is, akik ha nem is országos ve-
zetőként, de szellemiségükkel, olykor frappánsan megfogal-
mazott üzeneteikkel alkotó módon alakítottak az országos 
időspolitikai gondolkodásunkon. 

Dr. Harsányi Ernő „tanítása” – miszerint nehéz időkben 
egy célunk kell legyen: egyben maradni – ma is aktuális és 
buzdító. 

A mai tanítók sorába sorolom kutatóinkat, Köteles Lajost 
és Rozsnyai Katalint, akik sok-sok szám, adat és megállapítás 
segítségével vezettek rá arra az igazságra, hogy minket nyug-

díjas közösségeket, sorstársakat sokkal több dolog köt össze, 
mint ami elválaszt. Ezt a tanítást ma sokkal harsányabban 
kellene hangoztatni köreinkben. 

De a hétköznapi önkéntesség miértjére adott válaszával a 
nyubuszos Véghné Marika szintén bekerült a tankönyvünk-
be. Az ő meglátása: önzésből is önkénteskedjünk, amellett, 
hogy jót teszünk másokkal, mi magunk sem hanyatlunk. 
Valahol tőle hallottam szintén azt az általam is vallott meg-
fogalmazást, hogy nyugdíjas vezetőnek lenni nem funkció 
kérdése, hanem életforma.

És a sorból ne hagyjam ki a hajdani győri elnök Pozsgai 
Balázs találó mondatát – hogy ti. békeidőben elalszik az ér-
dekvédelem –, ennek megfogalmazásakor sok-sok kérdője-
lünkre talált ütős választ Balázs.

Vannak életünkben olyan meghatározó emberek is, akik 
külföldi szemmel, lélekkel tanítottak sok-sok igazságot. Őket 
ma nem is tudnám néven nevezni, mert számomra oly sokan 
vannak.

A napokban jöttem haza egy európai uniós tanácskozásról, 
évente kétszer van szerencsém részt venni hasonlón. Mindig 
feltölt ez az uniós „levegő”, és most különösen így történt. 
Ennek a világnak az üzenetei, tanításai – a legfrissebbek – így 
szólnak: mi azoknak kínáljunk közösséget, akik a generá-
ciós értékekhez hozzátenni akarnak, adni, nem elvenni be-
lőle. De ebben a környezetben tanultam meg azt is: legyünk 
büszkék, hogy a sokszínűségből értéket tudunk kovácsolni: ha 
sikerül, közösséget, összetartást és együttműködést létre-
hozni nagyon eltérő gondolkodású emberek között. Most 
a legutóbbi alkalommal – magyarként és NYOSZ-elnökként 
is – különösen szívemből szólt a tanítás, amit hallottam: Stop 
the war and build something good together. (Hagyjuk 
abba a háborúskodást, és alkossunk inkább valami jót együtt!) 
És – nem utolsó sorban az ott szerzett tapasztalatok alapján ér-
zem, és vallom: nem lesz addig számunkra – magyar nyug-
díjasok számára – európai szintű életminőség, és nyugdíj, 
míg nem tudunk európai módon gondolkodni.

(…)
Tisztelt Közönség!
Mai ünnepünknek egy másik évforduló is fontos jelentő-

séget ad.
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát hetven éve 

majdnem napra pontosan ekkor fogadta el az ENSZ, vagy-
is ez a dokumentum szinte egyidős tagságunk legtöbbjével. 
Több mint ötszáz nyelvre fordították le, ahogy mondani szok-
ták: alapmű!

A harminc cikkelyből álló nyilatkozat minden pontja érint 
minket, mint egy embert a sok közül és mint állampolgárt, de 
a 25. különösen nekünk szól.

A mai ünnep és ez az évforduló is gondolkodásunk fóku-
szába helyezi mindennapi problémáink legnehezebbikét: a 
nehéz sorsú kortársainkért érzett felelősségünket, tenni-
akarásunkat, szolidaritásunkat. Naponta szembesülünk a 
tényekkel: nyugdíjrendszerünk, szociális és egészségügyi rend-
szerünk egyre több embernek nem adja meg azt a biztonságot, 
amit emberi létéből adódóan a nyilatkozat is nevesít számára. 

Küldöttgyülésünk, telefonjaink, leveleink is arról tanúskod-
nak, nem foghatjuk be „pörös” szánkat. Ezért javaslom, hogy 
erről az ünnepről üzenjünk a döntéshozóknak, fogadjunk el 
egy nyilatkozatot, amelyben kinyilvánítjuk, nem kívánunk 
kortársainkkal az ország másodrendű állampolgárai len-
ni. (A nyilatkozat szövege lapunk 8. oldalán olvasható.)

Kérlek benneteket, amennyiben ezzel egyetértetek, a re-
gisztrációnál lévő ívet írjátok alá kifelé menet, feltüntetve, 
hogy hány főt/közösséget képviseltek. 

Tisztelt ünneplő Közönség!
Egy szervezet, egy közösség harmincévesen meglehetősen 

hasonlít egy harmincéves emberre. Emlékezzünk ennyi idős 
magunkra, ha nem megy, ha túl messze van, lássuk magunk 
előtt gyermekünket harmincévesen (nekem könnyű, az enyém 
most pont annyi): ebben a korban tudja az ember is, mit 
akar, tudja a korlátait, látja a hibáit, tudja, hova akar eljutni, 
kire számíthat, hol keresse rosszakaróit. Olykor erősnek érzi 
magát, néha idejét múltan makacsul ragaszkodik dolgokhoz. 
Sok barátja van, fiatalabbak is, de tudja már becsülni az időseb-
beket. Meg tudja szervezni a saját életét. Ráismernek ezek alap-
ján a mi szervezetünkre? Önök is ilyennek látják? Ha még nem 
egészen, kérem, álljanak mellénk – akár újonnan jövőként, akár 
továbbra is –, kezdjük együtt a következő éveket, hogy a mainál 
érettebb, felelősebb, nagyobb és sikeresebb nyugdíjasszövetség-
gel álljunk majd a kortársi megelégedés szolgálatába.

90 éves lett a mester: születésnapján 
köszöntötték nyugdíjas társai
Csizmadia János medinai nyugdíjas fodrász, aki ma is 
aktívan dolgozik az üzletében. Született: 1929.01.02-
án.  1998 tavaszán az ő kezdeményezésére alakult meg 
a Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége. A  szervezet 
munkáját ma is segíti tanácsaival, ötleteivel. Eddig há-
rom novelláskötete jelent meg kiadásban, de számos 
vár még arra, hogy könyv legyen belőle. Felesége Sári 
néni, aki január 22-én ünnepli születésnapját a 84-et, 
mindig hűséges, segítő társa Jani bácsinak immár 64 
éve. Kívánunk további jó egészséget mindkettőjüknek, 
a medinai nyugdíjasok.

meghirdette a versenyt a dal videoklipjének felvételé-
hez. A pályázatra hét pályamű érkezett, amelyet a szerző 
és a NYOSZ képviselőiből álló zsűri értékelt. A díjakat a 
NYOSZ elnöke és a szerző, Alex Tamás adta át a 3. helye-
zettnek – a budapesti Pacsirta Dalkörnek, a 2. helyezettnek 
– a Szeghalmi Búzavirág Egyesület Népdalkörének, és az 

1. helyezettnek: az Abdai Rábca Dalkört képviselő Rixer-
né Szokodi Kornélia elnöknek és Rixer Károly szólistának. 
Dicséretet kaptak a körösladányiak és a nyírturaiak dalosai is.

A Generációnk magazin terjesztésében élenjáró szerve-
zetek, aktivisták számára is jutott ajándék az ünnepségen, 
a díjakat Müller János, a kiadó kft. egyik tulajdonosa és a 
többségi tulajdonos NYOSZ elnöke Némethné Jankovics 
Györgyi adta át. Kapták: a Hajdú-Bihar megyei tagszer-
vezet, a kecskeméti tagszervezet, a hódmezővásárhelyi tag-
szervezet, a Nógrád megyei tagszervezet, a Heves megyei 
tagszervezet, a Győr-Moson-Sopron megyei tagszervezet, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagszervezet, a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei tagszervezet.

Az ünnepség befejezéséül a Karácsony, a békesség és a 
szeretet üzenetével búcsúztunk, melynek keretében Hani 
Jánosné Ady Endre Karácsony című versét mondta el.

NYOSZ-kártyások figyelem! Január 1-jétől 
már a hónap utolsó hetének keddjén is lehet 

kedvezményesen fürdőzni az agárdi fürdőben, 
nemcsak a hónap első hetének keddjén.
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HONSZ – HAdirOKKANtAK, HAdiÖZvegYeK, HAdiárváK OrSZágOS 
SZÖvetSége KeCSKeMéti SZerveZete

Bemutatkozik a HONSZ kecskeméti 
szervezete

A HONSZ, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák 
Országos Szövetsége, közhasznú szervezet. Zászlónk jelsza-
va: „Vért és életet áldoztunk!” Az  1947-ben feloszlatott, 
illetve az 1990-ben alakult Magyar Hadirokkantak Szövet-
sége kizárólagos jogutódja. Célja, hogy a jogállamiságnak 
és az európai normáknak megfelelően Magyarországon is 
rendeződjék a hadigondozottak helyzete. A  szövetség or-
szágos hálózatot épített ki, a kecskeméti szervezet 1992-
ban alakult meg. Jelenlegi létszámunk a vidéki tagokkal 
együtt 86 fő, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak. Első 
elnökünk Deutsch Gyuláné volt, majd követte őt dr. Földi 
János, Szabó Pál, és Nagy István. Jelenlegi elnökünk Gart-
ner Walter, aki tíz éve látja el ezt a feladatot. Nagyon sokat 
tesz a közösségért, nélküle a szervezetünk nem működne 
ilyen jól. 

Gartner úr 1939-ben született Kisújszálláson, mező-
gazdasági technikumot végzett, hosszú ideig a Fogyasztási 
Szövetkezetek Bács-Kiskun megyei Szövetségénél dolgo-
zott, onnan ment nyugdíjba. Nagyapja az I. világháború-
ban 1914-ben Turkánál esett el, édesapja a II. világháború-
ban 1943-ban Vityepsznél halt hősi halált. 1942–43-ban 
Cemnicben éltek, ahol lakásukat egy légiriadó alkalmával 
bombatalálat érte, több napra beszorultak az óvóhelyre. 
Elnökünk itt súlyos testi sérülést szenvedett, ami egész éle-
tére kihatott. Édesanyja egyedül, nagyon nehéz körülmé-
nyek között nevelte fel. 

Kecskeméti szervezetünk minden évben kétszer közgyű-
lést hív össze, vezetőségünk minden hó utolsó szerdáján 
ülésezik, minden szerdán ügyelet tartunk, amikor is a hoz-
zánk fordulók ügyeinek intézésével foglalkozunk, mint pl. 
közgyógyellátás, járadék, szociális problémák, Béres-csep-
pet osztottunk tagjaink részére, folyamatosan intézzük a 
régi tagkönyvek cseréjét, újak kiadását, a tagdíjak besze-
dését. 

Az országból sokan fordulnak elnökünkhöz tanácsért a 
hadigondozotti ellátással kapcsolatosan, mondhatjuk, Fé-
nyeslitkétől Sopronig, Somoskőújfalutól, Szegedig. 

Szervezetünknél 2008-ban sokan érdeklődtek a kárpót-
lási ügyeik intézésével, 2015 óta pedig a hadirokkantak, 
hadiárvák, hadigyámoltak járadékának ügyintézésével 
kapcsolatban. Itt mondjuk el az érintetteknek, hogy ha a 
szükséges iratok megvannak, akkor a járási hivatalhoz kell 
fordulni a kérelmezőnek járadékügyben. 

Részt veszünk a nemzeti ünnepeink alkalmából szerve-
zett megemlékezéseken, koszorúzunk.

Szervezetünk együttműködési megállapodást kötött a 
HOHÉ-val, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a Nyug-
díjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségével. 
Utóbbitól pályázati úton anyagi támogatást is kapunk. 
A nyugdíjasszövetség rendezvényein részt veszünk. 

Szervezetünket anyagilag támogatják: az UNIVER, a 
FóKUSZ Takarékszövetkezet, a Bács-Zöldért, az Alföldi 
áruház, a Cseh Pékség, a FORNETTI, ÉPíTŐ SIMON, 
a PETŐFI NÉPE, a Táncsics Kollégium, a KIEG.

Sikeres pályázat következtében és a támogatók segítsé-
gével 2013 óta minden évben kirándulni visszük tagjain-
kat. Koszorúztunk Pákozdon, jártunk Herenden, Kalocsán, 
Esztergomban, Gyöngyösön, Parádon, Egerben, Kiskun-
halason, Révbéren. Az  egynapos programokkal mindenki 
nagyon elégedett volt, szép napokat töltöttünk együtt.

Tagjaink minden támogatónak hálásan köszönik, a szer-
vezetünknek adott anyagi segítséget.

A fotókon az esztergomi hajókirándulás és Nagy István 
Garner Walter társaságában látható.

Kecskemét, 2018. október10. HONSZ 
 KECSKEMÉTI
 SZERVEZETE
 VEZETŐSÉGE

Mérleg A HAjdúSZOBOSZlói derűS AlKONY NYugdíjAS KluB utOlSó NegYedévi tevéKeNYSégéről

Október hónapban nagyon zsúfolt programunk volt. A ránk 
váró rendezvényeken kívül nagyon sok testvérklub meghívá-
sának kellett eleget tenni. Ezek közül megemlíteném a de-
recskei, kabai, hajdúböszörményi, földesi klubokat. Az ok-
tóber 13-án megrendezett idősek napját a Délibáb Hotelben 
rendeztük meg, ahol kb. 180 volt a megjelentek száma. 
A  rendezvényt a hajdúszoboszlói polgármester, dr. Sóvágó 
László nyitotta meg, köszöntve a megjelent szépkorúakat. 
Ezután a klub elnöknője, Bak Jánosné köszöntötte a más 
klubokból érkezett vendégeket, valamint a helyieket. Nívós 
műsorral szórakoztatták a jelenlévőket a fellépők. Az ízletes 
vacsora után – akinek csak kedve volt – táncra perdülhetett 
a Postás Józsi által szolgáltatott zenére. 

Október 18-án a debreceni Kölcsey Rendezvényköz-
pontban lépett fel a Derűs Alkony Klub tánccsoportja, a 
Kárpát-medencei Nyugdíjas Találkozón, ahol az 50, 60, 70 
éves házassági évfordulójukat ünneplő nyugdíjasokat kö-
szöntötte a megye nyugdíjasszervezetének vezetősége. 

Október 25-én a hajdúszoboszlói református egyház 
Anna Idősek Otthonában szólóénekekkel, humoros jele-
nettel, nótával, táncbemutatóval szórakoztattuk az ott la-
kókat. 

November 10-én a Vörös Sári Nótaegyesület felkérésére 
a Délibáb Hotelben tartott dalos találkozó alkalmából fel-
lépett egyesületünk tánccsoportja és nótaénekes csoportja.

Decemberben kikapcsolódás céljából egynapos kirán-
dulásra mentünk Budapestre, ahol megnéztük a Szépmű-
vészeti Múzeumot, a Vajdahunyad vár előtti adventi vásárt, 
a Hősök terén lévő szobrokat. 

Advent tiszteletére december 16-án karácsonyi énekeket 
adtunk elő a Kökörcsin Zenekar kíséretével a református 
templomban. 17-én a klub tagjaival év végi záróünnepsé-
get tartottunk. 

Minden kedves nyugdíjastársunknak Boldog Új Évet 
kívánok a Derűs Alkony Nyugdíjas Klub nevében. 

Bogdán András klubtag

AZ AlSójóZSAi NYugdíjAS egYeSÜlet életéBől

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület december 12-én a félév-
záró ünnepsége során összevonta a jeles és éppen aktuális 
megemlékezéseit. 

Ennek során az adventi várakozásról, a gyertyagyújtásról 
és készülődésről szóló megemlékezésünket a Józsai Közös-
ségi Ház vezetőjével és kollégáival együtt tartottuk a Kö-
zösségi Ház előterében. A díszes és szép esti fénybe öltözött 
bevásárlóközpont aljában a gyertyagyújtás keretében tör-
ténő adventi megemlékezés és az elhangzott énekek nagy 
élményt nyújtottak.  Ezt követően az Alsójózsai Nyugdíjas 
Klub vacsorával egybekötött félévzáró összejövetelt s össze-
vont közös születésnapot és névnapot is tartott. Klubveze-
tőnk, Pásztorné Irénke tartott beszámolót, és megköszönte 

a klubtagok aktivitását, a jó együttműködésünk révén a 
Közösségi Háztól kapott segítséget is. 

A  vacsorát követően a születésnaposok és névnaposok 
köszöntése következett, kiemelve a kerek évfordulósok – 
60-as, 70-esek – érdemeit. 

Az ünnepeltek köszöntése során jókívánságok, szavala-
tok és kis dalocskák is elhangzottak. 

A csendes gépzene melletti poharazgatással, a nagy torta 
elfogyasztásával, majd hangos énekléssel, jókedvű derűvel 
a késő esti órákban ért véget a tartalmas ünneplésünk. 

Szép karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden 
nyugdíjastársunknak!

Gorzsás Antal (sajtófelelős)
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Bállal zárták 
az évet a nagyatádi 
szépkorúak

A Szépkorú Nyugdíjasok Nagyatádi Klubja szilveszteri bál-
lal zárta az évet, búcsúzott az óévtől, köszöntötte az újesz-
tendőt – mondta Antall Józsefné elnök. Hozzátette, hogy 
programokkal, utazásokkal teli évet sikerült maguk mögött 
hagyni a 25 éve működő klubnak. Negyed százada Őszi 
Napfény Klubként ténykedtek, majd abból kilépve megala-
pították ugyanilyen nevű egyesületüket, melyben énekkart 
és tánccsoportot is alapítottak. A 25. évforduló idején pedig 
– hogy ne legyen a városban két azonos nevű klub – a Szép-
korú Nyugdíjasok Nagyatádi Klubja nevet vették fel.

A város szinte valamennyi rendezvényén fellép kultúr-
csoportjuk. A gyermeknapon pedig, ha kell, akár ezer pala-
csintát sütnek, a férfiak pedig a sátrak felállításában segéd-
keznek. Ormai István polgármester is gratulált sokszínű és 
gazdag programjaik eredményes megvalósításához. Meg-
köszönte áldozatos munkájukat, melyet a városért és an-

nak jó hírnevének terjesztéséért végeztek fellépéseik során. 
Hatalmas értéket teremtettek, és további sok sikert kívánt 
a tagságnak.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Stikel János, a 
szövetség megyei elnöke és Fülep István alelnök (kistérségi 
vezető). Énekkel köszöntötték Szabó József tagtársukat, aki 
nemrég töltötte be a 80. életévét. A finom vacsorát éjszaká-
ba nyúló tánc és tombolahúzás követte.

Györke József

dallal köszöntötték 80 éves társukat

Antall józsefné elnök és Ormai istván polgármester

KeCSKeMéti BAjtárSAK KAráCSONYA

A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesü-
lete immár 15. alkalommal szervezte meg a közös karácso-
nyi ünnepségét unokáik közreműködésével. 

A szépen feldíszített helyiségben közös karácsonyfa-dí-
szítéssel kezdődött a várva-várt nap. A nagyik által elkészí-
tett finom sütemények illata lengte körül az érkező vendé-
geket, bemutatkozásra váró unokákat.

Nem is kellett sokáig várni, mindannyian megérkeztek, 
tele örömmel, lelkesedéssel és izgalommal.

Az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd 
átadta a szót a szereplőknek.

Egymás után hangzottak el a szebbnél szebb versek, me-
sék, valamint Csóka Botond gitármuzsikája. Király Kata 
verse, Csóka Fanni meséje, Váczi Kata szavalata, Csóka 
Luca kedves előadása valósággal elbűvölte a megjelent 
nagyszülőket.

ám az idősödő hallgatóság is kitett magáért. Baloghné 
Halasi Éva és Borbásné Keresztes Márta gitárkísérettel be-
mutatott karácsonyi dalait szívükbe zárta a nagyérdemű. 
Kádár Istvánné verse, Bartos Gyuláné karácsonyi történe-
tei, Balla Dömötörné nyá. zászlós szavalata, Mogyorósiné 

Balogh Terézia nyá. zászlós verse, Marton Józsefné saját 
költeménye, Hajagosné Géczi Terézia szereplése mind-
mind mosolyt fakasztott a megfáradt arcokra.

Az est varázsát tovább fokozta az ünnepi műsort befe-
jező csillagszórógyújtás, a finom falatok jóízű elfogyasztása 
némi kiváló minőségi alföldi borok kíséretében.

Kecskemét, 2018. december 15. Csóka Tamás nyá. ezredes
 elnök

digitáliSKéSZSég-fejleSZtéS MiNdeN életKOrBAN

Egyre többen használják nap mint nap az internetet a leghét-
köznapibb élethelyzetekben is. Belátható időn belül a digitális 
világ megkerülhetetlenül életünk része lesz. Pl. egyes lakossági 
támogatások már csak online ügyfélkapun keresztül igényel-
hetők, vagy egyes orvosi rendelésekre való bejelentkezés már 
csak online lehetséges, vagy számos munkalehetőséget már 
csak interneten hirdetnek meg. Tehát a teljes élet megéléséhez 
informatikai ismeretek is kellenek. A digitális készségeink fej-
lesztése ezért minden életkorban elsődleges fontosságú.

A Palóc Ifjúság- és Családsegítő Nonprofit Kft. digitális 
szemléletformáló programjának célja, hogy erősítse a digi-
tális készségekkel nem vagy nem kellő szinten rendelkezők 
digitális világ iránti nyitottságát, ösztönözze a modern, okos 
eszközök használatát, a meglévő IT-szolgáltatások nagyobb 
kihasználását.

Ehhez 12 hónap alatt 18 rendezvényt és 1 összetett média-
kampányt valósítottunk meg, és közvetlenül mintegy 1500, 
közvetetten kb. 60 000 főt érünk el a salgótarjáni kistérség 
településein. A projektünket mintegy 18 millió forinttal tá-
mogatta az Európai Unió az Online kormányzati, közigazga-
tási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális 
jólét megteremtésének elősegíté-
se országos, illetve helyi civil és 
szakmai szervezetek támogatá-
sával című, GINOP-3.3.3-17 
számú pályázati felhívás kere-
tében. A projektet 2018. már-
cius 1.–2019. február 28. között 

valósítjuk meg. Szervezetünket 
tenni akaró fiatalok kis csoportja 
hozta létre 2012-ben, elsősorban 
a helyi, palóc területeken élők 
életminőségének, élethelyzeté-
nek javítása céljából. Az elmúlt 
hat évben több feladat megvaló-
sítását is vállaltuk, többek között családi bölcsőde létrehozását 
Somoskőújfalun, elsősorban pályakezdő fiatalok és gyes/gyed-
ről visszatérő anyukák képzésének, foglalkoztatásának előse-
gítését, közösségi, kulturális hagyományok, értékek ápolását, 
civil szervezetek és mikrovállalkozások szakmai mentorálását.

A GINOP-3.3.3-17-2017-00020 azonosítási számú, digi-
tális szemléletformáló programunk keretében 9 alkalommal 
szerveztünk előadást a közösségi kommunikációs lehetőségek, 
digitális szolgáltatások, pénzügyek az interneten, ügyintézés 
a világhálón témakörökben. 6 alkalommal helyi szervezetek 
rendezvényeit látogattuk meg, ahol információs standot állí-
tottunk fel.

A rendezvények témáiból összeállított, különböző korosz-
tályoknak, és településeknek készített „kincskereső” verse-
nyeken is találkozhattunk. A nevezők a világhálót, közösségi 
oldalakat, elektronikus levelezést stb. használva szedhették fel 
a kincses térkép „morzsáit”, így játékosan megközelítve pró-
báltuk a digitális eszközök, szolgáltatások használatát népsze-
rűsíteni. 

A projekt saját Facebook-oldalt kapott, és a szervezetünk 
honlapjának fejlesztése is megvalósult. Akadálymentes kör-
nyezetben a https://www.palocics.com/ginop333/ oldalon a 
projektről bővebb információkat is találnak.
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útravaló gondolatok 2019-re 

Zoltántól kaptam az alábbi levelet december elején: „Tisz-
telt Szervezeti Vezetés! Megítélésem szerint a nyugdíjasokat 
érintő kérdések közül jelenleg a legfontosabb a nyugdíjren-
dezések alapját képező valós infláció számítása, deklarálá-
sa és az un. nyugdíjkorrekciók végrehajtása. Szíveskedjenek 
kérni a kormányt, hogy nézzen a KSH körmére, mert nincs 
minden rendjén. Röviden: a napnál is világosabb, hogy az 
infláció magasabb a tervezettnél, tehát a nyugdíjak kompen-
zációja aktuális. Ezzel kell most foglalkozni. Az egészségügy 
is fontos, de az most több aspektusában lényegesen jobb, mint 
az MSZP–SZDSZ kormányzása idején. A  KSH-ban nem 
bízom. Számvevőszéki ellenőrzése ajánlatos! Szíveskedjenek 
azt csinálni, amit mondtam!!!”

Zoltán levele több szempontból is figyelemre érdemes. 
Egy azok közül az írások/telefonok közül, amelyek ráirá-
nyítják a figyelmünket az általunk egyébként ismert prob-
lémákra, magyarul megerősítenek abban, hogy jól látjuk 
a helyzetet, és méltányolandó az az akarat, amely a javas-
latok megismertetésével jobbá szeretné tenni a nyugdíjas-
érdekvédelmet. Örömmel olvastam továbbá a (többihez 
képest) kulturált stílusban íródott okfejtést. Azt azonban 
ennek a levélírónak sem tudom az érdemei közé sorolni, 
hogy azt gondolja magáról, ő a mindent tudó, akit egy 
egész szervezetnek követnie kell. Sosem láttuk köreink-
ben, maga írja később, hogy nincs tisztában a tevékenysé-
günkkel, eszközeinkkel, de ennek ellenére diktálna.

Aztán hasonlóan zavaró megnyilatkozások keringenek 
a Facebookon. Sajnálattal – vagy inkább felháborodással 
– éltem meg, hogy internetes fórumok a nevemben olyan 
nyilatkozatokat közölnek, amelyek valótlanságokat állíta-
nak. A keringő hír lényege: a NYOSZ elnöke a 2019-es 
nyugdíjemelés mértéke miatt utcára hívja a nyugdíjaso-
kat, és azt is tudni vélik, hogy szerintem mind a kétmillió 
nyugdíjas az utcán tudja majd elérni céljait.

Ehelyütt szeretném tisztázni: a hír nem tőlem szárma-
zik, és a benne foglaltakkal nem is értek egyet. A témáról 
alkotott véleményemet azért is kénytelen voltam rendszer-
be szedni, mert a hír megjelenését követően a média is 
megtalált, és az olvasottakról érdeklődött.

Egyértelműen úgy vélem, hogy a kétmillió nyugdíjas 
problémájának megoldására nem az utca a megfelelő hely. 

Kezdjük az egyszerűbb érvekkel.
Kétmillió nyugdíjas sosem menne utcára céljaiért. Je-

lentős részük nem tud, nem képes fizikailag erre; szintén 
jelentős részük nem is akarna (emlékszünk a választási 
eredményekben szerepet játszó kortársak arányára?); fon-
tos és valós gond, hogy sokan nem mernének utcára vo-
nulni, és akkor még nem is beszéltem azokról, akiknek – 
szerintem – nem is ajánlatos kivonulni. A „maradék” pár 

ezer (?) kortársunk pedig úgyis jelen van a tüntetéseken. 
Nézzük meg a képeket! Láthatjuk őket. A tüntető nyugdí-
jasok egyik fele farkasszemet néz a másik felével. Szemben 
egymással! Ha valaki azt gondolja, hogy ezt kellene egy 
szervezetnek „hivatalosan is” támogatnia, sőt ennek a kor-
társi szembenállásnak az élére állnia, az szerintem téved. 

A nyugdíjasok tüntetésének ésszerű ellenérvei is van-
nak. A mostanában zajló tömeges megmozdulások olyan 
követeléseket fogalmaznak meg, amelyeknek – ha nem 
teljesülnek – következményei lehetnek. Sztrájkok, út-
lezárások stb. – megáll az élet. Ha a nyugdíjasok utcára 
is vonulnának, követeléseik megtagadása esetén milyen 
következményeket tudnánk kilátásba helyezni? Látható, 
ezen a téren súlytalanok vagyunk, és ezt a döntéshozók is 
pontosan tudják.

Én úgy ítélem meg, hogy nekünk a demokratikus esz-
közökben kell hinnünk, és ahhoz tartani magunkat. Azt 
mondják erre, hogy 1. itt már nem működnek ezek a fóru-
mok, ezek az elvek? Hogy 2. csak erőből lehet valamit elér-
ni? Az első megállapítással egyetértek, a másodikkal nem. 
Abból, hogy a mai politikai közállapotokban a durva, arro-
gáns stílus lett az uralkodó, hogy egyesek lopnak, csalnak, 
és túlélik, még nem az következik, hogy számunkra ez kell 
legyen a követendő út! Az olykor gyomorfordító módon 
és eszközökkel politizálók módszereit ne akarjuk másolni! 
(Valamikor régen tán Lendvai Ildikótól hallottam a talá-
ló mondást: „azok a női politikusok, akik férfieszközökkel 
akarnak politizálni, roppant kisigényűek”. Hát, valahogy 
én is így látom, csak esetünkben nem a nemek közti, in-
kább a korosztályos méltóságot keresem...)

Apropó méltóság! Hányszor használtuk már ezt a szá-
munkra oly fontos szót az elmúlt években? „Méltó idős-
kor, méltósággal megélhető idős évek” – erre vágyunk, 
mögöttünk lévő éveink alapján rászolgáltunk. Hogyan 
várhatjuk el a társadalomtól ennek feltételrendszerét, ha 
mi magunk nem eszerint viselkedünk?

És ha már viselkedésről, politikai kultúráról beszélek, 
van itt még két, nagyon aktuális mondás, aminek igazság-
tartalmát mi, közéleti vezetők újabb időkben rendszeresen 
megtapasztaljuk. így szól az egyik: olyan világban élünk, 
ahol az önzők és az önzetlenek harca határoz meg min-
dent. És a másik: nincs ingyenleves, egyszer mindenért 
fizetni kell. Megpróbálom lefordítani a mi világunkra: az 
egyik szerint akárhol is dolgozunk közösségi érdekekért, 
mindig találunk közöttünk olyanokat, akik csak saját ér-
dekeikre gondolva szorgoskodnak körülöttünk. Vagy a 
másik szerint: minden olyan jutalomért, ajándékért, tá-
mogatásért, amelyért nem dolgoztunk meg, amely csak 
úgy az ölünkbe hullt, később kell megfizetnünk az „árat”, 

Civil európa

HíreK CivileKről éS AZ európAi uNióról – AZ európA HáZ HírleveléBől

VESZPRÉM 2023
2023-ban Veszprém viselheti majd az Európa kulturá-
lis fővárosa címet. A  pályázatokat elbíráló szakmai testület 
– amelyben a magyar hatóságok delegáltjai is részt vettek – 
december 13–14-i budapesti ülése után tette meg végső ja-
vaslatát. A címre hivatalosan hét város (Debrecen, Eger, Gö-
döllő, Győr, Székesfehérvár, Szombathely és Veszprém) adta 
be pályázatát, majd az előválogatás után Debrecen, Győr és 
Veszprém maradt talpon. A három város 2018 novemberéig 
nyújthatta be kiegészítéseit az eredeti pályázatukhoz a végleges 
döntés megszületése előtt.

Érdekes és tanulságos olvasmány a bizottság értékelése: a 
legtöbb magyar pályázat esetében az úgynevezett „európai di-
menziót” hiányolta, vagyis azt, hogy a programok során az 
európai együttműködés, a közös európai értékek előtérbe he-
lyezése lenne az egyik legfontosabb cél. Számos pályázatnál 
vagy a magas bérköltségeket, vagy az indokolatlanul magas 
reklámköltségeket kifogásolták.

De mit is ígér Veszprém a pályázatában? Már a címmel 
üzenni szeretnének: Túllépni. A tervek szerint a programok 
Budapesten, az előítéleteken, a bizalmatlanságon, az unalmas 
keddeken, az akadályokon és a közömbösségen is túllépnek. 
Új párbeszédeket, vitákat ígér a feszültségek feloldására, a 
másféleség, az európai valóságok széles spektrumának felfede-
zésére, de célja, hogy a vidéki településeknek új funkciókat 
találjon. Még van pár évük a felkészülésre.

Idén egyébként Leeuwarden (Hollandia) és Valletta (Mál-
ta), jövőre Matera (Olaszország) és Plovdiv (Bulgária) lesz 
Európa kulturális fővárosa. A címen 2020-ban Rijeka (Hor-
vátország) és Galway (írország), 2021-ben Elefszína (Görög-
ország), Temesvár (Románia) és Újvidék (a címre uniós tag-
jelölt országként pályázhatott Szerbia második legnagyobb 
városa), míg 2022-ben Kaunas (Litvánia) és Esch-sur-Alzette 
(Luxemburg) osztozik majd.

ÁTLÁTHATÓ TANÁCS?
általános az a nézet, hogy az EU intézményei közül leg-
kevésbé átlátható módon az Európai Tanács, vagyis a tag-
államok állam- és kormányfői testületének munkáját lehet 
követni. A legutóbbi ülésre december 13–14-én került sor, 
ahol a résztvevők többek között megállapították, hogy az 
unióba történő „irreguláris belépések száma”, vagyis a mig-
ráció a 2015-ös válság előtti szintre esett vissza. Megállapod-
tak abban is, hogy a Brexit-kilépéssel rendelkező megállapo-
dás nem tárgyalható újra. Döntöttek az Oroszország elleni 
szankciók meghosszabbításáról, és tárgyaltak a 2021–2027 
közötti időszaka vonatkozó többéves pénzügyi keretről, 
vagyis az EU költségvetéséről. Ezzel kapcsolatban abban 
állapodtak meg, hogy még a következő, román elnökség 
alatt tartandó nagyszebeni Európai Tanácson visszatérnek 
az ügyre, hogy ősszel majd elfogadják a végleges változatot. 
Ez mindenképpen azt jelenti, hogy a májusi EP-választások 
előtt nem lesz új költségvetés.

ÖNÁLLÓ OTTHON
Az Eurostat most decemberben bemutatott legújabb statisz-
tikái szerint az Európai Unióban a 16–29 éves korosztály 
68,2%-a él a szüleivel. Érdekes módon a férfiak 73,3%-ára, 
míg a nőknek csak 62,9%-ára volt ez jellemző, vagyis általá-
nosságban is megállapítható, hogy a férfiak később hagyják 
el a szülői fészket. Horvátországban 93,1%, Szlovákiában 
89,2%, míg Olaszországban 88,3%-a marad otthon a fiatal 
férfiaknak, de Máltán is 87%-uk él még otthon. Az adatok 
szerint a legkorábban Finnországban és Dániában költöznek 
el, de itt is hamarabb mozdulnak a lányok: az adatok szerint 
30,1 illetve 31,9%-uk él csak a szüleivel, míg a fiúk 40,8%, 
illetve 31,9% százaléka mozdul nehezen. Magyarország a kö-
zépmezőnyben található: a fiúk 80%-a, a lányok 68%-a vá-
lasztja akár kényelemből, akár kényszerből ezt a megoldást.

mert a számlát előbb-utóbb benyújtják biztosan. Lehet, 
hogy csak egy kis szívesség az ár, lehet, hogy több.

Tisztelt Olvasó!
Bízom abban, hogy lesznek olyan olvasók, akik számára 

közelebb tudtam hozni a gondolkodásmódunkat, a miér-
teket. De az is lehet, hogy Ön nem ért velem egyet. Nosza, 
beszéljük meg! A felkészült vitára mindig készen állok. De 
a felelőtlen ötletelésnek, a végig nem gondolt hangulat-
keltésnek, a kívülállók hűvös és tájékozatlanságon alapu-
ló diktátumainak – meglátásom szerint – nincs helye az 

érvek között a vitánkban. Viszont az olyan alternatívák-
nak, amelyek tiszteletben tartják a többség véleményét, 
szövetségünk hagyományait, annak egyben maradását 
alapértéknek tekintik, azoknak érdemes a szövetség jövője 
érdekében felszínre kerülni.

Mert – ahogy egy házasságban is, úgy a szövetségünk-
ben is – azt tartjuk, hogy szép dolog együtt megöreged-
ni! De közben vigyázzunk, arcunkról a ráncok nehogy a 
lelkünkbe költözzenek, mert azokból már nem tud a kö-
zösség építkezni.

Némethné Jankovics Györgyi – NYOSZ-elnök
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Változó világunk

Most hozták őket létre,  
de már halálra is ítélték a nyugdíjas 
szövetkezeteket

Tömegével mehetnek tönkre azok a nyugdíjas szövetke-
zetek, amelyek képtelenek lesznek alkalmazkodni a 2019. 
január 1-jétől életbe lépő, a nyugdíjasok munkavállalására 
vonatkozó új szabályokhoz – nyilatkozta a Magyar Hang-
nak Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetségének (NYOSZ) elnöke. Annak kapcsán kér-
deztük az érdekvédőt – akinek nagy szerepe volt a NYOSZ 
saját nyugdíjas szövetkezetének létrehozásában –, hogy 
az eddig kizárólag a szövetkezeteknek járó kedvezményeket 
kiterjesztik az összes nyugdíjas munkavállalóra.

Már 2017-ben ezt kérték, de a kormány 
kitartott elképzelése mellett

Az új szabályok szerint a munkát vállaló nyugdíjasok bé-
réből semmiféle közterhet nem kell fizetni, kizárólag a 15 
százalékos személyi jövedelemadót, azaz mentesülnek a 
szociális hozzájárulási adó (leánykori nevén az egészségbiz-
tosítási és nyugdíjjárulék) megfizetése alól. Ez a gyakorlat-
ban annyit jelent, hogy 14 százalékkal több bért vihetnek 
haza hó végén, mint korábban. Ez kedvező a nyugdíj mel-
lett munkát vállalók számára. Hátrányos azonban, hogy 
amíg mostanáig minden nyugdíjasként ledolgozott év után 
az átlagos havi kereset fél százalékával emelkedett juttatá-
suk összege, ez a lehetőség megszűnik.

Hogy érdemes lenne a kedvezményes munkavállalá-
si lehetőséget mindenkire kiterjeszteni, arra a szakértők 
már a nyugdíjas szövetkezetek működésének 2017. évi 
engedélyezésekor felhívták a figyelmet. Akkor azonban a 
kormány erre nem reagált, és kizárólag a szövetkezeteken 
keresztül munkát vállalók számára engedte el a munkabért 
terhelő közterhek fizetését. A kormány minden bizonnyal 
az általános munkaerőhiány miatt változtatott akkori ál-
láspontján. Ezzel azonban igen nehéz helyzetbe hozta an-
nak a több mint száz nyugdíjas szövetkezetnek a jó részét, 
amelyek az elmúlt bő egy évben éppen csak beletanultak a 
nyugdíjasok foglalkoztatásának mikéntjébe.

van-e kiút a szövetkezeteknek?
– Úgy gondolom, alapjaiban kell átalakítani a szövetke-
zetek munkáját, mert az új szabályok elveszik tőlünk azt 

az előnyt, amelyre hivatkozva eddig sikeresek lehettünk, 
vagyis hogy több nettó bérhez jut az, aki rajtunk keresz-
tül vállalt munkát – értékelte az új helyzetet a szövetség 
elnöke. Némethné arról is beszélt, hogy most a megszűnt 
adózási kedvezmény helyett a kommunikációval a válla-
latokat kell megcélozni, nevezetesen, hogy a szövetkezet 
átveszi tőlük a nyugdíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos 
adminisztrációs terheket. Kiút lehet az is, ha a szövetkezet 
hoz létre olyan tevékenységeket, amelyben a nyugdíjasokat 
foglalkoztatni tudják. Például nyugalmazott pedagógusok 
szakköröket hoznak létre, és ott foglalkoznak gyerekekkel. 
E forma lényege, hogy nem egy vállalat, hanem maga a 
szövetkezet lenne a munkáltató.

Némethné úgy gondolja, a szövetkezeteknek csak kisebb 
része lesz képes alkalmazkodni az új helyzethez, s ilyen 
formában tovább működni. Azoknak van a legnagyobb 
esélyük a továbbélésre, amelyek mögött valamely vállal-
kozás áll, esetleg önkormányzat támogatásával működnek.  
Ez esetben ugyanis olyan feladatok ellátását is rájuk bíz-
hatják, amelyek fontosak a támogató számára. Ilyen lehet 
pél dául egy önkormányzati kötődésű szövetkezet esetében, 
ha átveszik egyes szociális feladatok ellátását, mint a házi 
gondozás, ételkihordás.

A felgyorsult infláció elviheti  
a pluszpénzt

Ami gondot okozhat a szövetkezeteknek, az jó hír a nyugdíj 
mellett munkát vállalóknak. üröm azonban az örömben, 
hogy az év második felében felgyorsult infláció el is viszi a 
pluszjövedelem egy részét. A Központi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján ugyanis októberben 3,8 százalékkal voltak 
magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. Kedvező 
ugyan, hogy a nyugdíjaskosár (a jellemzően nyugdíjasok 
által vásárolt áruk összessége) drágulása csak 3,4 százalék, 
ettől azonban elmarad a jövő év elejétől ígért 2,7 százalé-
kos nyugdíjemelés. Annak is nagy a valószínűsége, hogy a 
pénzromlás mértéke tovább emelkedik.

(…)
Forrás: Magyar Hang

téli egészségtúra 
havas tájakon

A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Életmódváltó Cso-
portja lelkes tagjai szép számmal indultak el a téli időben, 
napsütésben, hófedte tájakon az adventi havas gyalogtú-
rára. Célunk egy csodálatos Betlehem meglátogatása is 
volt Felsőszölnökön. Nagy kíváncsisággal, bandukolva a 
lábunk alatt csikorgó hóban érkeztünk meg a hármasha-
tár felé vezető úton a betlehemes házhoz. 

A Betlehem látványa ámulatba ejtett minden túrázót. 
Jézus születésétől a menekülésig rengeteg kis állattal, fák-
kal, sziklás terepekkel szemléltetve élethű minimakettet 
láttunk. Csodálatos volt. A Betlehem megálmodója ági 
asszony, aki nyugdíjas szüleivel él. A  szlovén házigazda 
vendégszeretetét élvezhette a csoportunk. Volt körtepá-
linka, kávé és sütemény – nagyon jól esett egy kis meleg-
ség. Az utunk a Szlovén Mintagazdasághoz vezetett, ahol 
a csoportot vitaminszendviccsel, teával, no meg kívánság 
szerint forralt borral vendégelték meg. 

A 6 km-es gyaloglás után jól esett a pihenés. Nagyon jó 
hangulatban telt el a nap.

A programot a Szentgotthárdi Egészségfejlesztő 
Iroda támogatta.

Pénzes Tiborné,
az Életmódváltó Csoport vezetője

Húsvét a Hotel Solarban
2019. április 19–22. 

•	3 éjszaka szállás
•	Svédasztalos félpanzió
•	Húsvéti programok (kézműves foglalkozás, tojás-

gurító verseny, a tojásfestés művészete – bemuta-
tó, húsvéti bál)

Részvételi díj: 31 800 Ft/fő + IFA

Solar-nyuszi ajándéka: A gyermekeknek
12 éves korig 2 felnőttel egy szobában 

50% kedvezményt biztosítunk!
•	Hosszabbítási lehetőség: 8600 Ft/éj + IFA;
•	Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj;
•	Egyágyas felár: 2000 Ft/éjszaka;
•	Prémium szoba felár: 3000 Ft/éjszaka

HOTEL SOLAR*** Nagyatád
Tel .: 82/504–135; 30/697–2668

7500 Nagyatád, 
Széchenyi tér 28 .,

infosolar@t-online .hu,
www .hotelsolar .eu
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Hetvenedik születésnapjára készül európa 
virágoskertje

Hatalmas virágmozaikkal köszöntik a jeles évfordulót.
A hollandiai Keukenhof Európa legnagyobb virágoskertje 
– melyet méretei miatt a világ legnagyobb virágoskertjé-
nek is neveznek – minden év tavaszán tulipánok, jácintok, 
krókuszok millióival kápráztatja el a látogatókat. A hivata-
los adatok szerint évente körülbelül 7 millió virághagymát 
ültetnek el a 32 hektáros parkban, ahol két hónapon át 
emberek százezrei barangolnak a hatalmas területen, a vi-
rágmezők között.

Bár a park jelenleg   zárva tart, és csak 2019. március 
21-én nyitja meg kapuit, már megkezdték az előkészüle-
teket az attrakcióra, amikor fennállásának 70. évfordulóját 
ünnepli a hatalmas virágoskert.

Erre az alkalomra a Keukenhof kertészei a “Virágok ere-
je” (Flower Power) 2019-es szlogen jegyében az 1970-es 
évek hangulatát idéző virágmozaikot varázsolnak egy 250 
négyzetméteres területre, ahol még 2018. októberében 50 
ezer hagymás virágot ültettek el a különleges formára. Eze-
ket két rétegben helyezték a földbe, hogy így hosszabbítsák 
meg tavasszal a látványosság életét.

Európa kertje kiemelkedő jelentőségű a hollandiai tu-
rizmusban. Évente egymilliónál többen keresik fel, a láto-
gatók többsége külföldi. A virágoskert 2019-ben március 
21-től május 19-ig tart nyitva.

300 éves az ország híres 
ferde tornya

A nógrádi kisváros jelképévé vált a lát-
ványosság.

Szécsény számos történelmi büsz-
kesége között az egyik legismertebb 
nevezetessége a városközpontban ma-
gasodó tűztorony. A szemmel látható-
an is ferde építmény ugyan turisztika-
ilag jóval kisebb vonzerővel bír, mint 
a pisai ferde torony, dőlésében viszont 
csak egy fokkal kevesebb – három fok 
– mint toszkán nagytestvéréé.

A város jelképének – a mára meg-
dőlt, ferde toronynak – az első épít-
ménye, a pestisjárvány emlékére há-
romszáz éve, 1718-ban fából készült, 
majd 1820-ban kőből építették meg 
az utódját. A mai tűztorony alsó 

szintjei 1893-ban készültek.  1929-
ben megmagasították, egy harmadik 
emeletet építettek rá, ekkor kapta je-
lenlegi bádogfedelű sisakját.

Sokan azt tartják, hogy a 2. világ-
háborúban a torony mellett felrob-
bant bomba miatt süllyedt meg az 
egyik oldala. A hozzáértők szerint 
valószínűbb, hogy az agyagréteg csú-
szása okozza, hogy a mai napig évente 
pár millimétert dől az építmény.

Az országszerte ismert tűztorony-
ban az elmúlt évtizedekben órásmű-
hely és rádióamatőr állomás műkö-
dött, majd hosszabb ideig zárva volt. 
2004-től tűzvédelmi és tűzoltás-tör-
téneti kiállítás látható benne, ahová 

egyszerre tíz embert engednek fel egy-
egy tárlatlátogatás alkalmából. A felső 
szintről a környék gyönyörű panorá-
mája tárul a látogatók elé.

Csíksomlyón tart szentmisét ferenc pápa
A programot a pünkösdi zarándoklat 
mintájára készítik elő.

Romániába látogat május végén 
Ferenc  pápa, és Csíksomlyót is fel-
keresi – közölte pénteken a román 

elnöki hivatal. A közlemény szerint 
Ferenc pápa május 31. és június 2. kö-
zött tartózkodik majd Romániában, 
és Bukarest mellett Jászvásárra (Iasi), 
a romániai görögkatolikusok szellemi 
központjának számító Balázsfalvára, 
valamint a csíksomlyói Mária-kegy-
helyre is elmegy.

A romániai római katolikus püs-
pökkari konferencia tájékoztatása sze-
rint az apostoli látogatás a Menjünk 
együtt! mottó alatt zajlik. A püspökök 
örömmel és hálával fogadták a láto-
gatás hírét. Reményüket fejezték ki, 
hogy sikerül megtalálni az akaratot, 
hogy folytatódjon a másság tiszteletén 
alapuló, keresztény egyházak közötti 
párbeszéd.

A csíksomlyói programot a pün-
kösdi zarándoklat mintájára készítik 
elő, így a mise szabadtéren lesz a csík-
somlyói hegynyeregben, ahol a pün-
kösdi búcsú szentmiséjét is tartják.

AZ előZMéNYeK
Ferenc pápát 2017-ben hívták meg 
a román hatóságok és a romániai ró-
mai katolikus egyház. A látogatásra 
beleegyezését adta az ortodox egyház 
vezetősége is, hiszen Románia lakos-
ságának nagy többsége görögkeleti 
vallású, a pápa csak az ortodox egyház 
beleegyezésével érkezhet Romániába. 
Ferenc pápa a második katolikus egy-
házfő, aki ellátogat Romániába. Első-
ként II. János Pál pápa járt Romániá-
ban 1999-ben, akkor ő csak Bukarestet 
kereste fel, ami csalódást okozott az 
erdélyi, zömében magyar anyanyelvű 
hívek körében. A csíksomlyói ference-
sek közben bejelentették, hogy az idei 
pünkösdi búcsút június 7. és 10. kö-
zött tartják. Mivel Ferenc pápa romá-
niai látogatása keretében június 1-jén 
látogat Csíksomlyóra, így a hagyomá-
nyos búcsún nem lesz jelen. 

MTI
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A kínai orvoslás szerepe 
az egészségmegőrzésben – öt elem, 
meridiánok és a téli teendőink 

Van egy vendégem, akinek fáj a karja. Mivel már több hó-
napja fennálló problémával fordult hozzám, időigényes a 
problémamegoldás, így sokat beszélgetünk masszázs köz-
ben. Többször hallottam tőle egy mondatot, ami kapcsán 
megszületett ennek a cikknek – és reményeim szerint a to-
vábbiaknak – az ötlete. „De ezt miért nem mondják el? Ha 
tudnám, hogy mire, hogyan és miért kell vigyázni, akkor 
megtenném.”

A kínaiak úgy vélik, hogy az ember is a természet része, 
és az egészség, illetve az egyensúly csak akkor állhat fent, ha 
követjük a természet törvényeit, illeszkedünk a környezet 
évszakonkénti változásaihoz. De minél inkább eltávolo-
dunk a természet törvényeitől és az azzal való harmóniá-
tól, annál kevésbé valószínű, hogy használ bármiféle külső 
eredetű gyógyszer vagy kezelés az elménkre, testünkre és 
szellemünkre nehezedő stresszel szemben. 

A természet örök ciklikusságának megfigyeléséből ala-
kították ki a régi kínaiak a yin és a yang filozófiáját, és 
erre vezethető vissza az öt elemen alapuló világképük is. 
Az öt elem a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz. Ezek mind-
egyike valamelyik évszakhoz és az emberi test valamelyik 
szervéhez kapcsolódik. Ezáltal a szervek összefüggésben 
állnak például az évszakokkal, a hőmérséklet alakulásával, 
a színekkel, az ízekkel, a hangulatokkal stb. A szervezetün-
ket pedig meridiánok – energiapályák – hálózzák be. Ezek 
a meridiánok a fő szerveinkről kapták nevüket, az alap-
ján, hogy melyiken haladnak át, de összekötnek mindent 
mindennel. Hogy ez miért jó nekünk? Ha tudjuk, hogy 
az elemek és ezáltal a szervek hogyan függnek össze egy-
mással, megtalálhatjuk, hogy melyik elem – vagyis szerv 
–, meridián, „romlott el”, és hogy azt mivel – melyik szerv 
– meridián erősítésének a segítségével tudjuk támogatni, 
akár helyreállítani. 

Az egészségünknek van öt alappillére, melyekre ha jól 
figyelünk oda, meg tudjuk őrizni, vagy helyre tudjuk állí-
tani egészségünket. Ezek a mozgás, az alvás, a táplálkozás, 
a vízfogyasztás és a hangulat. 

A tél legfontosabb feladata a víz elem erősítése – vagyis 
a vese és húgyhólyag meridiánok egészségének megőrzése, 
melyhez az öt pillérből a vízfogyasztás tartozik. A hidegben 
hajlamosak vagyunk elfeletkezni a vízről, pedig kiemelten 
fontos, hogy megigyuk a testsúlyunknak megfelelően 10 
kilogrammonként 4 dl vizet. Vagyis 100 kg, 4 liter víz. 

A kor előrehaladtával a szomjúságérzet csökken, így külö-
nösen nehézzé válik a megfelelő mennyiségű víz bevitele. 
De szomjúságtól függetlenül meg kell tanulni meginni a vi-
zet. Tiszta, savmentes vízre van szükségünk a vese erősítésé-
hez. De aki sosem ivott ennyit, az nem tudja meginni egyik 
napról a másikra ezt a mennyiséget. Javaslom mindig egy 
kicsivel többet inni. De nem szabad egyszerre 2-3 esetleg 
4-5 dl vizet felhajtani. Egyszerre mindig csak 2-3 kortynyit. 
Legyen mindig kéznél a flakon, esetleg most télen termosz. 
A kínai házaspár, akiktől tanulok, télen-nyáron forralt vi-
zet iszik termoszból. Az életünk minőségét és hosszát a vese 
energiája határozza meg. így ők nagyon vigyáznak rá. Min-
den hideg étel és ital a vese energiáját gyengíti. A veseme-
ridián befolyásolja a csontozat állapotát, így a csontritku-
lásért is pl. őt teszi felelőssé a kínai orvoslás. Akinek tehát 
gondja van a csontjaival, esetleg a vérnyomásával, kezdje 
el megtanulni meginni a vizet. 1-2 hónap alatt meg lehet 
tanulni a szükséges mennyiségű, meleg víz elfogyasztását. 
A következő alkalommal csak a vesemeridiánról fogok írni, 
hogy mi mindenért felelős, és hogyan tudunk rá a legjob-
ban figyelni a vízen kívül. Addig is, egészségünkre!

A köröm betegségei: Mire utalnak?

A köröm kültakarónk része, eltérései számos betegség 
velejárói lehetnek. A köröm hetente körülbelül egy mil-
limétert nő, a kéz középső ujján a leggyorsabban.

Abban az esetben, ha valamilyen behatás éri a köröm 
osztódó sejtjeit, a körömlemez elvékonyodhat, és ezáltal ha-
rántirányban futó barázdák jelenhetnek meg rajta. A kivál-
tó okok általában súlyos, krónikus betegségek vagy fertőző 
kórképek, de helytelen körömápolás is kiválthatja őket.

A köröm szabadon álló részének felrostozódása elsősor-
ban fizikai vagy kémiai igénybevétel esetén lép fel. Ebben az 
esetben figyeljen arra, hogy megfelelő méretű cipőt hordjon, 
vagy hogy milyen kozmetikumokat, körömlakkot használ.

Színbeli eltérések
Előfordulhatnak színbeli eltérések is: sárga szín jelenhet 
meg dohányzás vagy súlyos májbetegség esetén. Amennyi-
ben a sárgás szín mellett a köröm megvastagodott, törede-
zett, az gombás fertőzésre is utalhat.

A körmök barnásan színeződhetnek el bizonyos gyógy-
szerek szedése idején, a köröm alatt keletkezett vérömleny 
felszívódásakor, de ritkán jelezhet a színváltozás a köröm 
alatt kialakult rákos betegséget is.

Zöldes színűvé válhat a köröm, ha alatta bizonyos pig-
menteket termelő baktériumok szaporodnak el. Kékes el-
színeződés kialakulhat szív-tüdő betegségekben a vér ala-
csonyabb oxigéntelítettségét jelezve, de ezüstöt tartalmazó 
gyógyszerek is állhatnak a háttérben.

A szürkés, töredezett köröm vitamin- és vashiány követ-
kezménye is lehet.

Alaki elváltozások: kanálköröm és óraüveg köröm
A színbeli eltéréseken túl alaki elváltozások is kialakulhatnak. 
A kanál alakú köröm (vagyis amikor a köröm szabad széle 
felfelé hajlik) gyakran társul vashiányos vérszegénységhez.

A másik jellegzetes eltérés az óraüvegköröm. Ebben az 
esetben a körmök felszíne domborúvá válik, az utolsó ujj-

percek pedig szélesebbek lesznek, megvastagszanak. A hát-
térben a szív és a tüdő súlyos betegségei, keringési problé-
mák deríthetők fel.

foltok és pontok a körömön
A körmökön apró pontok figyelhetők meg pikkelysömör-
ben (psoriasis), ebben a betegségben jellegzetes még az 
úgynevezett olajcsepp tünet, vagyis a köröm foltos elszí-
neződése.

A körmön fehér foltok is megjelenhetnek, ezek hátteré-
ben vitamin- vagy ásványianyag-hiányt feltételeznek.

Benőtt köröm, gyulladás
Gyakori és nagyon kellemetlen állapot a benőtt köröm, 
ebben a betegségben a körömlemez oldalsó széle behatol a 
körmöt körülölelő szövetbe. Itt gyulladás, fájdalom és úgy-
nevezett sarjszövet képződik.

A betegség gyakran elhúzódó lefolyású. Hátterében nem 
megfelelő pedikűr (a köröm sarkainak levágása) és túlsá-
gosan szoros lábbeli viselése áll. A benőtt köröm sebészeti 
úton gyógyítható, fontos továbbá a helyes körömápolás 
elsajátítása is.

gombás körömfertőzés
A gombás körömfertőzés szintén nagyon gyakran fordul 
elő. Kialakulására hajlamosíthat például cukorbetegség, 
valamint a köröm sérülésével járó állapotok. A kéz vagy a 
láb körmei is megbetegedhetnek. A köröm megvastagszik, 
sárgásan vagy fehéresen elszíneződik, töredezik, alatta tör-
melékes anyag halmozódik fel.

A hatékony kezelés meghatározásához a szóban forgó 
gombafaj azonosítása szükséges, majd a rá ható gyógyszeres 
kezelés alkalmazása. Ez enyhébb esetekben helyi kezelést 
jelent (pl. ecsetelők), súlyosabb, régebb óta fennálló pana-
szok esetén pedig szájon át szedhető gombaellenes készít-
ményeket.

Körömrágás
A körömrágás szintén gyakori rossz szokás felnőttek és 
gyermekek között is. A háttérben sokszor valamilyen szo-
rongás deríthető fel.

Sajnos a leszokás nem egyszerű, mindenkinek más válik 
be. Gyógyszertárakban kapható olyan ecsetelő, ami kelle-
metlen, keserű ízű, így emlékezteti a pácienst a rossz szo-
kásra. Van, aki rágógumit rág a leszokás idején, másoknak 
az válik be, hogy műkörmöket ragasztatnak fel, így akadá-
lyozva meg a saját körmök lerágását.

Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos

Névjegy: 

PáNtya aNita

Meridián diagnoszta  
és meridián  

masszőr, coach

a cikkben leírtakkal kapcsolatban 
felmerülő kérdéseit küldje el bátran  

e-mail-címemre, szívesen válaszolok:  
anita.pantya@meridianclub.eu

Ha többet szeretne tudni a témáról,  
az alábbi weboldalakat keresse fel:

www.tudatosegeszseg.webnode.hu

www.facebook.com/meridiandiagnosztika
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Mi a jobb a fogyasztónak?

Meghosszabbított jótállás, kiterjesztett 
garancia – mire vonatkozik?

Műszaki cikkek vásárlása esetén szinte mindennapossá vált 
az a gyakorlat, hogy lehet kiterjesztett garanciát vásárolni, 
vagy a forgalmazó/gyártó biztosít hosszabb jótállási időt a 
termékre. Sokszor azonban a pontos feltételekkel nincse-
nek tisztában a fogyasztók, és akkor éri kellemetlen meg-
lepetés őket, amikor a meghibásodott készülék ingyenes 
javítását vagy cseréjét elutasítják.

Kétféle módon keletkezhet jótállási kötelezettsége a 
kereskedőnek, vagy a jogszabály erejénél fogva kötelező 
jelleggel, vagy saját vállalása alapján, önkéntesen. A kö-
telező jótállás időtartama a vásárlástól számított egy év, 
az általános szavatossági idő pedig további egy év a fo-
gyasztók részére. A jótállást és a szavatosságot szokták ösz-
szefoglaló néven garanciának nevezni. A kötelező jótállás 
ideje alatt a fogyasztók kérhetik a meghibásodott termék 
kijavítását, kicserélését, árleszállítást vagy végső esetben a 
vételár visszatérítését a forgalmazótól. Az ezen felül vál-
lalt önkéntes jótállás esetében azonban a kereskedő már 
kötheti feltételekhez a jótállást, illetve azt is meghatároz-
hatja, hogy például csak a hibás termék javítását vállalja, 
vagy csak a cseréjét.

Mi a különbség a jótállás és szavatosság között?

Jótállás esetén amennyiben a kereskedő vitatja a meghi-
básodást, ő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba nem vala-
milyen anyag- vagy gyártási hibából ered. Tehát a hibát a 
nem rendeltetésszerű használat okozta, így például leesett 
a készülék, és azért tört be a képernyő. Szavatosság esetén a 
fogyasztót terheli ez a kötelezettség.

Kiterjesztett garancia

Egyre több üzletben ajánlják fel a jótállási idő meghosszab-
bítását is kedvezményes áron, illetőleg lehetőség van a nem 
garanciális hibákra is biztosítást kötni, mint például moni-
torrepedés, törés, lopás, baleseti kár stb. Ez utóbbit jelenti 
a garancia kiterjesztése, amely tehát külön biztosítás meg-
kötésével jár, és ebben az esetben nem a kereskedőhöz kell 
majd fordulni hiba esetén, hanem ahhoz a biztosítóhoz, 
akivel megkötötte a fogyasztó a kiterjesztett garanciára vo-
natkozó szerződést. Ez sok esetben okoz problémát, hiszen 
az üzletben vásárolják meg a fogyasztók ezt a lehetőséget, 
és nem értik, hogy miért kell mégis máshoz fordulni a ter-
mék meghibásodása esetén.

A kiterjesztett garancia biztosítási időtartama a gyári ga-
rancia tartamától és a vásárolt terméktől függően választ-
ható, így lehet egy évre, két évre vagy akár hosszabb időre 
is megvásárolni.

A különböző garanciabiztosítási csomagok különböző 
tartalommal köthetők, természetesen a fizetendő összeg 
is ennek függvényében változó. így vannak olyan bizto-
sítások, amelyek kiterjednek az előre nem látható, hirte-
len külső behatás következtében fellépő sérülésre, törésre, 
megsemmisülésre, a rendeltetésszerű, gondos használat 
mellett bekövetkezett hirtelen véletlenszerű folyadékkárok 
okozta működésképtelenségre, vagy akár lopás, rablás ese-
tén is segítséget nyújtanak.

Több esetben azonban önrész is van a kiterjesztettgaran-
cia-szerződések feltételei között, mint ahogy a casco gép-
jármű-biztosításnál. Ez azt jelenti, hogy nem ingyen fogják 
kijavítani a terméket, hanem egy bizonyos, előre meghatá-
rozott összeget ki kell fizetni.

érdemes tehát odafigyelni, 
ha meghibásodást észlelünk:

1. Benne vagyunk még a kötelező jótállási időben? Ha 
igen, a vásárlás helyére kell visszavinnünk a készülé-
ket vagy a jótállási jegyen szereplő szervizbe.

2. Ha már több mint egy év eltelt, a kereskedő/gyártó 
vállalt-e hosszabb jótállási időt, és ha igen, milyen 
feltételekkel?

3. Ha egyéb hiba merült fel (nem gyártási hiba, hasz-
nálatból eredő), például törés. Nézzük meg, hogy 
kötöttünk-e rá kiterjesztett garanciát! Vonatkozik-e 
rá a kárbiztosításunk? Ebben az esetben a biztosító-
hoz kell fordulnunk.

Csökkentsük fűtési számlánkat!

A téli időszakban egy rosszul működő kazán vagy kémény 
súlyos gondokat okozhat, akár családunk vagy gyerme-
keink élete is veszélyben foroghat, amivel nem szabad 
játszanunk! Ennél kisebb, de jelentős problémát jelente-
nek a megemelkedett fűtési költségek, amelyek néhány 
praktikával csökkenthetők.  Hogyan tudjuk elejét venni 
a veszélyes helyzeteknek? 

A Budapesti Békéltető Testülethez beérkező panaszok-
ban a fogyasztók sokszor kifogásolják a fűtési számlát 
vagy az elszámoló számlában mért mennyiségeket. Ilyen-
kor az eljárásban lehet tisztázni a szolgáltatóval az elszá-
molt fogyasztás mennyiségét, jogosságát. 

A fűtési szezonban sokszor megugrik annak a fogyasz-
tónak a fűtésszámlája, aki a tényleges fogyasztás alapján 
fizet díjat. Van azonban arra is lehetőség, hogy egyenle-
tes díjfizetéssel, egész évben közel ugyanakkora, ún. rész-
számlákat fizessen a felhasználó, és évente egyszer, az el-
számoló számlában történjen meg a tényleges fogyasztás 
és a részszámlákban kiszámlázott fogyasztás összevetése. 
Amennyiben már előre látszik, hogy valamilyen oknál 
fogva fizetési nehézségeink lesznek, ne várjuk meg, míg 
lejár a fizetési határidő, hanem minél hamarabb jelezzük 
ezt a szolgáltatónál, hogy a kedvezményekkel, könnyíté-
sekkel élni tudjunk, vagy sikerrel kérelmezhessük a vé-
dendő fogyasztói státuszt.

A későbbi problémák elkerülése és a családunk testi 
épsége és egészsége érdekében sosem késő átvizsgáltatni 
a fűtésrendszert, a kazánt, akkor is, ha már használatba 
vettük a nyári időszak után, vagy éppen a téli időszakban 
költözünk be az új vagy használt lakásba, házba. Hiszen 
nemcsak az lehet kérdés, hogy egyáltalán működik-e, ha-
nem az is, hogy jól vagy gazdaságosan működik.  Szüksé-
ge van-e a fűtésrendszer karbantartására vagy felülvizsgá-
latára? Fontos, hogy kizárólag szakképesítéssel rendelkező 
víz-, gázszerelő helyezheti üzembe a kazánt, így átvizsgál-
ni, karbantartani is csak ők jogosultak. 

A kötelező kéményellenőrzést kétévente egy alkalommal 
kell elvégezni annál az égéstermék-elvezetőnél, amelyre a 
gáznemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés vagy zárt 
égésterű tüzelőberendezés csatlakozik. Szilárd tüzelésű ké-
mények esetében évi egy alkalommal kell a szolgáltatónak 
ellenőriznie az adott égéstermék-elvezetőt. Természetesen 
semmi akadálya nincs, hogy a fogyasztók esetileg rendeljék 
meg – függetlenül a kötelező ellenőrzéstől – az élet- és va-
gyonbiztonságot garantáló ellenőrzést, ennek feltételeiről 
az adott szolgáltatónál tudnak érdeklődni a fogyasztók.  

Továbbá javasolt a gázfűtéses lakásokban szén-mono-
xid-érzékelőt felszerelni. Nem mindegy azonban, melyiket 
választjuk. Ilyen készüléket csak szaküzletben vásároljunk, 

és előtte érdemes tájékozódni a www.fogyasztovedelem.
kormany.hu honlapon megtalálható pozitív és negatív 
listáról. A hatóság több alkalommal végzett ellenőrzése-
ket vizsgálva a termékek megfelelőségét, biztonságosságát, 
ezen tapasztalatok alapján állította össze ezeket a listákat. 

Ha új kazánt vásárolunk vagy olyan légkondicionáló 
készüléket, ami nemcsak hűt, hanem fűt is, akkor fontos, 
hogy a márkaszervizt kérjük meg a beszerelésre, majd az 
évenkénti karbantartásra, így garantálható, hogy évekig 
megfelelő minőségben használhatjuk a terméket. Olyan 
szakembert válasszunk, aki a Nemzeti Klímavédelmi 
Hatóságnál regisztrált, hiszen így garantálható, hogy 
megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Valamint olyan 
készüléket vásároljunk, ami szintén átesett a regisztráció 
folyamatán. 

további jó tanácsok a fogyasztóknak
1. Családuk testi épsége és egészsége érdekében sosem 

késő átvizsgáltatni a fűtésrendszert, a kazánt!
2. Ellenőrizzék, hogy a kötelező kéményellenőrzés meg-

történt-e?
3. Gázfűtéses lakásokban szereltessenek fel szaküzletben 

vásárolt szén-monoxid-érzékelőt! Beszerzés előtt tá-
jékozódjanak a www.fogyasztovedelem.kormany.hu 
honlapon!

4. Amennyiben szabályozható a fűtés, akkor tekerjék 
lejjebb a fűtést egy Celsius-fokkal, így körülbelül öt 
százalékkal csökken az energiafelhasználásuk! Szellőz-
tessenek röviden, de gyakrabban! Télen 3-5 percre tel-
jesen tárják ki az ablakokat, akkor nem hűl ki a lakás, 
de felfrissül a levegő.

5. A téli napsütéses napokon húzzák szét a függönyt, éj-
szakára viszont engedjék le a redőnyöket. Ne minden 
helyiségben legyen azonos a hőmérséklet. A konyhá-
ban elég a 18-19 Celsius-fok, a nappaliban 20-21, a 
fürdőszobában 24 Celsius-fok az ideális.

6. Szereljenek fel hővisszaverő fóliát a radiátorok mögé! 
ügyeljenek rá, hogy a függöny ne takarja el a fűtőtes-
tet, más tárgyat se tegyenek a radiátorra!

7. A hideg burkolatokkal fedett padlóra a téli hónapok-
ban tegyenek vastag szőnyeget, valamint az ajtókhoz 
vagy nagyobb üvegablakokhoz a padlóra helyezzenek 
el vastag, összetekert takarókat.

8. Ha számlakifogásuk van vagy egy fűtés-felújítási mun-
kával kapcsolatos problémájuk keletkezik és a vitát 
nem tudták a vállalkozással közvetlenül rendezni, ak-
kor forduljanak a Budapesti Békéltető Testülethez, ve-
gyék igénybe az ingyenes, gyors eljárást akár már mo-
bilapplikáción keresztül is!

További információk: 

Dr. Baranovszky György 
ügyvezető elnök 
06-30-954-8131

Dr. Kispál Edit 
szóvivő 

06-30-400-4477
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erdélyi csillagtúra 
a Bánságtól 
Herkulesfürdőig

Folytatva kárpátaljai és észak-erdélyi utazásainkat, a 2018. 
évben is Erdélyt választottuk, pedig nem rendelkezik finom, 
homokos tengerpartokkal és türkiz vizekkel, de valami miatt 
az ember visszavágyik. Nemcsak azért, mert végtelenül gyö-
nyörű tájak várnak bennünket, hanem a közös múlt miatt 
is, mert szeretett honunk valamikori része volt ez a vidék, a 
települések magyar közössége, akik rendkívül barátságosak, 
vendégszeretőek, és magyarul szólnak hozzánk. Ezért tartom 
fontosnak, hogy megismerjük, legalább egyszer az életben ta-
lálkozzunk az itt élő magyarokkal, akiknek szívében lévő ka-
pocs az anyaországhoz kötődik.

A Százhalombattai Őszidő Nyugdíjasklubhoz csatlakozott 
a Harmónia, a Városi és óvárosi klub is.

Kora reggel indultunk Százhalombattáról, és egy hosz-
szú utazás után Kőműves Kelemen nyomában érkeztünk 
Dévára, az első állomásunkra. Itt találkoztunk magyar tú-
ravezetőnkkel.

A Dévát uraló várhegy oromzatára felvonóval jutottunk fel, 
ahonnan káprázatos kilátás nyílik a a városra és tájra. 

Délután Algyógyra utaztunk, ahol egy mozgásprogramba 
illő gyalogtúrával értük el a Clocota-vízesést és a római fürdőt. 
Esti órákban értük el szálláshelyünket, a Retyezát és Déli-Kár-
pátok árnyékában, napsütötte lankás dombok között fekvő 
kis falut, Csernakeresztúrt.

Itt falusi vendéglátásban részesültünk magyar családoknál, 
ahol hagyományos házi ételeket, italokat és persze sütemé-
nyeket tálaltak fel. Ellátásunkról csak az elismerés hangján 
szólhatok. A hosszú út után kissé fáradtan tértünk nyugovóra 
kényelmes szobáinkban.

Csernakeresztúrról indulva csillagtúraszerűen jártuk be a 
tervezett látnivalókat, minden este ide tértünk nyugovóra.

Második napon Vajdahunyad várával kezdtünk, amely Er-
dély leglátványosabb, teljesen épen maradt középkori vára, a 
régió leghíresebb turisztikai látványossága, Mikszáth Kálmán 
szavaival élve, a „várak királya”.

Délutáni programunkon a Páring-hegységben 1700 méter 
magasba mentünk felvonóval, ahonnan káprázatos volt a ki-
látás, feledhetetlen élmény marad maga a felvonóval történő 
utazás is. Hazafelé tartva Erdély 19. század elején leglátogatot-
tabb barlangját, a Boli-barlangot néztük meg, amiről az hírlik, 
hogy Erdély legregényesebb, legfestőibb barlangja. És valóban 
mi is tapasztaltuk a lélegzetelállító látnivalókat.

Következő napon Gyulafehérvárral ismerkedtünk, ahol 
napjainkban is működő püspökséget Szent István királyunk 
alapította. A székesegyházban történelmünk fontos személyi-
ségei vannak eltemetve, többek között Hunyadi János, a ma-
gyar történelem egyik kiemelkedő alakja.

Következő állomásunk Nagyenyed.  A kis város számos 
dologgal büszkélkedhet, de minket leginkább a Bethlen Gá-
bor Kollégium érdekelt. A patinás alma mater épületegyüttes 
kívülről-belülről gyönyörű látványt nyújtott, ahol jelenleg is 
magyar nyelvű oktatás folyik különböző szakokon. A kollé-
gium nagyjai között szerepel áprily Lajos költő, Barabás Mik-
lós festő, Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós.

Elbúcsúztunk szállásadóinktól, és egy hosszabbnak mond-
ható utazással értük el a vadregényes Vaskapu-szorost. Orso-
vára érkezve olyan, mintha egy tengerpartjára érnénk, ugyanis 
a Duna ezen a szakaszon nagyon széles. Látványos környezet-
ben kétórás hajóúton vettünk részt. Utána meglátogattuk az 
orsovai katolikus templomot, ahol tábla őrzi, hogy az 1848–
49-es szabadságharc idején itt ásták el a Szent Koronát.

További programunk a monarchia örökségének számító 
Herkulesfürdő volt. A virágzó fürdőélettel büszkélkedő tele-
pülés a monarchia egyik legjelentősebb fürdőhelye volt. Saj-
nos a mai városkép csak a dicső múltat idézi.

A déli órákban búcsút vettünk idegenvezetőnktől, Százha-
lombatta felé vettük az irányt, ahova fáradtan, de rendkívül 
szép kirándulásunk gyönyörű emlékeit magunkkal hozva a 
késő esti órákban érkeztünk. Az ötnapos kirándulás után egy 
kicsit jobban megismertük, és sokkal jobban szeretjük Erdélyt!

Cser János, klubvezető

Január Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

A rendszeres havi költségei február 
elején növekedhetnek, de ha előre 
megtervezi kiadásait, nem lesz problé-
mája. Ha kell baráti segítség, február 
12-e, 13-a a legjobb nap erre. Egész-
ség terén kímélje a gyomrát, és ideje, 
hogy felhagyjon a dohányzással.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Úgy érzi, szüksége lenne egy kis füg-
getlenségre, önállóságra, ne a család 
mondja meg, mikor mit tegyen. Sze-
retné bebizonyítani, hogy egyedül is 
képes helytállni a hétköznapokban. 
A  februári utazás késhet néhány he-
tet, vagy rövidebb lesz, mint tervezte.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Most gondtalan hétköznapok köny-
nyítik meg az életét, vágyai teljesül-
nek. Február végén sok időt fordít 
otthona csinosítására, megszabadul 
a felesleges holmiktól. A  júniusban 
született Ikreknek torokpanasza lehet, 
mert elfojtja, nem mondja ki érzéseit.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

A következő hetekben fogja vissza 
a kiadásait, mert a háztartást érintő 
fizetési kötelezettségei növekednek, 
vagy a befektetett pénzéhez csak évek 
múlva juthat hozzá. Ne kérjen köl-
csön másoktól, saját maga próbálja 
előteremteni a szükséges anyagiakat.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Olyan befektetési lehetőségről szerez 
tudomást, amelynek köszönhetően 
pénztartaléka jelentősen növekedhet. 
Ha dolgozik, sok időt és energiát fek-
tet a munkájába, és kevés időt tölt 
családjával. Fontos a megfelelő egyen-
súly, hogy egészségét is megőrizze.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Az önétől több szempontból eltérő 
gondolkodású emberek társaságát 
keresi, és bár meglepő, így is új ba-
rátokra tesz szert. Egészségi állapota 
nem lesz tökéletes, influenza vagy más 
fertőzés döntheti ágynak, ha negatív 
gondolkodású emberek veszik körül.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Februárban az otthoni környezetén 
tervez nagyobb változtatásokat, ko-
molyabb felújításon vagy átépítésen is 
gondolkodik. Arra azonban ügyeljen, 
hogy ne költekezzen erején felül. Ettől 
való félelme is oka lehet annak, hogy 
mostanában gyakran feszült.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Családjában fontos a szülők és gyere-
kek jó kapcsolata, ami most megerő-
södhet. Ezekben a hetekben ingatlan-
vásárlás tartja lázban, és már február 
első napjaiban kiderül, milyen dön-
tést kell hoznia a kiszemelt lakás vagy 
ház megszerzésével kapcsolatban.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Az elmúlt hetekben több embert 
megsértett, a jövőben uralkodjon az 
indulatain. Ne reagálja túl a dolgokat, 
számoljon el tízig, mielőtt egy önnek 
nem tetsző kijelentésre válaszol. Ked-
vező hír, hogy a csillagok segítségére 
lesznek pénzügyei rendezésében.

Bak
XII. 22.–I. 20.

A február több lehetőséget kínál pénz-
bevételének növelésére. Ha dolgozik, 
kövesse nyomon az új szakmai irány-
zatokat, de tartson fenn egyensúlyt a 
magánélete és munkája között. Lehet, 
hogy az egyik rokona, barátja egészsé-
gi állapota miatt kell aggódnia.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Kellemes meglepetés éri anyagi téren, 
február végén, nagyobb összegre tehet 
szert. A  gondtalan mindennapokhoz 
azonban az is kell, hogy kerülje a ne-
gatív embereket, főleg azokat, akik 
elszívják az energiáját. Tartsa szemmel 
azokat is, akik árthatnak önnek.

Halak
II. 20.–III. 20.

Most egy váratlan lehetőségnek kö-
szönhetően pénzügyei javulnak. A ked-
vező változást néhány barátjával közös 
vállalkozás eredményezi. Az  esély pe-
dig, hogy nem hagyják magára, hanem 
mások segítségével juthat előbbre, ért-
hető módon megnyugvással tölti el.
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