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Szerkesztői üzenet

Szűkülő világunk megváltozott értékei

Nem tudom, hogy általánosságban is igaz-e az a tapaszta-
lat, amire egyre több példa alapján jöttem rá, hogy ti. minél 
öregebb az ember, annál inkább fontosakká válnak számára 
az életterében elérhető személyek, s egyre inkább fogódzókat, 
ködösen is tisztább, tisztességesebb viszonyt épít maga körül 
az idős ember. Persze ez nem azt jelenti, hogy aggastyánjain-
kat szentté avatnám, csupán azt, hogy észrevehetően megvál-
tozik a kor előrehaladtával az emberi – bár a hivatkozott 
esetekben inkább a férfiúi – értékrendszer, és ez feltétlenül 
figyelemre méltó változás. 

Azt hiszem, a dolog nyitja abban keresendő, hogy ez az emberi környezet egyre csak 
szűkül, egyre fogynak a jó szót vágyók, elfogadók, vagy adók, és ugye, amiből kevés van, a 
fogyó, az mindig értékesebb, nemesebb, nagyobb megbecsülésnek örvend. Vagy ez a gon-
dolkodás nagyon leegyszerűsíti a lényeget, könnyű ok, ennél nemesebb a változás indoka?

Nézzünk pár példát, hogy egyértelműbb legyek. 
Béla bácsi mesélte a minap, hogy 30 éve nem látott hajdani ismerőséről hallott pár 

keresetlen szót, és most tűvé teszi az internetet, hogy megtalálja a régi munkatársat, és 
egy-egy régi történetet felelevenítsenek együtt. Még a hosszú utazást is vállalná, csak hogy 
még egyszer találkozzanak, és a már megritkult ismerősök emlékeit felidézzék. Az sem 
baj, ha nem szerették egymást, de az életük része volt, mára minden megbocsátható!

Józsi bácsi valaha fontos ember volt, sok-sok „történelmi” fordulatot átélt, ismert „nagy 
kutyákat”, celebtörténeteket. Meg is keresték páran, hogy jó pénzért megírják a szaftos 
történeteket. Józsi bácsit nem lehetett megvenni. „Nincs az a pénz, hogy az életem részét, 
a jót és a rosszat pénzzé tegyem, sem a barátokat, sem az ellenségeket! Nem leszek áruló!”

Pista bácsi hajdan számos hölgy ismerősének tette a szépet, szótárából sosem hiányzott 
egy-egy bók (vagy még annál is több…). Öregkorára már a szókészlet is megfogyatkozott, 
és a szép asszonyok sokasága is tovatűnt. A Sors – bocsánat a kifejezésért – inkább csak 
házsártos, panaszkodó asszonyságokat vezérel köré, akikhez legszívesebben csak mogorva 
képet vágva fordulna. De valahogy – tán az idő teszi – azt a kevés kis hölgytársaságot 
ma is meg-meg jutalmazza néhány keresetlen széptevő mondattal. És ilyenkor úrrá lesz 
rajta a lelki nyugalom, a megnyugvás. Jólesik neki, hogy a szavak erejével még jót tehet.

Miközben ízlelgetem ezeket a történeteteket, már-már kimosom agyamból a filmek, 
de olykor a valóság szülte morcos öregurak sztereotípiáját, amikor a fodrásznál egy újabb 
történetbe botlok. Kedvesen indult a sztori, azt hittem, újból ellágyulok, de erre puff…

Imre bácsi túl a nyolcvanon bekerült az otthonba. Új jövevényként mindenki a ba-
rátságát kereste, kedveskedett neki. Ki megosztotta vele a hét végén jött házi kosztot, a 
másik sakkozni hívta, volt, aki az újságját kínálta olvasásra neki – azt sem tudták, 
hogyan járjanak a kedvébe. Erre mit szólt Imre bácsi? – Mindnek csak a pénzem kell, 
hagyjanak békén…

Én nem tudom, vajon melyik történet – a mondhatni pozitív emberi gesztusokat hor-
dozó vagy a méltatlan – a tipikus, gyakori, melyik a ritka, véletlen. De szeretném hinni, 
több jut a megértésből, ahogy korosodunk, és az a bizonyos szív, amiből állítólag a szeretet 
eredeztetik, minél kevesebbek között osztódik, annál mélyebb, őszintébb, nemesebb viszo-
nyokká formálja az öregedő emberek kapcsolatait.
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Sárvárra évtizedek óta gyógyulni járnak a vendégek, ám a 
fürdő azon kívül, hogy a reumások gyógyhelye, nagyon jó 
lehetőséget kínál lazító, pihentető fürdőzésre is. 

GyóGyvizes fürdőzés
A fürdőben több fedett és félig fedett medence is található, 
amelyekben az 1200 méteres mélységből feltörő gyógyvíz 
található, amely kiválóan alkalmas mozgásszervi, reuma-
tikus megbetegedések, fájó ízületek kezelésre. Aki pedig 
többnapos fürdőkúrára vágyik, annak a fürdő reumatológus 
szakorvosai személyre szabott kúratervet készítenek, mely-
et még a TB is támogat. 

Minden kedden féláron fürdőzhet
Kevés fürdőben kínálnak nyugdíjas jegyet, ám Sárváron 
óriási kedvezményekkel várják a szépkorúakat. A 3900 Ft-
os belépő a Magyar Nyugdíjfolyósító Intézet igazolványával 

rendelkező vendégeknek csak 2000 Ft-ba kerül, és a fürdő 
összes medencéjének használatára jogosít, nem csak a 
gyógyvizes medencékére. Sőt! Keddenként mindez csak 
1000 Ft-ba kerül! 

Ahol több Generáció is jól  
MeGfér eGyMás Mellett
A fürdő kialakításakor az volt a cél, hogy legyen olyan tér, 
ahová az idősebbek elvonulhatnak, ha egy kis nyugalomra 
vágynak, és legyen olyan is, ahol a lubickoló gyerekek is jól 
érezhetik magukat. Így aztán a gyógyfürdő szárny egy foly-
osóval van összeköttetésben a családi élményfürdővel. Amíg a 
csendesen gyógyulni vágyók sajgó porcikáikat az élményme-
dence vízbuzgárjaiban, vállmasszírozójában áztathatják, addig 
a gyerekek különböző meredekségű és hosszúságú csúszdák, 
vízi ágyúk és gyerekmedencék közül válogathatnak.                           
www.sarvarfurdo.hu

GyóGyító pihenés - sárváron

tb támogatott 
fürdőkúra,  
évente kétszer  
önnek is jár!

Fürdőbelépő 900-1400Ft Gyógymasszázs 900-1400Ft Iszappakolás 900-1400Ft Gyógytorna 500-600 Ft  Súlyfürdő 400 -600Ft
bővebb inforMáció:
06 95 523 615

www.sarvarfurdo.hu

GyóGyulni 
beutAló és várAkozás nélkül

A gyógyfürdô reumatológiai ren- 
delésén elôjegyzés nélkül várjuk 
kollégámmal a gyógyulni vágyókat. 
Szakorvosi konzultáció után meg- 
felelô indikáció esetén megter- 
vezzük a személyre szabott keze- 
lési programot: gyógyvizes fürdô- 
zés (a sárvári gyógyvíz nagyon ha- 
tékony mozgásszervi panaszok  
esetén), gyógymasszázs, iszappa- 
kolás, gyógytorna, súlyfürdô és víz 
alatti sugármasszázs kezelések 
adhatók. A kezelések ütemezése 
igény szerint történik, az OEP tá-
mogatás mellett minimális önrész 
fizetendô. Egy évben két támoga-
tott kúrán lehet részt venni.

Szükséges-e háziorvosi beutaló 
az Önöknél mûködô reumatológiai 
rendelésre?

Kúra esetén beutaló nélkül pana-
szaikkal közvetlenül hozzánk for- 
dulhatnak a betegek, magukkal hoz- 
va az eddigi orvosi dokumentációt.

Stresszes életünkben fontos az 
egészségmegôrzés. Mit ajánl azok- 
nak, akik csak feltöltôdni akarnak?

Az élménymedencék, a hullámme- 
dence és a szaunázás is ellazí- 
tanak, pihentetnek. 16 óra után már 
mindenhova kedvezményes belépô 
is kapható.

Sokan küzdünk különbözô ízületi problémákkal, fáj a hátunk, görcsös 
a vállunk. A sárvári Gyógy- és Wellnessfürdô gyógyközpontjában azon 
fáradoznak, hogy ezeken a problémákon segítsenek. Dr. Szerb János 
reumatológus fôorvost kérdeztük, hogy mi is a teendô ilyen estben.
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jelentős, több mint 50 százalékos szavazattal kaptam minden 
esetben bizalmat. 2010-ben már nem indultam el a válasz-
táson, mert ekkorra már nagyon eldurvult a politika. Én azt 
gondoltam, öreg vagyok már a ahhoz, hogy a lejárató kam-
pányokban részt vegyek. Végül 2002-ben a szakszervezeti 
funkciómtól is megváltam, és váltam „főállású” nyugdíjassá.

2005-ban Nyíregyháza város nyugdíjas szervezetei úgy 
döntöttek, hogy nem kiválva a megyei szövetségből, de létre-
hoznak egy városi nyugdíjas szervezetet. A város ugyanis je-
lentős mértékben támogatta a megyei nyugdíjas szövetséget, 
amiből nemcsak a városiak részesültek, hanem természetes 
módon a megye összes nyugdíjas szerveződése. Ekkor kértek 
fel engem, hogy álljak ennek a városi egyesületnek az élére.  
21 szervezettel alakultunk meg, és azóta 42-re emelkedett a 
csatlakozott nyugdíjas klubok száma. Ez a szám állandóan 
változik, vannak akik kilépnek vagy megszűnnek, de szeren-
csére mindig vannak helyettük új belépők is. 

Sok olyan rendezvényünk van, amit hagyományteremtő 
jelleggel kezdtünk el, és napjainkban is visszatérően meg-
rendezünk. Ilyen a szellemi alkotások bemutatkozása, ahol 
az alkotók a saját verseiket, novelláikat, visszaemlékezéseiket 
teszik közkincsé egy városi rendezvény keretében, de a kézi-
munkák, csipkék kiállítását is megszervezzük. Van a kultu-
rális seregszemle, ahol az egyesületek kultúrcsoportjai mu-
tatják be ének, tánctudásukat, valamint a közösségi életüket 
meghatározó egyéb dolgaikat. 

Áprilisban van mindig a városi szavalóverseny. Ez a sza-
valóverseny úgy indult, hogy a nagybányai Teleki Blanka 
Nyugdíjas Klub még 2007-ben megkeresett minket egy 
meghívással, hogy ők szerveznek minden évben egy Pető-
fit megidéző szavalóversenyt. Kérték azt, hogy szeretnék, ha 
Nyíregyháza is bekapcsolódna ebbe a megemlékezőrendez-
vénybe. Ennek kapcsán szerveztük meg első az szavalóver-
senyt, hogy a legjobbakat tudjuk vinni a nagybányai találko-
zóra. Azóta nálunk minden évben a fő téma Petőfi Sándor 

és költészete. Nagyon szép eredményeket értünk el ezeken 
a találkozókon, többségében az első vagy a fődíjat tudtuk 
megszerezni. Tíz évig tartottak ezek a rendezvények, és most 
Koltón folytatódnak, de ezek már generációs szavalóverse-
nyek, ahol az egész fiatalok is részt vesznek.

Májusban, amikor már szép az idő, a sóstói erdőben van 
nekünk egy erdei tornapályánk, onnan egy bemelegítéssel 
kezdve túrát teszünk ki egészen Sóstóig. A város nyugdíjasai 
részére a stadionban évente hagyományosan megszervezésre 
kerül a sportvetélkedő is, amely napjainkra egy nyitott ren-
dezvénnyé vált, mert nem csak a klubtagok körében kerül 
meghirdetésre. Napjainkra a város önkormányzata átvette 
ennek a megszervezését, és 500–600 nyugdíjas vesz részt 
rendszeresen. 

Az ősz nálunk is nagyon mozgalmas szokott lenni. Min-
den év szeptemberében városi nyugdíjas-találkozót szer-
vezünk az erdei tornapályán, ami egy főzőversennyel van 
összekötve, és itt a csapatoknak játékos sportversenyeket is 
szervezünk. A főzésben a paprikás krumplitól a lecsóig sok-
féle ételt főznek a nyugdíjasaink, amit az alpolgármester, a 
civil ház vezetője, valamint a civil referens szokott zsűrizni.  
Októberben van egy generációs szellemi vetélkedőnk, ahol 
különböző témákban, de mindig a városhoz is kapcsolódó 
kérdésekben mérettetik meg magukat a csapatok. Híres 
épületek, a város neves szülöttei és kiemelkedő eseményei 
kerülnek terítékre. A csapatok úgy állnak össze, hogy van 
egy diák, és van három nyugdíjas. Ezt a rendezvényt mindig 
az a egyesület szervezi, amely az előző évben megnyerte a 
vetélkedőt. A fiatalok mindig abból az iskolából kerülnek ki, 
akikkel az adott nyugdíjasszervezet az évek során folyamatos 
kapcsolatot tart.

Minden év zárásakor karácsony előtt felköszöntjük azo-
kat a társainkat, akik abban az évben a kerek évfordulójukat 
– 80, 85, 90, 95 – ünneplik. Ez mindig egy nagyszabású 
rendezvény keretén belül történik, kultúrműsorral, és a vé-
gén az ünnepelteknek egy ajándékcsomagot adunk át. Ezt a 
városháza karácsonyi programra kiírt pályázati pénzéből és a 
saját forrásainkból tudunk fedezni. 

Szeretném azt is kiemelni, hogy az egyesületünk az év 
során állandó jogsegélyszolgálatot működtet, ezzel kívánjuk 
segíteni az időseket érintő problémák hatékony megoldását. 
Az önkormányzattal kialakult jó kapcsolatunknak köszön-
hetően az idősek kéréseit, problémáit a megfelelő helyekre 
gyorsan tudjuk továbbítani.  

Imádom a nyugdíjasokat! Amióta felnőtt lettem, és kike-
rültem az iskolákból azóta mindig megpróbáltam tenni az 
emberekért. Fogorvosként a betegekért, képviselőként a ne-
kem bizalmat szavazó választókért, szakszervezeti vezetőként 
a tagjainkért, nyugdíjasként az idős emberekért. Szeretem 
ezt a másokért való tenni akarást! De az idő is véges, és a 
kor előrehaladtával fogy az erő is, ezért mindig visszább és 
visszább kell fognia magát az embernek. Abban viszont sze-
rencsés vagyok, hogy olyan munkatársaim vannak, akikkel 
az egymás gondolatát is ismerjük, és ez nagyon megkönnyíti 
az egyesületben a szervezési feladatokat.

egy életen át tenni az emberekért

Szabóné dr. Csiszár Gabriella az emberekről 
való gondoskodást apjától örökölte, aki olyan 
korban élt és dolgozott orvosként az embere-
kért, amikor a háború pusztítása miatt a sze-
génység és a nélkülözés volt a jellemző az egész 
országban. Gabriella életfelfogását ez a szemlé-
let határozta meg, és ezért egész életében em-
beri problémákkal foglalkozott. Fogorvosként 
sok esetben megszegve az előírásokat, segített a 
rászorulókon, majd szakszervezeti és nyugdíjas 
vezetőként is sokat tett a társaiért. A minden-
napokban tenni valamit a környezetünkben 
élőkért, ha csak egy kicsit is adni a megszorult 
embereknek, nagyon sokat jelenhet.

Életemről röviden annyit mondhatok, hogy 1943-ban 
születtem Nyíregyházán. Én nagyon büszke vagyok arra, 
hogy megélhettem ezt a kort, mert a környezetemben már 
nagyon sokan elmentek. Apám orvos volt, kórházigazgató, 
Mátészalka város díszpolgára. Édesanyám család életében 
játszott jelentős szerepet, biztosította a stabil családi hátteret 
apám felelősségteljes munkájához, az otthonunk nyugalmát. 
1953-ig Nyíregyházán éltünk, majd apámat áthelyezték 
Mátészalkára, és ezt a családnak el kellett fogadnia. Apám 
itt nagyon szép pályát futott be, kórházigazgatóként vonult 
nyugdíjba, és a város elismert polgára lett.

Én 1961-ben érettségiztem, és felvételt nyertem a Bu-
dapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi 
Karára, amit 1966 januárjában fejeztem be. Ez volt az az 
évfolyam, amely mindössze négy és fél évet töltött az egye-
temen. Ennek az volt az oka, hogy nagyon kevés volt ak-
koriban a fogorvos, ezért gyorsan „kidobtak” bennünket a 
nagybetűs életbe mint végzett fogorvosok.

Orvosi pályámat a Hatvani járásban kezdtem, először 
Hatvanban, majd Selypen a cukorgyárban, ezt követően 
Petőfibányán, a bányásztelepülésen végeztem a fogorvosi 
munkámat. Abban az időben nem ott élt és dolgozott az 
ember ahol szeretett volna, hanem ahova küldték.  1968-
ban sikerült visszamennem Mátészalkára, a vasúti fogászat-
ra. Itt két évig dolgoztam, mire bekerültem a városi szak-
rendelőbe amire mindig is vágytam. Ugyanis a MÁV-nál 
nagyon kevés volt a munka, és nem szerettem azt a tétlen-
séget, amit az ottani viszonyok adtak, hiányoztak a szakmai 
sikerek.

A rendelőintézetben teljesen új kihívásokkal találkoztam. 
Naponta 60–70 beteget kellett ellátnom. Ehhez a körzethez 
négy község, valamint Mátészalka egyharmada tartozott. Én 
itt szerettem meg a fogászatot, mert tudtam, hogy a betegek-
nek nagy szüksége van az orvosi segítségre. Ezért a nehézsé-
gek ellenére mindig szívesen dolgoztam fogorvosként. 

Családi életemről szeretném elmondani azt, 
hogy még a petőfibányai időszakom alatt két 
gyermekem született, egy fiú és egy leány. 1971-
ben a megromlott házasságom miatt elváltam, és 
egyedül neveltem tovább a gyermekeimet.

1979-ben két jelentős esemény történt az éle-
temben. Egyrészt újra férjhez mentem, másrészt 
kaptam egy felkérést az akkori Orvos-egészség-
ügyi Szakszervezet főtitkárától, hogy vállaljam 
el a megyei szakszervezet szervező titkári állását. 
Azzal a perspektívával ajánlották fel ezt, hogy a 
titkár egy éven belül nyugdíjba megy, addigra én 
betanulok, és én vihetem tovább a szakszervezet 

vezetését. Hosszú vívódás után végül elfogadtam ezt a lehe-
tőséget, és örültem annak, hogy visszakerültem a szülőváro-
somba. Újra otthon voltam!

Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének megyei 
titkára 10 évig voltam. A rendszerváltást követően a szak-
szervezet is átalakult Egészségügyi Dolgozók Demokra-
tikus Szakszervezetévé, és ennek lettem az elnöke 15 évig.  
Emellett a szakmámat sem akartam teljes abbahagyni, ezért 
a Nyíregyházi Konzervgyárban voltam üzemi fogorvos. 
Évekkel később a szakszervezetnek már nem volt annyi pén-
ze, hogy főállásban végezzem az elnöki teendőket. Ezért hoz-
tam egy döntést, és fordítottam, bementem a nyíregyházi 
SZTK-ba főállású fogorvosnak, és másodállásban végeztem 
a szakszervezeti munkát. 

1997-ban mint fogorvos elmentem nyugdíjba. Annak, 
hogy elég korán ezt választottam nyomós oka volt. A rend-
szerváltást követően kezdődött el a privatizáció, és lett az 
SZTK-ban is fizetős a fogorvosi ellátások jelentős része. Pél-
dául a tömés, a gyökérkezelés, a pótlások. Nem volt olyan 
nap, hogy ne sírta volna el valaki magát, hogy „doktornő 
tessék kihúzni a fogam, mert nem tudom kifizetni a tömést”. 
Ez szakmai meggyőződésem ellen való volt, hogy olyan fogat 
kihúzzak, ami egyébként meg lehetett menteni. Egy darabig 
titokban segítettem a betegeken, de sokáig nem lehetett ezt 
felvállalni. A jó szívem miatt keletkező anyaghiányt, vala-
mint a kis pénzügyi teljesítést a főnökség hamar kiszúrta, és 
jöttek a nehezen megválaszolható kérdések. A konfliktusok 
további elkerülése miatt kértem a nyugdíjazásomat.

A szakszervezeti munkát 2002-ig csináltam, és vezettem 
a megyei szervezet munkáját. Közben 2000-ben egy időkö-
zi önkormányzati választáson képviselővé választottak, amit 
nagy megtiszteltetésként értékeltem. Az új megbízatásban 
az emberekért addig tettek pozitív visszaigazolását éreztem. 
Három ciklusom keresztül voltam az önkormányzat testü-
letében képviselő. Elég nagy területet vittem, ami jelentős el-
foglaltságot adott. Háromszor választottak meg képviselőnek 
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Sokatmondó megállapítások hangzottak el az uniós nyug-
díjrendszerek fenntarthatósági kockázatáról: 2030-ra – tehát 
középtávon – romlik a magyar nyugdíjrendszer fenntartha-
tóságának kockázata, de hosszabb távon egyre több ország 
kerül hasonló helyzetbe. Ennek okai a kormányok fizetési 
kötelezettségeiben, adósság kezelésében, de adott esetben 
negatív növekedési sokkban is keresendők.

Az előadó kitért arra a konzultációra, amely az EU or-
szágaiban az unió jövőjéről szól, és az uniós állampolgárok 
megkérdezésén alapul. Ennek tapasztalataiból megtudhat-
tuk, hogy az EU polgárait nem igazán érdekli a nyugdíj-
kérdés. Ez talán abból is adódik, hogy a nyugdíj az egyes or-
szágok nemzeti politikájához tartozik, az uniós nem igazán 
„szól” bele. Viszont annál fontosabb európai (sőt, világmére-
tű) problémának ítélik a környezetvédelmet és a korrupciót.

A kérdésekre reagálva az előadó meglehetősen gazdasági 
központú, pénzügyi szemléletű, megközelítésű válaszokkal 
szolgált a szolidaritás, a méltányos és garantált nyugdíj fel-
vetésekre. Óva intett a nyugdíjkiadások túlságosan erőteljes 
növelésétől. Úgy vélte, ez kiszámíthatatlanságot eredmé-
nyezhet, és az alkalmazott módszerekkel – adóemelés vagy 
kiadáscsökkentés, államkötvény kibocsátása – óvatosan kell 
bánni. A társadalmi igazságosságot fontos elvnek tartotta, de 
ennek érvényesítéséhez nehéz megfelelő módon és fenntart-
hatóan forrást biztosítani. Kiemelte a munkaerőpiac opti-
malizálásának, a munkahelyteremtésnek és a karrierváltozás 
lehetőségének jelentőségét.

Társadalompolitikai aspektusokra is kitért az előadó. 
Kiemelte annak szerepét, hogy az idősödő társadalmak 

folyományaként egyre több lesz az idős szavazó, így egyre 
inkább politikai kérdés (ígéret) lesz a nyugdíj. És hogy egy 
kis manipuláció is legyen az ügyben: az idős fogalma nem a 
+65 éves lesz, hanem a +75, így fenntartható a társadalmon 
belüli 30%-os arány…

Ugyancsak kérdésekre reagálva került elő az EU-s orszá-
gok nyugdíjrendszerének, nyugdíjpolitikája összehangolá-
sának kérdése. Az előadó meglátása szerint nem várható rö-
vid távon, hogy ebben a kérdésben meg tudnának egyezni 
az egyes nemzetek, hogy konszenzus szülessen a tagállamok 
között. Az érdemi összehangolás ugyanis érintené a nemze-
tek adópolitikáját (vagyis a bevételi oldalt), és az is nemzeti 
ügy. Nem is beszélve az eurózóna és az azon kívüliek közöt-
ti különbségek összehangolásának problémájáról… Legfel-
jebb a jó példák, nemzeti gyakorlatok megosztásáról lehet 
ebben a kérdésben beszélni.

Fontos kérdéskört feszegetett az előadó, amikor a mun-
ka természetének megváltozásáról beszélt. Különbséget 
kell tenni aközött, hogy a munkát értékteremtő tevékeny-
ségnek vagy biztosítási viszonynak tartjuk. A munka ter-
mészete egészen nagy átalakuláson megy át napjainkban 
is, alternatív finanszírozási források keletkeznek, újszerű 
jövedelmek, és a termelékenység a jövő legfontosabb meg-
határozója lesz.

Érdekes felfogás tükröződött egy-egy hozzászólásból. Így 
pl. felvetődött, hogy a nyugdíjasra miért úgy tekintünk, 
mint egy költségvetési tényezőre – akire pénzt kell áldozni 
– ahelyett, hogy „szociális beruházásként” fognánk fel őket. 
Ugyanis a nyugdíjas fogyasztó, adófizető, és egész iparága-
kat működtetnek egyes országokban.

Az alapnyugdíj vagy méltányossági nyugdíj kérdése 
szintén érdekfeszítő vitának adott alapot. A vendég előadó 
kitért arra, hogy örülni kell a bérek növekedésének. Ez is 
mutatja a GDP-növekedés erőteljességét. Meglátása szerint 
ahol magasabb a GDP, ott a béremelkedés is intenzívebb, és 
fordítva is igaz. Ő – számos hozzászólóval egyetemben – a 
nyugdíjrendszerek hármas szintje mellett tette le a voksát. 
A 0. szint az ún. alap- vagy minimumnyugdíj lenne, amely 
méltányosságból egy minimális életminőséget biztosítana, 
az 1. szint az ún. biztosítási elven nyugvó vagy munkanyug-
díj (ez a mai állami nyugdíjnak felel meg), és a 2. szint a 
munkáltatói, magán- és önkéntesnyugdíjakból álló szint, 
amely kiegészítést jelenthet, de az a baj vele, hogy pont 
azoknak van módjuk élni ezzel, akiknek jó az anyagi hely-
zete. Abban a legtöbb véleményformáló egyetértett, hogy az 
alapnyugdíj bevezetéséhez az alapjövedelem/alapbér elfoga-
dásán keresztül vezethet az út.

Az állam szerepéről úgy nyilatkozott az előadó, hogy az 
mindig is fontos szereplője lesz a nyugdíjrendszereknek. 
Magyarországon ez különösen igaz (mint megtudtuk, a 
magyarországi nyugdíjak 89%-át az állam fizeti), történel-
mi okokból kifolyólag. De az állam szerepe abban is kifeje-
ződik, hogy az emberek számára a megfelelő megtakarítási 
döntésekhez alapokat teremt.

Némethné Jankovics Györgyi

Uniós nyugdíjügyi konferencián jártunk

„Az Európai Bizottság Budapesti Képviselete, a Ma-
gyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata és az 
Országos Nyugdíjas Parlament szervezésében a szak-
értők konferencia keretében elemezték a nyugdíjasok 
jelenlegi helyzetét és a jövőjükre vonatkozó prognózi-
sokat. A meghívott szakértők egyetértettek abban, hogy  
– a történelmi örökség miatt – a jövőben a kormánynak 
nagyobb szerepet kell vállalnia az idősek életkörülmé-
nyeinek javítása és az alacsony nyugellátás érzékelhető 
emelése érdekében. Javasolták, hogy az évenkénti nyug-
díjemelés mértékének meghatározása esetén a fogyasz-
tói áremelkedés várható hatása mellett a prognosztizált 
bérkiáramlást is vegyék figyelembe. A hosszú távú tervek 
megbízhatósága érdekében a demográfiai folyamatok 
előrevetítése mellett jelentősebb súllyal kell figyelembe 
venni a mesterséges intelligencia térnyerésének, a ha-
gyományos munkavégzés megváltozásának hatását is. 
A  résztvevők szükségesnek tartották az EU tagországai 
nyugdíjpolitikájának érdemleges összehangolását, az eu-
rópai alapnyugdíj bevezetését és a mindenkire kiterjedő 
méltó időskor biztosítását.”

Ennyit tudhatunk meg a Nyugdíjas Parlament Országos 
Egyesülete mint az egyik szervező sajtótájékoztatójából. 
Aki azonban ott járt ezen a tanácskozáson, sokkal több, ala-
posabb, érdekes, és esetenként nyugtalanító információval 
gazdagodott. A  következőkben kitérünk a konferencia fő 
előadója, Per Eckefeld, a Pénzügyi és Gazdasági Főigazga-
tóság állami(!) nyugdíjkiadások elemzéséért felelős szek-
tort vezetője néhány érdeklődésre számot tartó megállapí-
tására.

Elsőre az volt az előadásban a legszembetűnőbb, meny-
nyire tájékozott, és elmélyült, alapos vizsgálati adatokkal 
rendelkezik az előadó, vélhetően a Bizottság is. Az  uniós 
országok jelenlegi nyugdíjhelyzetének, rendszerének alapos 
ismerete, a prognózisok alapjául szolgáló szerteágazó gaz-
dasági, szociális, demográfiai és még ki tudja, milyen szem-
pontok szerinti adathalmazok messzemenő következtetések 
levonására adtak lehetőséget. 

Minimális fenntartásaimat a hallottakkal kapcsolatban 
csak az az egy tény okozta, hogy a következtetések alapjául 
szolgáló adatokat a hazai minisztériumok és a KSH adatai 
szolgáltatták. Már pedig tudjuk, ha ők azt mondják, hogy 
annyi az annyi, az úgy is van…

Először megismerhettük az ES-s jelenlegi és várható 
2070-es korfaadatait, amely szerint ma legtöbben a 45–49 
évesek vannak az unióban, 2070-re a nyolcvanévesek ará-
nya fog rendkívüli mértékben megnőni, így a munkaké-
pes népesség és az idősek aránya jelentősen eltolódik majd. 

Magyarországon ez az arányeltolódás erőteljesebben fog je-
lentkezni, mint az Eu-ban általában, és ezt a gazdaságnak 
figyelembe kell vennie. Ugyancsak jellemző tendencia az 
unióban, de hazánkban ez fokozottabban jelentkező prob-
léma lesz, hogy csökken a népesség, a foglalkoztatási arány 
nő, és a munkanélküliség alacsony lesz. Ez kb. 2020-ig vár-
ható, 2020 után a folyamatok megváltoznak.

A GDP várhatóan 1,5–2%-on áll majd meg hosszú távon 
az EU-ban, Magyarországon kicsivel jobb arányt jósolnak, 
azonban az idősödési folyamatok általános terhei itt erőseb-
bek lévén, rosszabb helyzet várható, mint az EU átlagában.

Az EU-ban átlagosan a GDP 25%-át az oktatási, egész-
ségügyi, nyugdíj- és munkanélküli-kiadásokra költik, ami-
ből várhatóan rövid távon 26–27% lesz. A jósolt arányban 
némi kockázatot jelent a termelékenység valós alakulása, az, 
hogy az idősödési folyamatok milyen nagyságrendben nö-
velik az egészségügyi kiadásokat, és hogy a technológia fej-
lődése (akár az orvoslásban) milyen ütemben növekedik, de 
az előadó ezeket a kockázati elemeket nem tartotta veszélyes 
bizonytalansági tényezőnek.

Magyarország a fenti 4 területre a GDP 19%-át költi, ami 
rövid távon csökkenő tendenciát mutat. Az egészségügyi ki-
adások prognosztizálásának kockázata Magyarországon na-
gyobb, mint az EU-ban általában, és bár Magyarország sze-
retne felzárkózni, várhatóan a belátható jövőben nem fogja 
elérni az EU-s átlagot ebben az arányszámban sem.

Az államok nyugdíjkiadása az EU-ban átlagban a GDP 
11%-ának felel meg, és országonként jelentős különbsége-
ket mutat: pl. Görögországban ez az arányszám magasabb, 
a balti államokban alacsonyabb.

A korhatáremelés kérdésében úgy fogalmazott az előadó, 
hogy hosszú távú cél lehet, de ez a lépés nagy megfontolást 
igényel, és hosszú távú tervezést. Egyes országokban az a 
gyakorlat, hogy a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz 
igazítják, máshol pénzügyi alapokon történik a tervezés, pl. 
tartós költségvetési deficitkor emelik a korhatárt.

(Fotó: A fotón az látható, hogy 2016-ban az EU-s tag-
államokban milyen nyugdíjkorhatár az elfogadott. Ma-
gyarország a többséghez tartozik, és viszonylag alacsony a 
nyugdíjkorhatár.)

A nyugdíjemelés mértékéül szolgáló tényezők közül vár-
hatóan az EU-ban nem a bérekhez viszonyítás, mint inkább 
az árindex lesz a nyugdíjemelés alapja.

2040-ig szinte minden országban növekedni fognak a 
nyugdíjkiadások, ez az ún. „baby boom” (nálunk a Ratkó-
korcsoportok) nagyszámú népességének köszönhető. Ma-
gyarországon az élettartam rövid távon kb. 5 évvel nő, eb-
ből következően több időt töltünk nyugdíjban, ez is okozza 
a kiadások növekedését.
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Tanári elismerés 

A kultúra napján Répcelakon megtartott megyei ünnep-
ségen Dancs István, a Vas megye és Szombathely megyei 
jogú Város Nyugdíjasszövetsége és -képviselete Tiszteletbe-
li Elnöke a megtisztelő Dr. Kiss Gyula-díj a Közösségi Kultú-
ráért kitüntetésben részesült. A díj a közösségért, a kultúra 
ápolásáért hosszú éveken át kifejtett odaadó tevékenység 
méltó elismerése.. 

Dancs István nyugdíjas pedagógus közel 7 évig – 2011-
től – látta el elnöki feladatait. Mint tanárember, nagyon 
türelmesen, baráti hangon, szeretettel végezte munkáját. 
A szövetségen belül gyorsan megtalálta a megfelelő hangot 
úgy a klubok vezetőivel, tagjaival, mint az elnökség tagjai-
val. 

Aktív korából megmaradt népszerűségéből kifolyólag 
sokan ismerték és tisztelték mint pedagógust, ennek ered-
ményeképpen bárhol kopogtatott, kért segítséget, sikerrel 
járt, mert szerették és tisztelték.

Jó meglátással a szövetség tevékenységi körét igyekezett 
úgy szélesíteni, hogy nemcsak a városi, hanem a megye te-
lepülésein működő tagszervezeteket is bevonta a hatéko-
nyabb munkába, különös tekintettel a régiók és a kistérsé-
gek összefogására és együttműködésére. 

Az irányításával a szövetség feladatául határozta meg a 
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a szomszédos 
országokon belül lévő magyar és külföldi szervekkel való 
együttműködést, és ezen kapcsolatok erősítését.

Vezetésének köszönhetően évek óta kimagaslóak a szö-
vetség kulturális programjai, egyre több személy bevoná-

sával kiváló közösségek jöttek létre. Ugyanez mondható el 
a sportversenyekről, nyugdíjas akadémiai vetélkedőkről, 
kézműves kiállításokról, főzőversenyekről, ki mit tud?-ok-
ról, kirándulásokról. 

Most, hogy tiszteletbeli elnök lett, segíti naponta utód-
ját a „ritmus” felvételében, neki mindvégig szívügye marad 
az a munka, amit ezek alatt az évek alatt végzett. 

További erőt, egészséget kívánunk, Tanár Úr!
( -.márkus.- )

Neten megy

a magyaroknak csak a töredéke 
várja boldogan az öregséget

Mindössze a magyarok 7 százaléka gondolja úgy, hogy jó 
lesz megöregedni – derül ki az Ipsos nemrég nyilvánosságra 
hozott globális felméréséből.

Ezzel az eredménnyel a magyarok a lista végén állnak, 
nem sokkal lemaradva a japánoktól, régiós szinten még a 
románok (17 százalék) és a csehek is (37 százalék) is jobban 
teljesítettek. Az indiaiak és a törökök messze a legoptimis-
tábbak, előbbiek 73 százaléka, utóbbiak 67 százaléka te-
kint optimistán a jövőbe. Az, hogy hány éves kortól számít 
valaki öregnek, a kutatás alapján meglehetősen változó. 
A spanyolok szerint csak 74 éves kor felett lesz valaki idős 
ember, míg Szaúd-Arábiában már 55 éves kor felett annak 
tartják. A magyarok a 65 éves kort tekintik a választóvonal-
nak, ez egy évvel alacsonyabb a világátlagnál.

Mennyire várják az időskort?
Az összes megkérdezett 60 százaléka szerint az emberek 
nem tisztelik eléggé az időseket, a braziloknál ez az arány 80 
százalékos, a magyaroknál 61 százalékos. Szaúd-Arábiában 
azonban csak a megkérdezettek 21 százaléka gondolja így.

Hasonló az arány azzal kapcsolatban is, hogy a fiatalok-
nak kellene-e gondoskodniuk az idős rokonaikról. Az összes 
megkérdezett 57 százaléka értett egyet ezzel a kijelentéssel.

A magyarok 51 százaléka szerint a fiatalok felelőssége 
gondoskodni az idősekről, és mindössze 16 százaléka mon-
dott kategorikusan nemet erre a kérdésre. A magyarok 32 
százaléka úgy gondolja, hogy időskorára egészségügyi prob-
lémái lesznek, 40 százalékuk szerint viszont egészségesek 
lesznek. Ez nagyon messze van a kolumbiaiak eredményétől: 
ott a megkérdezettek 89 százaléka mondta azt, hogy fitten 
fog megöregedni.

az időseknek túl nagy befolyása van a politikára
A közelgő EP- és önkormányzati választás fényében érde-
kes látni, hogy mit gondolnak a megkérdezettek az idősek 
politikai hatásáról. A magyarok 40 százaléka szerint az idő-
sek túlságosan is befolyásolják a politikát, ez jóval a világ-
átlag fölött van (29 százalék).

Amikor arra kérdeztek rá, hogy mi a legjobb az öreg-
ségben, az első helyre került az, hogy több időt tölthetnek 
együtt a családjukkal, valamint jobban ráérnek a hobbijuk-
kal foglalkozni, illetve utazgatni, de szorosan ezután követ-
kezik az is, hogy nem kell többet dolgozni. Ezzel szemben 
viszont a negatívumok között a legtöbben azt mondták, 
hogy nem lesz elég pénzük, nehezebb lesz majd a mozgás, 
és romlik a memóriájuk.

Az összes megkérdezett 60 százaléka mondta azt, hogy 
fel lehet készülni az öregségre, a magyaroknak az 50 száza-
léka gondolja így, míg 42 százaléka szerint nem lehet. 

Összevetették azt is, hogy a megkérdezettek szerint mit 
kell tenni, és valójában mit tesznek azért, hogy felkészülten 
várjuk az öregkort. Míg a többség az előbbi kérdésre azt 
válaszolta, hogy fontos lenne a rendszeres testmozgás, az 
egészséges étkezés és a takarékoskodás, a legtöbben a való-
ságban mindössze addig jutnak, hogy nem dohányoznak, 
nem isznak túl sok alkoholt, és odafigyelnek arra, hogy mit 
esznek.

Módszertan
A felmérést 2018 augusztusában és szeptemberében vé-
gezték 30 országban, országonként nagyjából 500–1000 
fő részvételével, internetes lekérdezéssel. A harmincból 15 
országban, például Magyarországon az eredmény repre-
zentatív. A többi 15 országban, ahol az internetpenetráció 
alacsonyabb, az eredmény inkább a városi, magasabb vég-
zettségű lakosság véleményét tükrözi.

Forrás: https://24.hu/kulfold/2019/02/21/
idosek-oregseg-optimizmus-politika/

ÜléSeZeTT aZ OrSZáGOS NYUGdíjaSParlaMeNT

A településeken élő idősekkel foglalkozó helyi szervezetek, tagozatok, klu-
bok, körök, műhelyek és csoportok által megválasztott 373 küldött és számos 
hazai és külföldi közszereplő részvételével megtartotta a harmadik ülését az 
Országos Nyugdíjasparlament. A  megyei nyugdíjasparlamenteken felvetett 
sokrétű javaslatok és vélemények alapján összeállított problématérkép megvi-
tatása szerepelt az összejövetel napirendjén. A küldöttek úgy határoztak, hogy 
a jelen társadalmi és gazdasági körülmények figyelembevételével meghatároz-
zák a feszítő gondok prioritásait. Az Országos Nyugdíjasparlament döntése 
értelmében a nyugdíjasok legfontosabb megoldandó problémája az évenkénti 
nyugdíjemelés jelenlegi gyakorlata. Kérik, hogy a jövőben az év elejei nyug-
díjemeléskor a prognosztizált fogyasztói áremelkedés mellett a várható bérki-
áramlás mértékét is vegyék figyelembe a döntéshozók. Szükségesnek tartják, 
hogy haladéktalanul jöjjön létre a kormány és az országos hatókörrel tevékeny-
kedő nyugdíjasszervezetek részvételével egy idősügyi egyeztető fórum.

Civil európa
Hírek civilekről és az európai Unióról – az európa Ház hírleveléből

Újragondolni európát

A CIVICO és a Make.org összeurópai felmérést készít arról, hogy mit gondolnak a tagállamok állampolgárai arról, ho-
gyan is kellene konkrétan „újragondolni” Európát. Egy rövid regisztráció után bárki beküldheti saját javaslatait, de ha 
csak szavazni szeretne, akkor a Részvétel gombra kattintva 10–12 véletlenszerűen kiválasztott javaslatról mondhatja el vé-
leményét, azokat „kedvencként”, „reálisként” vagy „megvalósíthatatlanként” megjelölve. Az így összegyűjtött és legtöbb 
szavazatot kapott javaslatokról 2019. március 22-én Brüsszelben, az Európai Parlamentben vitáznak majd a polgárok az 
ún. Európai Kongresszuson. A szervezők szándéka szerint az európai parlamenti választások jelöltjeit is szembesítik majd 
a javaslatokkal.

Mondja el véleményét! Vegyen részt a szavazáson!
További információ:

https://weeuropeans.eu/hu/hu/about

https://www.ipsos.com/en/future-ageing
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beszámoló taggyűlését tartotta 
a SZOHOTTeNY Nőtagozata

A Nőtagozat 2005. február 9-én alakult 19 fővel, amely-
nek vezetésére Strojánné Gömöri Évát kérték fel, aki azóta 
is szívvel-lélekkel vezetője a „hölgykoszorúnak”.

A tagság jelenlegi létszáma 26 fő, ebből 20 fő vett részt 
a beszámoló taggyűlésen.

Meghívottként jelen volt Horváthné Halász Klára őr-
nagy asszony, az MH Katonai Ig. és Nyilvántartó Parancs-
nokság  1. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Kp. Érdekvédelmi 
részlegvezetője, Kőszegi Ferenc úr, a BEOSZ ÉMO régió 
vezetője, a Kablay Egyesületet a Nőtagozatban is tagként 
számon tartott Titkosné Sziklai Teréz elnökségi tag kép-
viselte.

Strojánné Gömöri Éva ismertette a beszámolót az előző 
év tevékenységéről.  

A gazdag programból néhány: asztrológus tartott elő-
adást, állandó előadónk 1848 asszonyairól és Bajor Gizi 
életéről mesélt, megünnepeltük a költészet napját, farsang-
kor, húsvétkor, batyus bált szerveztünk, volt kézműves 
foglalkozás, előadás a régi korok táplálkozási kultúrájáról: 
Az  szép Kárpát-medenczének dús asztalinál, címmel, be-
szélgettünk „ökoságokról”, kóstoltunk gyógyteákat, hall-
gattunk egészségmegőrző előadásokat, és kirándultunk is. 
Néztünk múzeumokat, ellátogattunk gyógyfürdőbe. Bete-
geket látogattunk, segítettük egymást.

Gazdálkodásunk stabil: a tagdíjakból és pályázati pénzből 
gazdálkodunk.

Az előző év értékelését a hölgykoszorú egyöntetűen elfo-
gadta, majd szintén ellenszavazat nélkül került jóváhagyásra 
a 2019-es év munkaterve, amely szintén színes programokat 
ígér. A hozzászólásokban a vendégek tájékoztatást adtak az 
aktuális változásokról, és dicsérettel szóltak a Nőtagozat te-
vékenységéről. 

A program hivatalos része után versekkel köszöntöttük az 
aktuálisan névnapjukat és születésnapjukat ünneplőket, majd 
megkóstoltuk a finomabbnál finomabb tortákat, süteménye-
ket, és pezsgővel koccintottunk az ünnepeltek egészségére.

Szeretjük ezeket a tartalmas kétheti összejöveteleket, egyéb 
rendezvényeket. A többi napon pedig ott vagyunk a háttér-
ben a férj, a gyerekek, az unokák mögött, és tesszük minden-
napi dolgainkat.

Márki Éva

Nálunk járt a NYOSZ elnöke

A Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének programjában sze-
repeltettük a Nyugdíjas lét 2019 című előadást, amelynek 
prezentálásához hívtuk Némethné Jankovics Györgyi el-
nök asszonyt. Ez a február eleji időpont azért is aktuális, 
hiszen már jócskán benne vagyunk az új esztendőben, és 
túl a 2019 évi nyugdíjemelésen. Ki-ki a maga módján szá-
molgat, berzenkedik, mondja a magáét. 

Arra gondoltunk, hogy mindezeken túl érdemes lenne 
beszélnünk a korosztályt érintő változásokról, és akár véle-
ményezni azokat, muníciót adva az érdekképviseleti mun-
kához. 

Alapos, mélyreható elemzést hallhattunk az elnök asz-
szony tolmácsolásában a nyugdíjak mértékéről, az egyre 
nyíló „ollóról”, a kisnyugdíjasok siralmas helyzetéről, a le-
szakadók ellehetetlenüléséről. 

Szóba került az érdekérvényesítés egyre szűkülő mezs-
gyéje, a partnerség hiánya. Ismert, hogy megszűnt az Idős-
ügyi Tanács, aminek a mindenkori kormányfő az elnöke. 
Ennek „működése” ma abban merül ki, hogy nagy ritkán 
a miniszterelnök „meglepetésszerűen” megjelenik egy jól 
koreografált budapesti nyugdíjasklub rendezvényén, vagy 

meglátogatja Bözsi nénit Alsómocsoládon, és ígéri a „com-
bos” nyugdíjakat meg a támogatásokat. Ezt egy hozzászóló 
nálam érzékletesebben fejtette ki, amit moderálni kellett. 
Szóba került a szociális és egészségügyi helyzet tarthatat-
lansága, visszásságai és a korosztályok között egyre feszülő 
ellentét. A  most szerveződő Nyugdíjasparlamentnek és a 
korosztályt képviselő valamennyi érdekképviseletnek lent 
és fent van tennivalója bőven, mert az elégedetlenség fo-
kozódik. Néhány friss hír is „kiverte biztosítékot”, ami a 
határon túliak megkülönböztetett bánásmódjával összefüg-
gésben látott napvilágot. Szóval a „kaszára, kapára” han-
gulatot kívántuk mederben tartani, mert a mi terepünk a 
kompromisszumok keresése, az érdemi párbeszéd a döntés-
hozókkal. Nekünk a „végeken” akkor van sikerélményünk, 
ha nyugodt és mentálisan kiegyensúlyozott nyugdíjasokkal 
tölthetjük ki a szervezeti élet fórumait. Most kaptunk egy 
kisebb dózis nyugtatót, amit köszönettel vettünk az elnök 
asszonytól, és remélhetően a terápia kialakításához mi is 
hozzájárulhattunk. 

Jánossy Gábor,  
Siófok 

Helyreigazítás
Lapunk előző számában megemlékez-
tünk és elbúcsúztunk szövetségünk 
korábbi ügyvezető elnökétől, Bánhidi 
Sándortól. Sajnálatos módon volt kol-
légánk nevét rosszul – Bánhegyinek 
– tüntettük fel. Ezért elnézést kérünk 
a családtól, Sándor tisztelőitől, ismerőseitől és vala-
mennyi olvasónktól.

(szerkesztőség)
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rendezvények a NYOSZ és tagszervezeteinek 
szervezésében 2019. március, április hónapokban:
Regionális szavalóversenyek:
 – Veszprém – április 26.
 – Békéscsaba – április 26.
 – Szekszárd – április 10.
 – Dalkörök találkozója:
 – Hajdúnánás – április 16.
 – Komáromi Nyugd. Egyesület 30 éves jubileumi rendez-

vénye – március 12.

Alex Tamás könnyűzenei tur-
néjának állomásai márciusban 
és áprilisban:
 – Tamási – március 1.
 – Siófok – március 5.
 – Budapest, 13. ker. – március 6.
 – Esztergom – március 7.
 – Ózd – március 13.
 – Komárom – március 12.
 – Berhida – április 5.
 – Békéscsaba – április 6.
 – Salgótarján – április 17.

A rendezvényekről bővebb információ kérhető
a NYOSZ központi irodájában 

(06/1/210-0326, vagy nyosz@enternet.hu) 
vagy a tagszervezeteknél 

(elérhetőségeik 
a nyosz.hu-n megtalálható)
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a zalai nyugdíjasok 15 éves ünnepsége

A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének 
tagszervezete, a Szepetneki Nefelejcs Egyesület február 23-
án tartotta 15 éves jubileumi évfordulójának ünnepségét, 
amelyen 17 nyugdíjasklub és -szervezet kulturális csoport-

jai és tagjai adtak műsort. A Zala Megyei Idősügyi Tanács 
elnöke, Pácsonyi Imre és Balogh István, a Tanács alelnöke 
megyei emléklappal és virággal köszöntötték Grabant Já-
nosnét, a klub elnökét és tagjait.

Majd a Vlasicsné Fischl Tímea polgármester asszony kö-
szöntötte az ünnepelteket, és a vendégeket. 

Ezután következett egy ötperces vetített képes megemlé-
kezés az ünnepeltekről. 

Karosi Lászlóné, a Nagykanizsai Idősügyi Tanács alel-
nöke és a kulturális csoportok tagjai is köszöntötték a ju-
bilálókat. Majd az egyesület tagjai megköszönték Grabant 
Jánosné elnöknek a hosszú éveken át végzett eredményes 
munkáját.

Ezután következett a kulturális csoportok műsora, sza-
valatok, énekkarok és tánccsoportok műsora.

Végül Varga Gyula, a Tüttő János Nótaklub tagja éne-
kelt Farkas Miklós harmonikakíséretével. 

A záróműsor alatt felszolgálták a finom vacsorát, és az-
után következett a tombolahúzás. Jó hangulatú beszélge-
téssel ért véget a nagyszabású rendezvény. 

Balogh István elnökségi tag, tudósító

V. MaGYarOrSZáGi SZeNiOr SPOrTjáTéKOK 
Versenykiírás 
1. Időpont: 
 Győr, 2019. május 24.

2. Rendezők:
 Nyugdíjasok Országos Szövetsége 
 1074 Budapest, Szövetség u. 9.
 Telefon/fax: 06/1/210-0326
 E-mail: nyosz@enternet.hu, www.nyosz.hu

 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
 9021 Győr Városház tér 1.
 
3. A sportjátékok résztvevői:
Bármely magyar vagy Kárpát-medencei állampolgár, aki az 
alábbi korcsoportokban (nemenként) és versenyszámok-
ban nevezését elküldi a szervezőknek:
Korcsoportok:
 50 és 55 év közöttiek
 56 és 60 év közöttiek
 61 és 65 év közöttiek
 66 és 70 év közöttiek
 70 év felettiek 

Versenyszámok:
 Egyéni versenyszámok: 
  sakk, futás (kb. 3 km), tenisz, asztalitenisz, darts, úszás 

(50 m gyors-, mell- és hát úszás)
 
4. A sportjátékok programja:
2019. május 24. (péntek)

Versenyek, helyszínek, időpontok:
9.00 óra Megnyitó: Olimpiai Sportpark
9:15 óra Versenyek kezdése
 – futás: Olimpiai Sportpark (rekortán)
 – sakk: Olimpiai Sportpark
 – darts: Olimpiai Sportpark
 – tenisz: Olimpiai Sportpark
 – asztalitenisz: Olimpiai Sportpark
 –  lövészet (bemutató jelleggel): Olimpiai 

Sportpark
Szeniortánc-találkozó: Olimpiai Sportpark
11:30 óra –  úszás: AQUA Sportközpont (50 m-es me-

dence)
13:00 – Ebéd (2000 Ft – igény szerint)
14:00 – Sárkányhajózás 

Versenykiírás és regisztrációs űrlap megtalálható a NYOSZ 
honlapján (www.nyosz.hu), valamint a nyugdíjas-szövetsé-
geknél és egyesületeknél.

Szállást igény esetén biztosítunk, információk a honla-
pon és a NYOSZ-irodában.

Nevezési díj nincs, de az egynapos programon való rész-
vételre egyszeri 200 Ft-os regisztrációs díj megfizetése ese-
tén van mód. 
Regisztrációs határidő: 2019. május 3.
Nevezéseiket az alábbi címre kérjük küldeni:
Nyugdíjasok Országos Szövetsége
1074 Budapest, Szövetség u. 9. Telefon/fax: 06/1/210-0326
E-mail: nyosz@enternet.hu

Zsuzsanna-bál

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 2019. február 
19-én megtartotta az év első, nagyszabású rendezvényét, 
a Zsuzsanna-bált. Ebben az évben is a bál az Andornak-
tályán, az iskola tornatermében került megrendezésre. 
A  megye 65 nyugdíjasklubjából 250 tagtárs vett részt. 
A település polgármestere, Vámosi László részvételével és 
hangszerszólójával is emelte a bál hangulatát. A helyszín 
alkalomhoz illő díszítése, a feltételek biztosítása az An-
dornaktályai Egervölgye Nyugdíjas-egyesület munkáját 
dicsérte. 
Köszönet a nyugdíjasklub vezetőjének, alelnökeinek és a 
tagoknak a szívélyes fogadtatást, az előkészületekért és a 
jó hangulatú est megrendezésében való közreműködésért. 
Igen vidám hangulatot teremtett a megyéből érkező 13 
nyugdíjasklub színes műsora. 

Kiemelt figyelem kísérte Sarud és Andornaktálya pol-
gármestereinek közös hangszeres bemutatkozását. Élvez-
hettük a citera, furulya hangját. Kórusok örvendeztették 
meg dalaikkal a résztvevőket. Mosolyt, vidámságot hoztak 
a sramlit és countryt táncoló nyugdíjas hölgyek, banya- 

és cigány táncot járó szépkorúak. A nyugdíjasszervezetek 
jelenlévő tagjai most kicsit elfeledkeztek a mindennapok 
gondjairól, nehézségeiről, énekeltek, ropták a táncot. Iz-
galmas, várakozással teli volt a tombolahúzás. A klubok és 
tagjaik nagyon értékes és speciális ajándékokat ajánlottak 
fel. Ezt külön is megköszönte a szövetség elnöke, Farkas 
Attila. A mulatságnak egyszer vége lett, de szívesen jönnek 
majd egy újabb bálra is a szeniorok. A rendezvényt – a ha-
gyományt tisztelve – a nyugdíjasok himnuszának eléneklé-
sével zártuk. 

Farkas Attila elnök
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MeGHíVó
Már 17. alkalommal 2019-ben is megrendezésre kerül a
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS NYUGDÍJAS 
TALÁLKOZÓ, melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk a 
nyugdíjas társakat.
A találkozó rendezője és házigazdája: Csopak Nyugdíjas-
klub
A találkozó főszponzora és főtámogatója: Csopak Község 
Önkormányzata

Találkozó ideje: 2019.05.25. (szombat) 9 óra

A találkozó célja: Közösségteremtés és megőrzés kereté-
ben egymás megismerése, baráti kapcsolatok létrehozása, 
kikapcsolódás és szórakozás biztosítása. Amatőr kultúrcso-
portok számára fellépési lehetőség.

Szeretnénk a hagyománnyá vált találkozót Önökkel 
együtt jól megszervezni, programját kialakítani, és ehhez 
kérjük támogatásukat.

A találkozó tervezett programja:
 8:30–9:00  A résztvevők fogadása, regisztráció
 9:00–9:20 Ünnepi megnyitó 

 9:20–12:30  Nyugdíjasklubok amatőr kultúrcso-
portjainak bemutató műsora I.

   Fellépés a jelentkezés sorrendjében, a 
műsoridő maximum 10 perc

 12:30–14:00 Ebéd
 14:00–17:00  Nyugdíjas klubok amatőr kultúrcso-

portjainak bemutató műsora II.
   Fellépés a jelentkezés sorrendjében, a 

műsoridő maximum 10 perc
 17:00 órától Csopak táncegyüttes fellépése
Gálaműsor.

Jelentkezésüket, kérjük, 2019.április. 15-ig címünkre meg-
küldeni szíveskedjenek. 

Csopak Nyugdíjasklub 8229 Csopak, Balaton út. 15. 
Tel: 87/446-289, 20/245-1872  

E-mail: csopak.nyugdijasklub@gmail.com

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Csopak Üdü-
lőfalu és Kemping már május 1-től üzemel, így baráti áron 
szálláslehetőséget is tudunk biztosítani.

dr. Károly Gabriella elnök

Nyugdíjas Természetbarátok Országos Találkozója

Xii. bakony-túra 

2019. június 27–28.

A Veszprém Megyei Nyugdíjasszervezetek Szövetsége XII. 
alkalommal rendezi meg az Országos Bakony-túrát. 

Tekintettel a rendezőkhöz beérkezett kérésekre,  az idei 
évben a túrára érkezők több lehetőség között választhat-
nak. Alapvetően marad a hagyományos Porva, Csesznek 
(1–2) vasútállomásról induló két útvonal, de kiegészül egy 
újabb lehetőséggel is.

 Első(1), a hagyományos túra, a Cuha-patak völgyében, 
öt kilométeres útvonalon egy nagyon kellemes sétát lehet 
tenni Vinyéig. A nehézséget az jelenti, hogy az út közben 
a patakon nyolc esetben kell átmenni, és ennek leküzdése 
ügyességet és leleményességet igényel. A nehézség annak a 
függvénye, hogy a rendezés időszakában mennyi csapadék 
volt a patak vízgyűjtő területén. 

Második(2), a Porva állomásról indulva Hódos ér –Vi-
nye útvonalat választhatják, ami 7–7,5 kilométeres útvo-
nal, egy-két helyen jelentős szintemelkedést is le kell küz-
deni. Ez nem érinti a Cuha patakot, de a szép bakonyi 
látnivalókban ez is bővelkedik.

Harmadik(3), akik egy új túrára vállalkoznak, előze-
tesen a jelentkezéskor jelezniük kell, hogy ezt a útvona-
lat szeretnének teljesíteni. Veszprémből távolsági busszal 
elmennek Csesznekre (busz miatt kell az előzetes jelent-
kezés) Cseszneken megnézik az ott található nagyon szép 
kilátást nyújtó várat, és egy 7 kilométeres útvonalon átjön-
nek Vinyére, ahol a többiekkel megebédelnek, és vonattal 
mennek vissza Veszprémbe. 

A rendezők hívják és várják a résztvevőket az ország 
minden részéből, mert a természetet szerető minden ma-
gyar embernek egyszer az életében a Bakonynak ezt a ré-
szét látnia kell.  Kérjük, hogy a jelentkezéseknél már előre 
jelezzétek, hogy hányan, melyik túraútvonalon szeretnétek 
részt venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a túrákon csak 
jól „bejáratott”, kényelmes és vízhatlan sportcipővel aján-
lott részt venni. 

Program ajánlatunk:
Megérkezés Veszprémbe 2019. június 27-én 10.00–

13.00 között. A vasútállomáson vagy a buszpályaudvaron 
a csoportok házigazdái fogják várni a túrára érkezőket. 
A vendégek elhelyezése vagy középiskolai, vagy a hittudo-
mányi kollégiumban lesz. Ebédet erre a napra a csopor-
tok által jelzett igények szerint tudunk biztosítani (éttermi 
vagy gyorséttermi lehetőségek az előzetes egyeztetésnek 
megfelelően).

15.00-tól a veszprémi városnézés vagy séta a Kolostorok 
völgyében. Előzetes megbeszélések szerint már ezen a na-
pon is tehetünk egy túrát a közeli Csatár-hegyre.

18.00-tól esti program az igényeknek megfelelően, kü-
lön egyeztetés alapján, esetleg közös vacsora.

Június 28-án reggel indulás Porvára vonattal vagy Csesz-
nekre busszal, a vállalt útvonalaknak megfelelően kialakít-
juk a csoportokat.

Ebéd Vinyén.
Visszautazás Veszprémbe az ebédet követően. 
Lehet választani – a péntek estét is Veszprémben töltitek 

vagy a hazautazás között. A szombati hazautazás azért jó, 
mert így kényelmesen meg lehet csinálni a városnézést és a 
túraprogramokat, és délután még valamilyen más program 
is bevállalható. 

Szombat délelőtt még ajánlott egy kirándulás Zircre 
vagy Veszprémi Állatkertbe.

Jelentkezési határidő (a szállást időben le kell foglal-
nunk): május 20.

Akik június 28-án csak a túrára jönnek, Vinyén az ebéd 
megrendelése miatt június 18.

Elérhetőségek: Demeter Ferenc   06/20/989-9684  de-
meterferenc54@gmail.com

Demeter Ferenc, 8200 Veszprém Vilonyai út 3/B.
A részvételi szándékot lehetőleg írásban kérem jelezni, a 

létszám módosulást a rendezvény előtti tíz napig a tudjuk 
elfogadni.

Köszönettel, Demeter Ferenc

Mindenkit vár a nagyatádi nyár!
Óriási nyári gyermek

kedvezményünk a Hotel solarban: 
szállás svédasztalos félpanziós ellátással, 

2 felnőttel egy szobában,
12 éves korig INGYENES!

Időszak: 2019. 06. 15. – 08. 31.

áraink minimum 3 éjszaka esetén:
9.600 Ft/fő/éj + IFA

Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj
Egyágyas felár: 2000 Ft/szoba/éj

Hotel Solar Nagyatád
Széchenyi tér 28.

infosolar@t-online.hu; 
06 82/ 504-135; 06 30/ 500-3135
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Özv. bóna attiláné (Gyöngyös): 

aZ OTTHON ZÖld fÜVéN
A NYOSZ 2018. évi irodalmi pályázatán ezüst minősí-
tést nyert írás, amely a hamarosan megjelenő irodalmi 
antológiában is olvasható lesz.

Szép őszidő volt. Az intézet hatalmas, ősfás kertjének ol-
dalsó részén is voltak padok. De voltak még elébb is. De 
azok olyan előtérben lévők, amire főképp a nehezebben 
közlekedők telepedtek le. Terka néni kedvenc helye mégis 
az a túlsó oldalon lévő ülőalkalmatosság volt. Itt szokott 
üldögélni, elmélázni a múlton, gyakran még el is szundi-
kált. Ilyenkor még jól is érezte magát, hiszen főképp a szép 
emlékek igen magasra repítették. Talán még boldog is volt 
a maga módján.

Ez a kis epizód is ilyen időben és helyen történt. De 
csodás volt, mármint annak, aki ilyen szép kort megért, 
annyi szenvedés, megpróbáltatás után. Hát, ott tartott, 
ahogy a gondolatait rendezgette, hogy visszaszállt az álom 
útján sok-sok évtizedet, kilométereket tett meg visszafe-
lé. Szépen sorban felderengtek ifjúsága szép, gyötrelmes, 
örömteli, de sokszor szomorú eseményei is. Próbálta ezek-
ből csak a szép napokat meglátni, felidézni. De valami-
lyen földöntúli rendező úgy intézte, hogy azok úgy, ahogy 
annak idején voltak, most is úgy kövessék egymást. Rövid 
idő telt el, és megint a jelenbe ért. Rájött, jól tette, hogy 
idejében az idősotthon mellett döntött. Hívta ugyan a lá-
nya, hogyha úgy gondolja, mehetne hozzájuk is. Ő ezt 
nem akarta, hiszen gyermekei, unokái dolgoznak, tanul-
nak, és ő egyedül nem érezné jól magát.

Bezárva a négy fal között, nemcsak a teste, de a lelke 
is gúzsban lenne. Az pedig nagyon rossz volna neki. Meg 
kell barátkozni a gondolattal: egy idősotthon! Ez lesz a 
legjobb! Soha nem volt egyedül.

Már ki is találta, hogy kezdje. Egyszer aztán azt mondta 
a lányának: van a közeli idősek otthonában egy régi isme-
rőse a falujából, meg szeretné látogatni. Az igazi okot nem 
merte megmondani, hogy saját maga szeretne ott szétnéz-
ni meg a lakókat meglátni, esetleg beszélgetni velük. És 
ha magától menne oda, az mégis más lenne, azt érezné, 
hogy nem kényszerítené senki. Meg a gyermekei is bele-
nyugodnának, hogy a mamát biztonságban tudják. Olyan 
jó benyomást tett rá a környezet meg a gondozottak, hogy 
a legszívesebben ott is maradt volna köztük. Hazafelé 
menve, a lánya rájött a mesterkedésére. Mondta is neki: 
édesanyám, csak nem ide akar jönni? Hang nem jött ki a 
torkán, csak bólintott. Otthon mindannyian a beleegye-
zésüket adták, nemsokára be is költözött.

Az első éjszaka egy cseppet sem aludt. Egy hasonló korú 
idős nénivel van egy szobában. Próbált vele beszélgetni, 
de hamar rájött, hogy a hallásával baj van. Szerencsére 
kedvenc könyveiből néhányat elhoztak, meg újságokat is. 

De hallotta, hogy ott mobiltelefonja is lehet bárkinek, 
meg különböző kedvteléseknek is hódolhatnak. Sétál-
ni, kirándulni viszik őket, előadásra pedig odajönnek, 
helybe. És a legtöbbjüket a családja is látogatja. De talán 
arra sem kellene gondolnia, amire otthon olyan gyakran, 
hogy a jövő minden nappal fogy, a múlt pedig szaporo-
dik. Így tartotta jónak, hogy addig kell cselekednie, amíg 
el tudja rendezni a sorsát. Úgy érezte, hogy most már 
megnyugodhat.

Másnap jött a változás, a közös reggelinél. A  vezető 
nővér kérdezte, hogy zavarja-e, ha olyan asztalhoz ülteti, 
ahol egy bácsi is van, mert ott van üres szék? Dehogy mert 
ellenkezni, gyorsan beleegyezett.

Aztán ebéd, vacsora, és minden étkezésnél oda kellett 
ülni, tehát ott az ő helye. Délutánonként séta, aki egye-
dül ki tudott menni a kertbe, aki nem, annak segítettek. 
Néhány nap múlva kimerészkedett Terka néni is, oda, a 
félreeső padra ült. A napnak még volt ereje, melegítette is, 
az arcát a fény felé fordította, még a szemét is behunyta. 
Pár perc múlva az a bácsi, az asztaltársa szólította meg, 
kérdezte, hogy leülhet-e? Beleegyezett, gondolta, elég ér-
telmes, talán elbeszélgethet néha vele. És valóban, ahogy 
elkezdtek beszélgetni, gyorsan rájött, ez az asztalszomszéd-
ja tényleg okos, tájékozott ember. Bemutatkoztak egymás-
nak. Most már neve is volt, János. Régóta egyedül élt, vá-
gyott emberek közé, azért jött ide, saját elhatározásából.

Tehát hasonló okaik voltak, és a gondolkodásuk is ha-
sonló. Ebédhez ballagtak befelé, de János még megkér-
dezte, hogy máskor is odajöhet-e padra? Bólintott, nem 
merte mondani, hogy ő maga is várja. Ettől kezdve együtt 
ültek azon a padon, együtt sétáltak. A kert gyönyörű, zöld 
gyepfüves volt mindenütt. Virág nemigen volt. Volt sok 
árnyas fa is. Terka néninek eszébe jutott, hogy pont ilyen 
nagy, pázsitfüves otthonra vágyott valaha. Igaz, ez nem-
csak az övé, de így is jól érzi magát benne.

Merengésébe bevillant a már ismert hang: „Kedves” – 
így szólította, és ez neki oly nagyon tetszett. Ilyen szépen, 
lágyan már régen szóltak hozzá. Az ura szólt neki hosszú 
évekig ilyen szeretettel. A következő délután később ment 
le a meghitt kis padra. Leült, arcát szokásosan a nap felé 
tartotta, szemét lehunyta. Azon merengett, a családjának 
nem mondja el új ismerősét, szégyellte volna, hiszen fel-
nőtt unokái vannak.

Terka néninek olyan jólesett a napsugarak finom simo-
gatása, hogy megszűnt körülötte minden. Teljesen betelt 
vele, a kellemes érzés még a legkisebb porcikáját is átjárta. 

Kábultságából az ismerős hang többszöri ismételgeté-
se zökkentette ki. A bársonyos hangot oly jó volt hallani, 
hogy nem merte még a szemét kinyitni. Ekkor a vállát 
megérintve szólt hozzá: „Kedves”, mi van magával? Most 
már kinyitotta a szemét, János állt előtte, a szeme tele sze-
retettel. Csak ennyit mondott: „Jaj, Kedves, nagyon meg-
ijesztett, ne csináljon ilyet többé!”

Még sokáig ültek egymás mellett, igazi földöntúli béké-
ben, ott, az Otthon zöld füves parkjában.

fánkkal farsangoltak a háromfai 
nyugdíjasok

Moldova György: 
a népet le kell váltani

VálOgATOTT AfORIZMáK 
URBIS Könyvkiadó Szentendre, 
2018

Moldova György a tavaly megjelent 
könyvében érdekes, elgondolkodtató 
aforizmákat közölt.

Olyan kérdésekre keresi általuk a 
választ, amelyek érdeklik az embereket.

A könyvből kiválasztott néhány 
aforizma a továbbiak megismerésére 
inspirálhatja az olvasókat. 

A szakember akkor mondható való-
ban jónak, ha már pontosan tudja, 
hogy mit nem tud.

Mindenhez csak az amatőrök, a kibi-
cek, a hülyék és a politikusok értenek, 
a profinak mindig ismernie kell ké-
pességeinek határait. Nagy görög kol-

légám úgy fogalmazott, hogy: „a nem 
tudás tudása a tudás kezdete.”  

Sajnálom a fiatalokat – az övék a jövő!
Minden, amit mi elrontunk, az ő 
nyakukba szakad majd. A bajokat 
végzetessé teheti, ha az illető fiatal 
még jóindulatú és tehetséges is. Nem 
szeretnék a bőrében lenni, komolyan 
mondom, nem szeretnék, igaz, a saját 
bőrömben sem.

Ne vágd ki a fákat, mert lehet, hogy 
egyszer vissza kell másznod rájuk.

Az is lehet, hogy egyáltalán kár volt 
lejönnöd róluk, biztonságosabb és 
természetesebb közeget adtak, mint a 
mostani városi életformák.

Amíg nincs szükséged rá, bármikor 
kaphatsz hitelt.

Aztán, ha valóban igényelnéd, meg-
látod, hogy mi lesz. Mindenesetre aján-
latos, hogy ne becsüld túl partnereid 
fennen hangoztatott segítőkészségeit.

Az egy számjegyű tagkönyvek tulajdo-
nosai a párton belül fel vannak ment-
ve minden vizsgálódás alól. Őket leg-
feljebb megölik.

Egy mozgalomban mindig csak a 
második hullámban jelentkezők után 
szoktak érdeklődni.

Az elsőnek érkezettek viszont el-
sőként szoktak távozni, egy idő után 
minden párt megpróbál megszaba-
dulni „alapító atyáitól”.

Előbb a keresztényeket kellene meg-
téríteni!

Loyolai Szent Ignác helyettesét, 
Xaviért elküldte Indiába, hogy térít-
se katolikus hitre a bennszülötteket: a 
missziójában csalódott szerzetes adta 
a fenti keserű jelentést. Nehéz egy 
olyan eszmének toborozni, amelyet a 
saját hívei sem vesznek komolyan.

Összeállította: 
Király Istvánné

Jól sikerült a háromfai „fánkdélután”

Már hagyomány, hogy farsang idején 
fánkot sütnek a háromfai Ezüstévek 
Nyugdíjasklub tagjai. Így volt ez év-
ben is. Hat kiló lisztből készítették a 
finom szalagos fánkot, aminek nagy 
keletje volt. A közel kétszáz darab fánk 
a klubtagok és a vendégek jóvoltából 
szinte maradéktalanul elfogyott. Nem 
véletlenül kaptak dicséretet a fánkot 
sütő asszonyok. Hogy változatosabb 
legyen,  hétféle lekvárral ízesíthették 
a fánkokat.

Györke József
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nítanánk, akkor sem. Az intézetben, tovább nem ma-
radhatott, mert ők mindent megtettek, amit lehetett. 
Anyukám nem adta fel a beszéd megtanítását, illetve 
a valamilyen kommunikációs megoldás keresésének 
lehetőségét. Amint végleg hazahozta apát, keresett egy 
gyógytornászt a hódmezővásárhelyi kórházban. Ő csak 
azzal a feltétellel vállalta, ha anya is megtanulja a gyakor-
latokat. Hetente két alkalommal jártak a tornára, majd 
anyu a mi segítségünkkel a mai napig is folytatja azt. 

Ez csak a nehézségek egyik része volt, mert a lo-
gopédus, aki szintén foglalkozott apával, állandó idő-
hiánnyal küszködött, sokat nem gyakoroltak, végül ez 
a feladat is a családra maradt. De volt elképzelés a be-
szédtanításról. Kis kártyákat kellene rajzolni, amelyek 
szavakat, szókapcsolatokat fejeznek ki, aláírni a jelen-
tésüket, majd ezek kiválasztásával apa ki tudná fejezni 
magát. Anyukám napokon belül elkészült a képekkel, 
vitte a logopédusnak, aki nagy örömmel fogadta, és 
megkérdezte, beadhatja-e újításnak. Természetesen 
édesanyám is boldog volt, hogy kényszer szülte, de 
nagyon jó ötletével segíthet másoknak is tanulni. 

A kórházhoz hasonlóan, minden napi beosztásban 
működött. Reggel 6-kor keltünk, gyerekek elindítása 
az iskolába (még ma is apu kelt fel minket). 8-kor reg-
geli, azóta is, tíztől torna fél óráig, majd ebéd. A tor-
nákat a televízióval együtt végeztük Akkor még volt 
délelőtti családi torna. Délután tanulás, még mindig 
a képkártyákról. Apa inkább számokban próbált be-
szélni, mivel az agyának ez a része épen maradt. Pl. a 
családtagokat nem a nevükkel, hanem az életkorukkal 
nevezte meg. Igaz, még egytől kezdett számolni, majd 
tízesével. Ha valamit szeretett volna a boltból mindig 
a termék árát mondta. Ebből kellett kitalálni, mit akar 
még a bevásárlólistán kívül a boltból. Még a mai na-
pig is szívesen alkalmazza ezt a módszerét. 

A számok után először az órákat tanulta meg. Akár-
csak a gyerekek az iskolában, megtanulta az egész órá-
kat, majd a fél és negyedórákat. A képekről a család-
tagjait ismerte meg. Anya kivágta a személyeket, és 
aláírta ki kicsoda. Most is pontosan a betanult írás 
szerint mondja el, mint egy verset, és mindenkit a 
teljes nevén szólít. Pl. ha anyát akarja hívni, nem a 
keresztnevén szólítja, hanem Daru Péternének nevezi. 
Van olyan eset is, hogy valakinek nem jut eszébe a 
neve, ezért a korával határozza meg, kire gondol. 

A munkahelye mindig nagyon fontos volt számára, 
ezért is készült róla külön kártya is. Ma már el tudja 
mesélni, hogy hol dolgozott, és mi történt vele, miért 
lett beteg. Erre a teljesítményre nagyon büszke a család. 

Az én első szavam az volt, hogy mi ez, mivel azt 
láttam mindennap, hogy kérdezgetik apát, vagy hozza 

a kártyáit, mert azzal próbálja megértetni magát. Sok-
szor ma is úgy kell kitalálni, mit akar mondani. 

Már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy 
tanító leszek, és apát meg fogom tanítani írni, olvasni, 
beszélni. Minden délután együtt tanult a család. Apá-
nak is voltak füzetei és munkafüzetei. Év végén ő is 
kapott tőlem bizonyítványt. Hogy céljaimat tökélete-
sítsem, és ismereteimet bővítsem, a középiskola után 
felvételiztem Szarvasra, a Tessedik Sámuel Főiskola 
Pedagógiai Főiskolai Karára, tanító szakra. 

Sok-sok év telt el, de még ma is tanítom apát, aki 
sajnos még első osztályos szinten áll. Amint már ko-
rábban említettem, édesanyám szóképei segítették a 
tanulás első szakaszában. Az én családom minden na-
pot úgy él meg, mint egy Legyen Ön is milliomos! já-
tékot. Itt az egymás közti kommunikációra gondolok 
édesapámmal. Apa a legtöbbször így mondja el amit 
szeretne: „Igen? Nem tudom, igen?” Nos, hogy mit 
szeretne ezzel kifejezni, arra sokféle magyarázat léte-
zik. Függ attól, hogy milyen szituációban és milyen 
hanglejtéssel mondja. Mi általában azonnal megért-
jük, hogy mire gondol, de előfordul, hogy csak később 
jövünk rá, mi a helyes megfejtés. Legfeljebb hozza a 
kártyáit, és kikeresi, mit akar mondani. Édesanyám 
a nap 24 órájában édesapámat gondozza, tanítja, fel-
ügyeli az én segítségemmel.

Édesapámat nem ismertem a balesete előtt, mi-
óta az eszemet tudom, ő ilyen, nekem ez az állapot 
a természetes. Számomra ő sem több, sem kevesebb, 
mint „az édesapám”! Mi nem betegként, hanem csa-
ládfőként kezeljük. Mindent számon tart, ő tudja 
minden családtag névnapját, születésnapját. Sokszor 
ajándékként rajzol és fest mindenkinek. Minden vizs-
ga vagy tanítás eredményéről érdeklődik. Ha verse-
nyen, vagy rendezvényen mesét mondok, el szoktuk 
vinni magunkkal. Mindenki tiszteli, aki ismeri a lak-
helyén, Békésszentandráson. Sokuknak csak „Api”, 
ahogy tőlünk hallják. Az életkedve, tanulási vágya a 
mai napig tart. Teljesen sikeres embernek érzi magát, 
mert rengeteget tett annak érdekében, hogy felépül-
jön. Több mint 20 év eltelte után is elfogadja sorsát 
velünk együtt. Boldog, hogy a gyerekei felnőttek, és 
sokat tanul együtt kisunokájával, aki a bátyámék kis-
lánya, Nórika, 3 éves. Édesanyám kitartása nélkül sem 
ő, sem a családunk nem lenne ma az, ami. 

Mindezt apa „névrokonának”, illetve orvosának 
köszönhetjük, aki sikeres műtétet hajtott végre és he-
lyet talált apának az Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézetben, ahova nem tudott volna másképpen beke-
rülni. Neki köszönhetjük apa gyógyulását, számunkra 
kivívta az orvosi hivatás megbecsülését!

daru Péterné (bodajk): 
dr. Tóth-daru Péter 

A NYOSZ 2018. évi irodalmi pályázatán ezüst mi-
nősítést nyert írás, amely a hamarosan megjelenő 
irodalmi antológiában is olvasható lesz.

Ez a történet akkor kezdődött, amikor még csak 
nyolc hónapos voltam, és még a mai napig is foly-
tatódik. 1984. március 3. egy szokásos szombati nap 
volt. Édesapám korán reggel elkészítette a hétvégére 
szánt pörköltet, közben édesanyám megkérdezte tőle: 
„Nem sietsz a boltba? Ma sok a vevő, mert hétvége 
van.” Apám azt felelte: „Most ráérek, első a család. Ha 
elkészültem az ebéddel, megyek a tízórás busszal.” Ő 
egy ABC-ben volt boltvezető már hosszú évek óta. 

Hárman vagyunk testvérek. A bátyám, Peti elment 
aznap a gyermekkönyvtárba, a nővérem itthon ma-
radt, hogy rám vigyázzon. Amikor dél körül várta a 
buszt a Kossuth téren, egy mentő visítva rohant a bolt 
irányába. Petit rossz érzés fogta el. Késztetést érzett, 
hogy meglátogassa édesapánkat a munkahelyén, ám 
megérkezett a busz, így hazajött. Dél elmúlt egy kicsi-
vel, amikor apa egyik munkatársa rohant édesanyám-
hoz, hogy üljön le, mert mondani akar valamit. A ven-
dég gyorsan rátért jövetele céljára: „Péter rosszul lett, 
és mentőt hívtak. Rohanj a kórházba, amint tudsz!” 
Édesanyám szólt a mamának, hogy vigyázzon ránk. 

Apukám ott elmondta neki, amire emlékezett, és 
arra panaszkodott, hogy nagyon fáj a feje, szinte el-
viselhetetlenül. Anyukám megkereste az ügyeletes 
orvost, aki elmondta a feltételezésüket, miszerint 
érpattanásról vagy érgörcsröl van szó. De a vizsgálat 
még napokon keresztül folyt. Másfél hét után lett 
hely a szegedi klinikán, ahol a műtétet végző dr. Tóth-
Daru Péter egyetemi adjunktus elmagyarázta édes-
anyámnak, hogy fog zajlani a műtét, és mi várható. 
A koponyaalapban elpattant egy ér, és ő lesz az első, 
akin ilyen műtétet hajtanak végre Magyarországon.  
Az életben maradás esélye egy százalék volt. Még apu-
kám írta alá a műtéthez a nyilatkozatot. Akkor még 
tudatánál volt, de már kezdett lebénulni. Milyen ér-
dekes, hogy ugyanarról a műtétről beszélt az orvos, 
amit édesanyám korábban már látott a Delta című tu-
dományos műsorban, így tisztában volt a folyamattal. 

Másnap megtörtént a műtét, a körülményekhez 
képest jó állapotban volt, majd hat nap után telje-
sen lebénult. Ekkor újraműtötték, és néhány helyen 
nem helyezték vissza a koponyacsontokat azért, hogy 
ha az agyvíz felszaporodik, ne roncsolja az agyát, ha-
nem a koponyája tudjon tágulni. Anyukám minden 
nap átjárt Szegedre. Ő etette, borotválta, ültette fel az 
ágyon, mert félt, nehogy tüdőgyulladást kapjon. Más-
részt a nővéreknek sem állt módjában sokat foglalkoz-
ni egy-egy beteggel, örültek a segítségnek. Akkor még 
a családtagjait is nehezen ismerte fel. 

Egy hónap múlva sem tudott felkelni egyedül, de 
azt mondták, hogy haza lehet vinni a vásárhelyi kór-
házba. Ekkor édesanyám arról érdeklődött, hogy apá-
nak mire lenne szüksége a gyógyuláshoz. Az adjunk-
tus úr nem tudott pontos válasz adni, de megígérte, 
hogy megpróbálja az Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézetet felhívni, és helyet keresni a betegnek. (Mi-
vel a hódmezővásárhelyi kórházban, felszerelés hiánya 
miatt, nem valósulhatott volna meg a gyógykezelés.) 
Másnap már megvolt a hely a Rehabilitációs Intézet-
ben, mentő szállította át apát. Az intézetbe kerülés 
feltételei közé tartozott már 1984-ben is teljes sport-
felszerelés, törölköző, pizsama stb. Anyukám mindent 
előteremtett, és a hét minden napján ment Pestre, 
hogy mellette tegyen, könnyítse az életét, biztassa, 
óvja, segítse. Mi ezalatt mamával maradtunk. 

Ebben az időben egy szóból csak egy-két hangot tu-
dott visszamondani, de képes volt felidézni versekből, 
nótákból két-három sort is folyamatosan. A logopé-
dus szerint ennek az az oka, hogy a műtét során a be-
szédközpont sérült. Sajnos a jobb oldala teljesen lebé-
nult, a válla tíz centiméterrel lejjebb volt a másiknál és 
nem tudott felkelni az ágyból. Az intézet szakemberei 
segítségével újra lábra állt, és fokozatosan megtanult 
járni. Majd megtanulta a bal kezét használni, és meg-
erősödött, a válla sem volt feltűnően alacsonyabban 
a másiknál. A későbbiekben, mikor már szállítható 
lett, a rokonok felváltva hozták haza a hétvégére apát. 
Legelőször az egyéves születésnapomra jöhetett haza. 
Nagy volt az öröm!

Több hónap elteltével közölték, hogy apa sérülése 
olyan mértékű, hogy nem fog tudni beszélni, ha ta-
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gyomor meridián: reggel 7–9 óra között van az ide-
je. A  gyomoridőszakban kifejezetten fontos, hogy meg-
reggelizzünk. A divat most azt diktálja, hogy együnk egy 
finom müzlit reggelire, ha lehet narancslével. De a harmó-
nia fenntartása érdekében fontos, hogy zsírosat, sósat és 
meleget reggelizzünk a megfelelő időszakban. A nők szá-
mára a reggeli kiemelt fontosságú. A melldaganattal küz-
dő páciensek 80 %-a beismeri, hogy életének jelentékeny 
szakaszában nem reggelizett. Nyilván nem ez a kiváltó oka 
egy daganatnak. De rizikófaktor, ha a daganatot a kínai 
orvoslás szemszögéből nézzük. 

lép meridián: Reggel 9–11 óra között van az ideje. 
Fontos, hogy ebben az időben sok vizet igyunk. A testsúly 
10 kilogrammonként szükséges víz akár egyharmadát ja-
vaslom ekkor elfogyasztani. Tehát, ha 3 liter vizet kell meg-
innunk, akár egy liternyit eben az időben fogyasszunk el. 
Melegen, kortyonként. 

Szív meridián: déli 11–13 óra az ideje. Természetesen ez 
az ebéd idő. Főtt, meleg étel fogyasztását javaslom, szépen 
lassan, alaposan megrágva. Ez sokszor nekem sem sikerül, 
mert nincs mindig idő és lehetőség főtt ételt fogyasztani. 
De akkor is úgy időzítek, hogy ha mást nem, egy hideg sa-
látát, vagy legalább egy szendvicset legyen idő megenni. És 
ha tehetik, ebéd után pihenjenek le 20 percet. Aludni nem 
kötelező, de a vízszintes testhelyzet fontos. Ugyanakkor ez 
az időszak a legjobb a sportolásra is. 

Talán érdemes megfontolni a mediterrán életvitelt, ahol 
a hosszú pihenés délidőben lehetővé teszi, hogy az ebéd, az 
ebéd utáni pihenés és a mozgás is beleférjen. 

Vékonybél meridián: 13–15 óra között van az ideje. 
Ebben az időszakban lassul a vérkeringés, az energiák a vé-
konybélben koncentrálódnak, csökken a fájdalomérzékelés 
is, ezért ilyenkor érdemes pl. a fogorvoshoz bejelentkezni. 

Húgyhólyag meridián: 15–17 óra között van az ideje. 
A  fennmaradó vízszükséglet jelentékeny részét, 3 liternél 
akár megint 1 liternyit ebben az időszakban javaslok el-
fogyasztani. A fennmaradó 1 liter a háromból a nap többi 
részében, de semmiképpen nem ez után az időszak után 
javasolt. Estére már nem javasolt sok vizet fogyasztani, 
hogy ne zavarja a nyugodt alvást. Ebben az időszakban a 
szervezetünk kiüríti a méreganyagokat, ismét ereje teljében 
van, tehát tanulhatunk, sportolhatunk, dolgozhatunk tel-
jes energiabedobással. 

Vese meridián: 17–19 óra között van az ideje. A vacso-
ra ideje jött el. A vese felelős a tápanyagok beépítéséért, a 
vese ideje után elfogyasztott táplálékból a tápanyagok már 
nem ugyanazzal a hatékonysággal épülnek be, így sokszor 

a súlygyarapodáshoz járulnak hozzá a késői falatok. A vi-
taminok, gyógyszerek bevételét – kivéve az alváshoz, vagy 
egyéb megkötés miatt későbbre halasztott gyógyszereket – 
is erre az időszakra érdemes a hatékonyság növelése érde-
kében időzíteni. 

Szívburok meridián: 19–21 óra között van ideje. 
Az energiapályán a keringés lassul. Felkészülünk a pihenés-
re. Azt javasoljuk mindenkinek, hogy ebben az időben a 
hobbijával foglalkozzon, pihenjen, olvasson, stb. 

Hármas melegítő meridián: 21–23 óra között van az 
ideje. Akinek az immunrendszere gyenge, annak ebben 
az időszakban már érdemes lepihenni. Ne fogjunk hozzá 
olyan feladathoz már, ami fizikai vagy szellemi terheltséget 
okoz.

Az epehólyag, a máj és a tüdő meridián idejében a 
legfontosabb feladatunk aludni. Ezek a szervek csak akkor 
tudják a feladatukat ellátni, ha nem terheljük őket ébren-
léttel. Ha valaki nem tud aludni, esetleg felébred egy adott 
időben, akkor az adott meridián jelez, hogy a munkáját 
nem tudja tökéletesen elvégezni.

Epehólyag meridián: 23-01 óra között van az ideje. 
Máj meridián: 01-03 óra között van az ideje. 
Tüdő meridián: 03-05 óra között van az ideje. 
Ez alapján az útmutató alapján már kiderülhet, hogy 

hol tér el az életmódunk a javasolttól, és meg lehet próbál-
ni úgy alakítani a napi rutint, hogy a legtöbbször harmó-
niában legyünk a szervóránkkal, ami sokat segíthet egész-
ségünk fenntartásában. 

A cikkben leírtakkal kapcsolatban felmerülő kérdé-
seit küldje el bátran email címemre, szívesen válaszo-
lok: anita.pantya@meridianclub.eu

a szervóránk 

A kínai orvoslásban 12 fő meridiánt különböztetünk meg, 
jellemzően a szerveinkhez kapcsolódva. Ezek a követke-
zőek: tüdő, vastagbél, gyomor, lép, szív, vékonybél, húgy-
hólyag, vese, szívburok, hármas melegítő, epehólyag, máj. 

Mivel 12 meridiánról beszélünk, a napunk pedig 24 
órából áll, minden meridiánnak egy napban van 2 órá-
ja, amikor ő a „főnök”. A  kínai orvoslásban ezt hívjuk 
szervórának.

Ha összhangban vagyunk a természettel, akkor nem kell 
erre különösebben figyelni, mert ösztönösen úgy élünk, 
hogy segítjük a meridiánjaink működését. Ha nem sikerül 

az összhangot megteremteni, akkor a meridiánok működé-
se sérül, és akár komoly problémákat tudunk okozni saját 
magunknak. 

A szervóra betartása nem túl bonyolult dolog, csak odafi-
gyelés kérdése, hogy adott feladatot adott időben tegyük meg. 

Vastagbél meridián: reggel 5–7 óra között van az ideje. 
Ha a szervezetben és a vastagbél meridiánon harmónia 
uralkodik, ebben az időszakban felébredünk, mert wc-re 
kell mennünk. Ebben az időszakban történik a székletürí-
tés, ha jól működik az emésztés. 
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mi, szociális és gazdasági változásokat a szabadság és függetlenség 
elvesztése ellenébe ajánlja. Útkeresésünk, kétségeink folyóiratok 
hasábjain, könyvek lapjain később ismertté vált csoportosulások-
ban jutott kifejezésre.”

„A szélsőségesek nem reformokat, hanem forradalmakat készí-
tettek elő. Mozgósították a gyűlöletet, felkorbácsolták a szenvedé-
lyeket, egyeduralomra, diktatúra bevezetésére törekedtek.”

„Hiányzott annak az újkori változásnak felismerése, hogy 
gyors iramban zsugorodik a földgömb és ezzel egyidejűleg növek-
szik a népek egymásrautaltsága is. Ma már eléggé világos, hogy a 
nemzetek kénytelenek összefogni, egymást támogatni, ha biztosí-
tani akarják fennmaradásukat.”

A két világháború között:
„…. világosan láttam Magyarországon hiányzott ,az egészsé-

ges társadalmi és politikai struktúra. Képtelenek voltunk korsze-
rűen, demokratikusan gondolkodni és cselekedni, saját sorsunkat 
ilyen értelemben formálni. Hiányzott a parasztság és munkásság 
jogainak korszerű felismerése, az őket megillető szerep biztosítása. 
De hiányzott egy hagyományaira támaszkodó polgári és értelmi-
ségi réteg is, amely nem a születés jogán, hanem felkészültségére és 
tudására hivatkozva gondolkodik és kezdeményez. 

A megyét szolgálni, állami hivatalban elhelyezkedni, felfelé 
görnyedni, lefelé taposni: sokkal jobban megfelelt beteg közvéle-
ményünknek, mint az önálló kezdeményezés vagy elhelyezkedés a 
gyorsan fejlődő iparban vagy kereskedelemben.”

„Voltak tehát úgynevezett „úri” és „nem úri” foglalkozások. 
Kevesen vallották, hogy minden munka egyenlő értékű. A köz-
szellemet egy kisebbség irányította.”

 „Nem vagyok híve a kiváltságos osztályoknak, mert az ellent-
mond az emberi jogok és a demokrácia elvének, de híve vagyok a 
minőségre való törekvésnek, ennek pedig szüksége van indítékok-
ra, szellemi és erkölcsi biztatásokra.”

„Csak intézményes szociálpolitika, mélyreható szociális és tár-
sadalmi reform, gazdasági életünk alapvető átformálása, földbir-
tok-reform oldhatja meg nemzeti problémáinkat.”

„A két világháború közötti rövidlátó munkáspolitika idején 
abban reménykedtünk, hogy az öntudatos demokratikus magyar 
szakszervezet, karöltve a parasztsággal és a demokratikus szellemű 
értelmiséggel, egy gyűlölet nélküli homogén társadalmat alakíthat 
ki. … Mindezt azonban csírájában elfojtotta az események ára-
data, elsősorban Hitler hatalomra jutása, a nemzeti szocializmus 
térhódítása, a második világháború, amely tudománnyá fejlesz-
tette a pusztítást.”

„Kitört a második világháború. Ennek során megtanultuk, 
hogy a materiális károk idővel helyrehozhatók. Lerombolt váro-
sok újjáépülnek, de vajon mennyire átmenetiek a népek szellemi 
és lelki világán elkövetett sérelmek?”

„Meg kellett tanulni meggyőződésünkért helytállni. Elmúlt a 
fasizmus elleni érvelés, vitatkozás ideje, és elérkezett a korszak, 
amelyben cselekedni kell. Ellenállni: emberi magatartással, apró 
cselekedetekkel, sokszor csupán az együttműködés puszta megta-
gadásával.”

„A háború vihara még nem érkezett el hozzánk. Tudat alatt 
éreztük a veszélyt, de könnyebb volt süketnek és vaknak mutat-
kozni, mint levonni a terhes konzekvenciákat. Az ország nagy 
része nem gondolkodott, örült a mának, és nem foglalkozott a 
holnappal. Ez a vihar előtti csend alkalmas pillanat lehetett vol-

na az utolsó évtizedek illúzióinak és tévedéseinek felszámolására. 
Ehelyett, rövidlátó pártpolitikai szempontokból vezetve fokozták 
a szellemi zűrzavart. A gyűlöletkeltés, a hazugság és ferdítés a po-
litikai propaganda megtűrt eszköze lett. Elnyomta azoknak a ke-
veseknek a józanságra intő szavát, akik népszerű szólamok helyett 
a reálpolitikai követelmények, a kizárólagos magyar szempontok 
figyelembe vételét hirdették.

A jobboldali politikai program szegénységében a zsidóság elleni 
lázítással, ezeréves határaink visszaállításával, a német győzel-
mek felnagyításával operált és a háborúra hivatkozva minden 
szociális reform időszerűtlenségét hirdette.”

„ A zsidógyűlölet csak egyik terméke a fasiszta ideológiának. 
A nemzeti szocializmus propaganda mesterének, Göbbelsnek a 
boszorkánykonyhájában a tudatos gyűlölet-szítás csak egy volt a 
sok mérgező recept közül. Propaganda gépezetének lényege a tö-
megpszichológia tudományos alkalmazása volt, a tömeg-ámítás 
és butítás érdekében. Az  embert egészséges ösztöneivel ellentétes 
magatartásra bírták. Megszüntették az emberben az érzés, a gon-
dolkodás, az önálló cselekvés ösztönös jelentkezését. Joggal vádol-
ható ez a korszak azzal, hogy kiforgatta az egyént önmagából és 
aljas politikai célokra használta fel. Nem a politika szolgálta a 
közösség érdekeit, hanem a szabad elhatározásokból megfosztott 
embert állították politikai célok szolgálatába.”

„Ahol nincs információ és nem lehet értesüléseket kicserélni, ott 
megbénul az önálló véleményformálás, a gondolkodás. A közvé-
lemény reakció nélküli amorf tömeggé válik. Ettől kellett félteni 
országunkat. Éreztük, tenni kell valamit. Meg kell erősíteni azok 
táborát, akik megőrizték józan látásukat, és magyar szempontok 
alapján a német sikereket… a hírhamisítással felvettük a harcot.
(KIS ÚJSÁG) Számos más nagytekintélyű napilap: MAGYAR 
NEMZET, a NÉPSZAVA, az ESTI KURIR és sokan mások, 
bátran teljesítették információs kötelességüket. (…) Megtanultunk 
a sorok között az igazat megírni. Olvasóink pedig elsajátították 
a sorok közé rejtett igazság olvasásának művészetét. Elemeztük 
a hadijelentést, arra törekedtünk, hogy leleplezzük hazugságait.”

„a kizárólagosan magyar célokat szolgáló politika legfőbb 
akadálya a szolgalelkűek versengése volt. Nyilasok és jobboldaliak 
egymásra licitáltak és számukra semmi nem volt elég németbarát. 
Németebbek voltak a németeknél.  A lovagias magyar nemzet a 
fegyverbarátság nevében, minden áldozatra kész,- hirdették ezek 
a konjuktúra lovagok.

Aki ennek ellentmondani merészelt, az szerintük az igaz ma-
gyar érdekek, a revízió, a németek által ígért új világrend ellen 
fordult és baloldalivá, sőt kommunistává lett. Kevesen mertek 
ennek ellentmondani, szembeszállni egy mesterségesen ránk kény-
szerített hangulattal. Így vált nemzeti érdekké a furfangos, hátsó 
utakon járó politika, néha még a megalkuvás is. Meg kellett ta-
nulnunk: engedni kell, ahol muszáj – ellenállni ott, ahol csak 
lehet.”

 
Bár személyes érintettségből kezdtem Dessewffy gyula: 

Tanú-vallomás című könyvének olvasásához, de hamarosan 
rájöttem, hogy az elénk tartott tükör, vagyis a magyar múlt 
történéseinek, hibás lépéseinek, tévedéseinek, a tömegmani-
pulációs eszközeinek megismerése sok haszonnal járhat a je-
lennek és a jövőnek is.

Véghné Reményi Mária

Múltidéző

deja vu-érzés

2018 karácsonyára kapott könyvajándékaim között találtam 
Dessewffy gyula: Tanú-vallomás című könyvét. A könyvet 
az Országos Eckhardt Tibor Alapítvány adta ki, amely teljes 
egészében, változtatás nélkül tartalmazza a szerző Tanú-val-
lomás című, az Észak-amerikai Egyesült Államokban a Uni-
verse Publishing Company kiadásában megjelent visszaemlé-
kezését. (Budapest 1946 és Brazilia 1987)

Mielőtt nekikezdtem volna az olvasásnak, az ajándékozó 
közölte: azért adja ezt a könyvet, mert tudomása van arról, 
hogy édesapám, Reményi József fiatal korában gróf Dessewffy 
Gyula királytelki birtokán mint könyvelő és amatőr fotós is-
merkedett meg a gróffal, és barátság is kifejlődött közöttük. 

Felcsigázta azonnal az érdeklődésemet a furcsa szituáció: 
hogyan jöhetett létre a XX. század elején Magyarországon 
egy fiatal alkalmazott könyvelő és egy főnemesi származású 
gróf között olyan ismeretség, amelyből barátság lett? Kutatva 
édesapám naplójában leírtak között, megtaláltam jegyzetét a 
fiatal gróffal való különös találkozásról, a mindkettőjük által 
vallott közös, szociálisan érzékeny, humanista életszemléletről 
és a demokratikus változás szükségességéről.

Dessewffy Gyula történelmi magyar család leszármazottja, 
egyik őse, gróf Dessewffy Aurél a reformkori Magyarorszá-
gon a konzervatív párt vezére volt. Egyéniségének alakulására 
a legdöntőbb befolyást a családja hagyománya, otthonának 
történelmi légköre gyakorolt. Dessewffy Gyula így már fiatal 
korában elkötelezte magát a demokratikus és gyökeres társa-
dalmi haladás mellett.

A földbirtokos szerző nemcsak laptulajdonos–főszerkesztő 
(Ország útja, Kis Újság), de kitűnő újságíró, publicista is volt.

A német megszállás alatt részt vett az ellenállási mozgalom, 
a Magyar Front tevékenységében. 1945-ben a Kisgazdapárt 
országgyűlési képviselője volt, majd a francia követség segít-
ségével Párisba emigrált. 1951-től 1954-ig Münchenben a 
Szabad Európa Rádió magyar osztályának főszerkesztője volt. 
Később Amerikából Brazíliába költözött és ott kezdett új éle-
tet. Álladó érdeklődéssel figyelte a hazai viszonyok alakulását. 
1985-ben, 40 év után Magyarországra látogatott. A magyar 
öntudat fenntartását képviselő újságíró szemével a reformkor-
ról, a kiegyezés utáni XIX. századi magyarországi viszonyok-
ból, és az elkövetett magyar hibákból kiinduló és a XX. század 
eseményeiből levont megállapításai figyelemre méltóak!

Nem akarok Dessewffy Gyuláról és édesapám kapcsola-
táról többet írni, hanem felhasználva forrásként Dessewffy 
gyula: Tanú-vallomás című könyvét, annak olvasásakor ta-
lált megállapításokat, idézeteket kívánom közreadni.

„A két világháború közötti időszak és a rákövetkező évtize-
dek megértéséhez a múltba kell visszanyúlnunk. Mindennek van 
előzménye és következménye… pillanatnyi érdektől mentesen kell 
megismerni a múltat ahhoz, hogy véleményt alkothassunk a je-
lenről és ebből kiindulva, bepillantást nyerjünk a jövőbe. A tör-

ténelem helyes kiértékelése előfeltétele egy önállóan gondolkodó 
közvélemény kialakulásának.”

„Vádolhatók vagyunk, hogy a két világháború közötti utol-
só órák lehetőségeit nem használtuk fel égető szociális gazdasági, 
társadalmi reformok megvalósítására, hogy hűtlenek lettünk ön-
magunkhoz és történelmi hagyományainkhoz. Szélső nacionalis-
ta szólamok elsodortak és végül megszédülve a „mindent vissza„ 
irreális jelszavától és a német ígéretektől, vesztünkbe rohantunk.”

„A jövő generációjának szüksége van mind hibáink feltárásá-
ra, mind egyéni és osztályérdekeinktől, valamint pártszempon-
toktól mentes történelmi értékelésre. Ez majd bebizonyítja, hogy 
nem vagyunk rosszabbak másoknál. Nincs okunk sem dicsekvés-
re, sem szégyenkezésre. Mentségeink nincsenek, de vannak ma-
gyarázataink.”

„A közvélemény még nem tért magához sem az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia hirtelen felbomlásából, sem a háború elveszté-
sének kábulatából. A  trianoni béke diktátum igazságtalansága 
bénítólag hatott elsősorban azokra a politikai erőkre, amelyek az 
első világháború utáni Magyarországot demokratikusan akarták 
újjáépíteni.

Nehéz volt megérteni, hogy a demokráciát és az emberi sza-
badságjogokat hangoztató győztesek sok millió magyart, meghall-
gatásuk nélkül, kiszolgáltatták az ellenséges érzületű szomszéd 
országnak. Ezzel tápot adtak a nacionalista túlzásoknak és éket 
vertek az egymásra utalt közép-európai népek közé. Lehetetlenné 
tették, hogy Közép-Európa teljesítse nemzetközi hivatását, elvá-
lasztó gátja legyen a német és orosz világuralmi törekvéseknek.”

„A vesztett háború az alacsonyabb rendűség tömegérzését vál-
totta ki, egyensúly-vesztetté tette az első világháború utáni ma-
gyar közvéleményt. Ilyen légkör a hangoskodóknak kedvez, ők 
ragadják magukhoz a politikai irányítást. A közvélemény pedig 
kerül minden felelősségteljes állásfoglalást.”

„A fajelmélet ellentétben állott a magyar realitással. Az ország 
lakossága különféle népi elemekből alakult. Nem voltunk anti-
szemiták, csak a gyűlölet mesterséges és tervszerű felkeltése adott 
alapot a szélsőjobboldali politikának. A korszerű társadalmi és 
politikai követelmények teljes mértékben hiányoztak a szélső-
jobboldali világnézet programjából. Ezzel szemben ezek az erők 
akkor már tudatosan alkalmazták a modern társadalomlélektan 
felismeréseit: a bosszú és a gyűlölet érzésének felkeltését, mint tö-
megeket mozgató erőt. Táplálni az elkeseredést, gyűlölni a zsidót, 
szítani a bosszút, az alantas emberi érzésekre építeni, ha nem is 
volt új, ebben a korszakban alkalmazták tudományos alaposság-
gal.”

„A felvilágosodás korszakának szelleme áthatotta a magyarsá-
got és a 1830-as években a nemzet érezte a megújulás szükségessé-
gét. Népünk nagysága, hogy erőszak helyett építést akart. Önként 
vállalt reformok bevezetésével korszerű fejlődés indult el. A sza-
badság és a nemzeti önállóság követelései párosultak társadalmi, 
szociális és gazdasági reformok igénylésével. Amióta csak sikerült 
csírájában elfojtani a Reformkor nemzeti újjászületésének for-
radalmát, mindig akadnak erők, amelyek veszedelmet látnak 
a szabadság és függetlenség, a társadalmi, gazdasági és szociális 
követelések együttes fellépésében.”

„Meglepő, hogy a fiatalság, ellentétben az idősebb korosztá-
lyával, a nyugati demokráciák eszméjében látta a jövőjét. Tudat 
alatt éreztük, hogy a fasizmus, később a kommunizmus társadal-
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gasabb nyugdíjat kell kapniuk, mint azoknak, akik ezt a 
minimumfeltételt nem teljesítették”.

Az eredeti javaslat szerint csak általános iskolai végzett-
séget szerzett gyermekek felnevelése nem számítana ter-
mészetbeni járulékfizetésnek, az MNB tovább finomított 
javaslata  pedig azt mondja: az itthon járulékfizetővé vált 
gyermekek bruttó fizetése alapján járna valamilyen nyug-
díjtámogatás.

A gyermekfüggő nyugdíjrend-
szer hívei szerint a nők otthoni, 
gyermekneveléssel és a háztartás 
vitelével kapcsolatos, nem kereső 
tevékenységét a magyar nyugdíj-
rendszer nem megfelelően hono-
rálja, és mivel a nők karrieríve a 
gyermekvállalás miatt nem egyenle-
tes, nyugdíjuk jelentősen elmarad a 
férfiakétól. A nők keresete ráadásul 
Magyarországon még mindig átla-
gosan 14 százalékkal kisebb, mint a 
hasonló munkakörben foglalkozta-
tott férfiaké.

Farkas András szerint azonban 
„a nők jobban járnak az időskori 
ellátórendszerben, mint a férfiak”. 

A  nyugdíjszakértő szerint ugyanis a nők kedvezményes 
nyugdíja olyan korhatár előtti teljes öregségi nyugdíj, ame-
lyet nem terhel semmilyen levonás, valamint a nők hosz-
szabb ideig élnek, így hosszabb ideig kapják az öregségi 
nyugdíjukat, emiatt özvegyi nyugdíjt is kapnak. A kötelező 
szülőtartás kedvezményezettjei is elsősorban az édesanyák 
lesznek, valamint az állam által fedezett időskori egészség-
ügyi ellátások döntő hányadát is ők veszik igénybe.

Több gyerek, több nyugdíj?

A jegybanki 330 pontos versenyképességi javaslatcsomag 
egyszerre nyúlna két darázsfészekbe: az egészségügybe és a 
nyugdíjakba. Azt is bedobták ötletként, hogy a nők öregsé-
gi nyugdíját a felnevelt és Magyarországon járulékfizetővé 
vált gyermekek számától kellene függővé tenni.

A magánnyugdíjpénztárak 2011-es  államosítása után az 
állam a tagok által bő egy évtized alatt felhalmozott pénzt, 
3 ezer milliárd forintot gyakorlatilag három év alatt elköl-
tötte. A Matolcsy-féle Jóléti Alapba az önkéntes nyugdíj-, 
egészség- és önsegélyező pénztári szereplőket tömörítenék, 
kérdés, lesz-e ehhez bizalom a társadalom részéről.

Két zsebbe töltenék a pénzt
Az MNB javaslata szerint a Jóléti Alapban minden egyes 
munkavállaló és munkáltató a bruttó bér egy bizonyos száza-
lékát fizetné be a munkavállaló saját dedikált jóléti számlájá-
ra, melynek lenne külön nyugdíj- és egészségzsebe. Az egyén 
maga dönthetne a befizetésről, és saját döntése alapján hatá-
rozhatná meg a két külön zsebbe érkező pénzösszeg mennyi-
ségét, a tagság viszont alanyi jogon járna, mint a briteknél, 
az amerikaiaknál, az olaszoknál vagy a lengyeleknél.

Az állam a két szereplő befizetése mellé további adóked-
vezményeket biztosítva tehetné a rendszert még vonzóbbá 
az egyes szereplők számára, itt szerepel ötletként a munka-

vállalói befizetések utáni szja-visszaigénylés, illetve a mun-
káltatói befizetés adóalapból történő leírása is.

A nyugdíjzseb a nyugdíjbavonulást segítő, a nyugdíj-
pénztári megtakarítási rendszerhez hasonlóan működő al-
ternatíva, míg az egészségzseb egészségjellegű felhasználást 
(például: egészségügyi szolgáltatás, gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz) illetve egyéb jóléti szolgáltatások (például: 
munkanélküliségi ellátás, tanévkezdési támogatás, idős-
gondozás, otthoni ápolás, újszülöttápolás) igénybevételét 
tenné lehetővé.

a szakértő szerint igazságtalan lenne 
a gyermekes nők emelt nyugdíja
A versenyképességi programjában  az a javaslat is szerepel, 
hogy a „demográfiai fordulatot ösztönözné továbbá a gyer-
mekvállalás nyugdíjrendszerben való elismerése is, ami a 
nyugdíjrendszer fenntarthatóságát és igazságosságát egya-
ránt erősítené”.

Farkas András nyugdíjszakértő szerint ez a javaslat ere-
detileg a Népesedési Kerekasztal 2012-ben külön kon-
ferenciával és könyvvel is nyomatékosított ötlete volt, 
„miszerint azoknak a nőknek, akik legalább két gyereket 
felneveltek – feltéve, hogy e gyerekek legalább középszintű 
iskolai végzettséget vagy szakképzettséget szereztek –, ma-

Közvetített szolgáltatásaink:

 a Lakossági - vállalati hitelezés
 a Pénzügyi alkuszi tevékenység
 a Biztosítási tevékenység
 a	Ingatlanok eladása – vétele
 a Ingatlanok kiadása – bérlése
 a  Projektek menedzselése
 a Állami támogatások
 a CSOK
 a	NOK
 a	Zöld energia
 a	MOK kegyeleti pénztár
 a Média felület biztosítás
 a Kedvezmény kártya

Keressen Minket bizalommal!
* partnerkapcsolat@shbankhaz.hu

Közvetített szolgáltatásaink:

 a Lakossági - vállalati hitelezés
 a Pénzügyi alkuszi tevékenység
 a Biztosítási tevékenység
 a	Ingatlanok eladása – vétele
 a Ingatlanok kiadása – bérlése
 a  Projektek menedzselése
 a Állami támogatások
 a CSOK
 a	NOK
 a	Zöld energia
 a	MOK kegyeleti pénztár
 a Média felület biztosítás
 a Kedvezmény kártya

Keressen Minket bizalommal!
* partnerkapcsolat@shbankhaz.hu



Kitekintő Kitekintő

26 27

vagyis a munkavállalók 15%-nyi, legjobban fizetett rétege 
–, az bruttó bérének a fenti határ fölötti része után csak 
10%-ot fizet. Ugyanebben az évben a hatóságok ráépítet-
tek erre a rendszerre egy, a nyugdíj 6%-át érintő kötelező 
magánbiztosítási rendszert: a befizetett járulék nem az ál-
lami nyugdíjpénztárba folyik be, nem a meglévő nyugdí-
jak finanszírozását szolgálja, hanem pénzügyi közvetítők és 
magánnyugdíjpénztárak zsebébe vándorol.

2005-ben került be az első homokszem a reformok ola-
jozottan forgó kerekei közé. Korábban nem látott méretű 
tiltakozás indult a posztszovjet Oroszországban a lakosság 
nagy részét érintő természetbeni szociális juttatások (közle-
kedés, gyógyítás stb.) csökkentése ellen. A kormány kény-
telen volt visszafogni a terveiből. A kőolaj árának kedvező 
alakulása akkoriban lehetővé tette, hogy bizonyos hangza-
tos intézkedéseket jelentsenek be, például az „anyai tőke” 
intézményének bevezetését (a második gyermek után je-
lentős összegű járandóságot fizetnek az anyáknak), vala-
mint szövetségi szintű oktatási, egészségügyi és lakásprog-
ramokra tettek ígéretet. 

A 2008-as gazdasági világválság azonban meghúzta 
efölött a politika fölött a lélekharangot. 2014-ben Orosz-
ország recesszióba süllyedt a kőolajár zuhanása és a Krím 
annektálását követő nyugati szankciók miatt. A kormány 
nadrágszíj-politikára kényszerült – és a költségvetési szigor 
első áldozatai a szociális kiadások, az oktatás és az egész-

ségügy lettek. Az áfa 18%-ról 20-ra emelése, a továbbra 
is egykulcsos személyi jövedelemadó emeléséről szóló be-
jelentés, a folyamatban lévő reformok tovább erősítik azt 
a tendenciát, hogy a tőkejövedelmek adóját folyamato-
san csökkentik, a munkajövedelmekét pedig egyre eme-
lik, különösen az alacsony jövedelmű dolgozók körében.  
A hatalom Oroszország nemzetközi presztízsének megőr-
zése érdekében áldozathozatalra szólítja a lakosságot. Pe-
dig léteznének más finanszírozási lehetőségek is, amelyek 
a nyugdíjbavonulás időpontját változatlanul hagyhatnák, 
és lehetővé tennék a nyugdíj összegének emelését is, hi-
szen a nyugdíjak Oroszországban a GDP mindössze 7%-át 
teszik ki, szemben a német, francia portugál vagy osztrák 
14%-kal. A szociális ügyek legfontosabb szóvivője az álla-
mi Dumában, Oleg Sesin képviselő harcot hirdet az adó-
mentességek ellen, egységes járulékfizetési rendszer mellett 
kardoskodik, valamint követeli, hogy alkalmazzanak retor-
ziókat azok ellen a vállalatok ellen, amelyek adót csalnak, 
vagy eltitkolják az adóhivatal előtt a ténylegesen foglalkoz-
tatottak számát. Becslése szerint mintegy 35 millió embert 
alkalmaznak feketén.

A szerző, Karine Clément francia szociológus, a Szent-
pétervári Állami Tudományegyetem Szabad Művészetek és 
Tudományok Karának professzora, a Civil Társadalom és 
az Emberi Jogok Kutatóközpontjában dolgozik.

Forrás: www.magyardiplo.hu

brutális nyugdíjreform Oroszországban 
– az antiszociális Putyin 

Az orosz hatóságok elhatározták, hogy több évvel kitol-
ják a nyugdíjkorhatárt. A gazdasági válság kellős köze-
pén a kormány a nagyvállalatok számára spórol, ezzel 
elárulja, hogy a gazdasági elit érdekeit tartja elsőrendű 
fontosságúnak.

2018 júniusának közepén, a futball-világbajnokság meg-
nyitásának idején a nyugdíjrendszer drákói megváltoztatá-
sának hívei győztek Oroszországban. Arra számítva, hogy 
a sportrendezvény optimista hangulata elvonja a lakosság 
figyelmét, ekkor jelentette be Dmitrij Medvegyev minisz-
terelnök a kormány döntését: ezen túl a nők 55 helyett 63, 
a férfiak 60 helyett 65 éves korban mehetnek nyugdíjba.

Noha Putyin személyesen távol tartotta magát a vitától, 
népszerűsége 80%-ról 63-ra zuhant Az országban százá-
val szervezett tiltakozó megmozdulások rákényszerítették, 
hogy a televízión keresztül közvetlenül szóljon a néphez. 
Nem meglepő módon, enyhített is a feltételeken: a nők 60 
éves korukban mennek nyugdíjba, és „jelentős” nyugdíj-
emelést is kilátásba helyezett: átlagosan 1000 rubel a kö-
vetkező hat évben, átlagosan 1000 rubellel nőnek majd a 
nyugdíjak (ami 13 eurót tesz ki, kb. 4000 Ft).

A más országokban látott nyugdíjpolitikákhoz képest 
meglepően gyors az orosz nyugdíjrendszer átalakítása. 
2022-ig felmenő rendszerben öt évvel többet kell dolgoz-
niuk a munkavállalóknak, hogy nyugdíjba mehessenek, 
évente 6 hónappal emelkedik a munkában töltendő idő. 
Németországban és Franciaországban egy, illetve két évvel 
emelték meg (67 és 62 évre) a határt, évenként két hónap-
pal hosszabbítva meg a munkaidőt.

A reform mellett érvelők érveit már másutt is hallhat-
tuk. Először is ott van a lakosság elöregedése. 2017-ben 
a hivatalos statisztikák szerint Oroszországban 83 millió 
aktívra 36,5 millió nyugdíjas jutott, vagyis 2,3 aktív ju-
tott 1 nyugdíjasra, szemben a 2002-ben mért 3:1 arány-
nyal. Mindeközben azért ez a mélypont átmeneti, mert 
az 1990-as kaotikus évek generációját rövidesen felváltja 
a munkaerőpiacon a gazdasági fellendülés éveiben, 2000 
körül született nagyobb létszámú generáció.

A második demográfiai érv: a nyugdíjkorhatár 1932 óta 
nem változott, miközben az életkilátások lényegesen ja-
vultak. Az orosz statisztikai hivatal adatai szerint a várható 
életkor az 1930-as évek elején 35 évre volt tehető, ma vi-
szont 72,7-re. Egy olyan korszakot vesznek alapul, amikor 
még nagyon magas volt a csecsemőhalandóság, és ez erősen 
levitte az átlagot, képesek az Európában legalacsonyabb 

várható életkort sikernek beállítani! Ráadásul 1932-ben 
az időseknek csak egy nagyon kis része jutott nyugdíjhoz. 
A városlakók esetében ez 1956-ban lett általános, a föld-
művesekre és a kollektív gazdaságokban dolgozókra pedig 
1967-ben terjesztették ki. Abban az évben az újszülöttek 
várható élettartama 69,3 év volt, ami csupán három sze-
rény évvel kevesebb, mint amire ma számíthatnak. 2018-
ban a férfiak elgondolkozhatnak azon, hogy jelenlegi élet-
kilátásaik (férfiaknál ez 66,5 év, nőknél 77 év) másfél évvel 
haladják meg nyugdíjjogosultságuk megszerzésének idejét.

Szintén gyakran emlegetett probléma az 55 éves ko-
rukban a munkaerőpiacról kilépő nők társadalmi szerepe. 
Jelena Zdravomiszlova szociológus szerint közülük a fiata-
labbak az úgynevezett „szendvicsgenerációhoz” tartoznak, 
és két igen fontos feladatot látnak el: egyfelől foglalkoznak 
az unokáikkal, hogy a fiatalok tudjanak dolgozni, másfelől 
az öregekkel, akikkel az állami ellátórendszerek nem sokat 
törődnek. 

Azután itt van a gazdasági érv: ha tovább dolgoznak az 
emberek, emelkedhet a nyugdíj értéke – amelyet egyéb-
ként mind a reform hívei, mind az ellenzői elégtelennek 
tartanak. Ma a nyugdíj átlagos összege havi 13 300 rubel 
(kb. 175 euro, vagyis kb. 56000 Ft), vagyis az átlagbér 
34%-a. Ennek következtében a férfiak 40%-a és a nők 
66%-a továbbra is folytat jövedelemszerző tevékenységet 
a nyugdíj megállapítását követő 5 év során. Ez a gyakor-
lat szinte azonos módon működött a Szovjetunió idején 
is, azzal a különbséggel, hogy annak idején a nyugdíjasok 
jobb nyugdíjat kaptak – 1976-ban a kifizetett nyugdíj a 
bér 52%-át tette ki –, és az egészségügyi rendszer szélesebb 
körű ellátást biztosított.

A frissen nyugdíjazott nők elsősorban az alulfizetett ha-
gyományos „női” munkakörökben dolgoznak, tanárként 
az iskolákban, kórházakban, szociális ellátórendszerekben, 
kulturális területen. A férfiak rosszul fizetett alkalmi mun-
kát vállalnak. Televíziós beszédében Putyin 2024-re 20 000 
rubeles átlagnyugdíjat ígért. Ez kevésbé nagyvonalú aján-
lat, mint amilyennek első hallásra tűnik: ha az infláció kö-
veti az elmúlt 10 év alatt tapasztalt növekedési ütemét, az 
emelés éppen csak a vásárlőerő romlását lesz képes kom-
penzálni…

2002-ben a kormány igazságtalan, degresszív járadék-
táblát vezetett be, amely még mindig érvényben van.  
A munkavállalók hatalmas többsége a bruttó bére 22%-át 
fizeti be az állami nyugdíjpénztárba, de aki 67 900 (900 
euro, kb. 290 000 Ft) vagy ennél többet keres 2018-ban – 
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Támogatott oldal Nekrológ

elment 
a Kapitány

Rövid ideig tartó betegség után, 81 
éves korában 2019. március 3-án 
elhunyt Koós János táncdalénekes, 
parodista–színész. Barátai szerint 
a művész egész életét végigkísérte a 
humor, imádta a focit, a fradit, és 
persze a közönség tapsát. Igazi élet-
művész volt. Művésze az életnek, 
rendkívül gazdag és sikeres pályá-
jának. Koós Jánosra a Nyugdíjasok 
Kalendáriumában 80. születésnapja alkalmából megje-
lent interjújának részletével emlékezünk.

– Egyszer azt nyilatkozta: „Úgy mulatok, úgy élek, mint Já-
vor Pál”. 

– Módosítom. Jobban mulatok és élek, mint ahogyan 
Jávor Pál tette. Talán úgy lehetett volna elképzelni a mula-
tozásaimat, ahogyan Jávor Pál örült az életnek a filmjeiben. 
Nem lerongyolódva, hanem magát kihúzva, egyenes tar-
tással. Én legszívesebben mindig szmokingban mulattam 
volna. Az egész életem szerencsésen alakult. 

– Milyen volt ez a nyolcvan esztendeje?
– Rövid. Egyébként is rövid az élet ahhoz, hogy rossz 

bort igyunk. Amikor átjöttünk Erdélyből, megkérdez-
tem apámat, aki a lillafüredi Palota Szálló karbantartója 
volt, miért éppen Miskolcot választotta a letelepedéshez. 
Azért, mondta, mert a környező hegyek Erdélyt idézik. Ezt 
a nyolcvan évet sál, sapka és kesztyű nélkül éltem meg. 
Emlékszem, tizenkét éves voltam, amikor mínuszban ki-
mentünk a lillafüredi vízeséshez, apám elkérte a sálamat, 
a sapkámat, a kesztyűmet és bedobta a vízesésbe: többet 
ilyesmiket ne lássak meg rajtad! Azóta egyiket sem hord-
tam, ami azért érdekes, mert többször turnéztam a Szov-
jetuniót, olykor mínusz negyven fokban. Ott sem volt raj-
tam soha sapka, sál, kesztyű.

– Állítólag háromféle névjegye is volt: Koós János előadó-
művész, Koós János életművész, Koós János nagypapa.

– Egy unokám van Réka lányomtól. Rozinak hívják, és 
kívülről fújja a Fradi-himnuszt és az annak idején Hofi Gé-
zával előadott Macskaduettünket. Ez utóbbit is mindenki 
tudja már, csak én nem. És persze, betéve ismeri a Sír a 
telefon című slágert. Egyszer a Vajdaságba hívtak fellépni, 
ahol elénekeltem a nagy slágereimet, és észrevettem, hogy 
az egyik, első sorban álló kislány valamennyinek ismerte a 
szövegét, és szinte velem együtt énekelte őket. Ez annyi-
ra meghatott, hogy a műsor végén a színpadról megkér-

deztem tőle: Minden dalomat hallottad? Nem. Melyiket 
nem énekeltem el? A Sír a telefont. Ne haragudj, de ahhoz 
Pestről kellett volna magammal hozni egy kislányt, akivel 
ezt előadhatom, egyébként te tudod ezt a dalt is? Igen! Fel-
jönnél a színpadra? Igen! És akkor elkezdtem. „Kislányom, 
küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen…” Mire 
ő: „Ki vagy te, bácsi, aki tegnap is telefonáltál?” Mondta 
kívülről, hibátlanul a szöveget. Olyan sikerünk volt, hogy 
szinte szétszedték a házat.

– Hogyan találtak egymásra Hofival?
– Az egyik közös balatoni műsor után ültünk az est sze-

replőivel a tűz körül, s miután akkoriban sokat jártam a 
Szovjetunióba, hirtelen elkezdtem oroszul énekelni. Hofi 
vette a lapot, és velem együtt énekelt. Ott volt Bilicsi Tiva-
dar is, aki majd’ megszakadt a röhögéstől, és megkérdezte, 
miért nem csináljuk meg ezt a színpadon is? Másnap már 
a nézőtér is fetrengett a röhögéstől, majd összehoztuk a 
Macskaduettet.

– A családi anekdotakincs Dajka Margitról is őriz történetet.
– Egyik este felhívott telefonon: „Szervusz, drágám, 

hajnali négykor ott vagyok, addigra legyen kész a kapros 
túrós sztrapacska!” Annyi előzménye volt a hívásának, 
hogy a Gellért-fürdőben duettben elénekeltük a Kislány a 
zongoránál című slágeremet. Előtte Hollós Ilona mutatott 
be neki, nála találkoztam először személyesen Dajka Mar-
gittal, akiről kiderült, hogy szeretett volna duettet énekel-
ni velem. Szóval, Sacival el is készítettük a sztrapacskát, s 
pontban négykor megszólalt a csengő. Ott állt a kapuban 
és csak hozzám beszélt: „Szervusz, drágám! Készen van?” 
Asztalhoz ültünk, megettünk, megittunk mindent, taxit 
kértünk, kikísértük a kapuig. Azt mondta: „Köszönöm 
szépen! Nagyon finom volt! Máskor is jövök!” Majd rámu-
tatott a Sacira: „De akkor ez már ne legyen itt!” Készült egy 
rövidfilm is, melyben Margitka úgy dagasztotta a csusza-
tésztát, hogy ezt énekelte: „Koós Jancsi, de imádlak téged!” 
Verhetetlenül nagy színésznő volt.

100 éves a budapesti  
Temetkezési intézet Zrt.
A Budapest Temetkezési Intézet Zrt. jogelődjét 100 évvel 
ezelőtt a Magyar Tanácsköztársaság a temetkezési magán-
vállalkozások köztulajdonba vétele útján, 1919. április 4-én 
hozta létre. 

A május 3-ra a városháza tanácstermébe összehívott érte-
kezlet a tulajdonképpeni községi temetkezési üzem alakuló 
ülése, amelyen meghatározták az üzem szervezetét, megfo-
galmazták szervezeti és működési szabályzatát, tisztázták a 
halálesetek mikénti felvételét, megállapodtak az egységes tí-
pustemetés minőségében. E naptól kezdve a temetés községi 
monopólium.

A Tanácsköztársaság bukásával a községi temetkezési üzem 
működésének első szakasza lezárul.

A közgyűlés az 1920. június 30-án tartott ülésén a tanács 
előterjesztését elfogadta, és az intézkedéseket jóváhagyta.

A harmincas években a Temetkezési Intézet munkája elé 
sok akadály gördült, amely a kereskedelemügyi miniszter azon 
1932-ben kiadott rendeletével indult el, amely a temetkezési, 
valamint a koporsót és halotti kegyeleti cikkeket árusító vál-
lalatok üzletkörét meghatározta. Ez a rendelet leszűkítette az 
intézet üzletkörét, feladatául csak a halottak koporsóba helye-
zését, ravatalozását, őrzését és sírba helyezését adta, holott egy 
korábbi fővárosi szabályrendelet a koporsóknak, szemfedők 
árusítását is üzletkörébe utalta. Ez ellen a főváros a közigaz-
gatási bírósághoz nyújtott be keresetet, de a bíróság a főváros 
érdekei ellen döntött.

A rossz gazdasági viszonyok ellenére szükségessé vált a Far-
kasréti, valamint a Kerepesi temetőkben új ravatalozó építése. 

A Kerepesi temetőben építendő csarnok ravatalozóépület 
terveire 1938. december 20-án jelent meg a polgármester 
tervpályázati hirdetménye.

A háború befejeztével a Községi Temetkezési Intézet életé-
nek második szakasza is véget ért, új korszak kezdődött.

1949-ben a peremterületi temetkezési vállalatok beolvad-
tak a Fővárosi Temetkezési Intézetbe. Ezt követően 1950-ben 
a fővárossal csaknem összeépült vagy közvetlen közelében 
levő eddig önálló városok és községek a fővárossal egyesültek, 
s megalakult Nagy-Budapest.

Nagy gondot jelentett , hogy a peremvidéknek a főváros-
hoz csatolásával mintegy 470 000 fővel nőtt meg a lakosság 
száma, ami évi feltételezett egyszázalékos halandóság mellett 
is közel ötezer többlettemetést jelentett.

A peremvidéki temetők közül mindazok, amelyek viszony-
lagosan kevésbé használatosak, Szép József idejében kerülnek 
lezárásra. Ezek a következők: Albertfalva, Budatétény, Nagy-
tétény, Rákoscsaba, Rákosliget, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, 
Sashalom, Rákosszentmihály, Mátyásföld, Cinkota, Békás-
megyer, Soroksár, Pestújhely, Pesthidegkút és Pestimre összes 
temetői.

A Fővárosi Tanács a Mező Imre úti (Fiumei úti) temetőt 
1956. május 17-én zárt temetővé nyilvánította, hogy a továb-
biakban csak politikai és társadalmi, valamint művészeti és 
irodalmi életünk kiválóságait helyezzék ide végső nyugalomra.

Jelentős év volt a fővárosi temetők történetében az 1964-
es esztendő. Elkészül a sírkőüzem, és olasz gépsorokkal, teljes 
termelőképességgel megindul a nyolcvan dolgozót foglalkoz-
tató korszerű gyár. De nem ezért nevezetes és emlékezetes ez 
az esztendő. Az év nagy napja: 1964. július 22.

Ezen a napon tárgyalta és hagyta jóvá a tanács a budapesti 
krematórium beruházási programját, amely aztán a korábbi 
híradástól eltérően nem a farkasréti, hanem a rákoskeresztúri 
új köztemetőben épült fel.

Pomsár János Ybl-díjas építész tervei szerint 1968. májusra 
elkészült a krematórium, nem kell többé hamvasztásra a holt-
testeket Debrecenbe szállítani.

1990-ben a rendszerváltást követően a vállalat neve és 
formája is megváltozik, hiszen itt kapja meg jelenlegi nevét: 
Budapesti Temetkezési Intézet Rt. Az Rt. 2007-ben a törvé-
nyeknek megfelelően megváltozik Zrt.-re.

A Budapesti Temetkezési Intézet 2011-ben beolvad a fővá-
rosi tulajdonú Budapesti Városgazdálkodási Központba, ahol 
még hét közműcég is tartozik, a gazdaságosabb működés ér-
dekében. 2016-ban az állami tulajdonban lévő és a Budapesti 
Temetkezési Intézet Zrt. kezelésében alatt álló Fiumei út Sír-
kert kikerül a társaság fenntartása alól.

www.btirt.hu

A Fővárosi Temetkezési Intézet 
igazgatói. 1919–2019
Posgay Géza (1919–1926)
Dr. Ádámy István (1926–1937)
Rostagni Achilles (1938–1943)
Litvay (Lisziewicz) Nándor (1943–1948)

Kalamár József (1948–1949)
Szép József (1950–1962)
Aleva Lajos (1962–1966)
Lakner Gyula (1966–1967)
Kreil Vilmos (1968–1971)
Dr. Bozsik József (1971–1972)

Czitron Lajos (1972–1974)
Gulyás Sándor mb. (1975–1975)
Szeili Dezső (1976–1983)
Ladányi Jenő (1983–2000)
Simóka Kálmánné dr. (2000–2010)
Horváth József (2010–    )
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Kos
III. 21.–IV. 20.

Most a gondolkodásán kell változ-
tatnia ahhoz, hogy álmai megvaló-
suljanak. Pozitív hozzáállással juthat 
előbbre az életben. Áprilisban ügyel-
jen arra is, hogy energiáit ne pazarolja 
felesleges tevékenységekre, és pihen-
jen többet, ha fáradtnak érzi magát.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Harmónia jellemzi szeretteivel való 
kapcsolatát, de egy régi tervét még 
nem tudja megvalósítani. Anyagiak 
terén ne engedjen a kísértésnek, ne 
költekezzen feleslegesen, így nem 
lesznek problémái. Az egészsége szem-
pontjából fontos, hogy ne szorongjon.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Ezekben a hetekben többször lesz tü-
relmetlen, olyankor családján vezeti 
le feszültségét. A bocsánatkérés ilyen 
esetekben elengedhetetlen. Egészség 
terén, akinek már volt problémája 
koleszterin- vagy vércukorszintjével, 
különösen figyeljen az étkezésére.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

A családtagjai vagy egy-két barátja 
önhöz fordulnak tanácsért, és segíteni 
is tud majd nekik. Most jól kezeli a 
pénzügyeit, és végre megteheti, hogy 
többet költsön olyasmire, ami kényel-
mesebbé teszi az életét. Ugyanakkor 
érzelmileg sebezhetőbbé válhat.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Ebben az időszakban nagy önfegye-
lemre lesz szüksége, főleg az otthoni 
vitás helyzetek kezelésénél. Őrizze meg 
nyugalmát, amikor másokkal beszél. 
Pénzügyei jól alakulnak, nem okoz 
gondot a felmerülő váratlan kiadás 
sem, amely ráadásul jó célt szolgál.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Bár gyakran segít másokon, most ne 
adjon kölcsön barátainak vagy közeli 
ismerőseinek, mivel belátható időn 
belül nem kapná vissza a pénzét. Ha 
így tesz, mivel anyagi helyzete megen-
gedi, nyugodtan befizethet a bolygók 
által is támogatott utazásra.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Szeretteivel töltsön sok időt április-
ban, szervezzenek olyan programo-
kat, amelyek érzelmileg feltöltik, és 
energiaszintjét is növelik. Anyagilag a 
múltbeli erőfeszítéseinek és a Jupiter 
segítségének köszönhetően kezdenek 
megmutatkozni az eredmények.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Otthoni problémák okozhatnak gon-
dot mostanában önnek, és ez bizony-
talanná teheti. Legyen rugalmasabb, 
és mérlegeljen, mi a valós probléma, 
és mi az, amit csak ön tart annak. Már 
csak azért is, mert az állandó stressz 
lelki és testi bajokhoz is vezethet.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Mindenről megvan a saját véleménye, 
meggyőződése, de ez most komoly 
vita forrása lehet ön és a családtagjai 
között. A harmónia érdekében nyi-
tottnak kell lennie, fogadja el mások 
tanácsait, ötleteit is. Így megelőzheti, 
hogy kiújuljon a gyomorproblémája.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Vissza kell fognia a költekezést, ezért 
szüksége lesz rokonai, barátai segítsé-
gére, hogy befejezze a lakás-/házfelújí-
tást. A fokozott fizikai munka során 
több folyadékot veszít a szokásosnál, 
ezért pótolja, hogy kellőképpen mé-
regtelenítse a szervezetét.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Ne csak a saját véleményét hangoztas-
sa otthon, hallgassa meg, amit a párja 
mond. Próbáljanak egyezségre jutni a 
vitás – különösen az anyagiakat érin-
tő – ügyekben. Energiaszintje, fizikai 
teljesítőképessége csökken, ez a lelki-
állapotára is negatívan hat.

Halak
II. 20.–III. 20.

Fordítson több időt és figyelmet sze-
retteire, mert előbb-utóbb hangot ad-
nak elégedetlenségüknek. Igaz, hogy 
jól jön a pénz, amit keres, de a család-
jának is szüksége van önre. A jelenle-
gi, jó egészségi állapotának fenntartá-
sához is szüksége van pihenésre.

Szabadidő Március Horoszkóp

  

  













Márciusi munkák 
a kertben
Végre hosszabbodnak a nappalok, és a melengető napfény 
felébreszti téli álmukból a növényeket.

Márciusban még megmetszhetjük a kert fáit és bokrait, 
de már csak ritkító beavatkozásokat végezzünk. A nagyobb 
munkákat, mint például a vastag ágak eltávolítását, most 
már halasszuk el.

A fagymentes talajon nekifoghatunk a különféle fák és 
bokrok ültetésének. Ha már száraz és meleg a talaj felszíne, 
elkezdhetjük a sárgarépa, a spenót, a mángold, a fejes saláta, 
a cékla, a petrezselyem, a hagyma és más korai zöldségfélék 
vetését, ültetését.

A cserepes és dézsás növényeinket ültessük át. A lakásban 
most van a nyári virágok és zöldségfélék szaporításának, a 
palánta nevelésének a főidénye. Fagyvédő takaróval és fó-
liával továbbra is óvjuk növényeinket az éjszakai fagytól és 
a hideg széllel szemben. Az érett komposztot használjuk fel 
mihamarabb, mert az eső kimossa belőle a tápanyagokat. 

Az enyhe márciusi időjárás hatására számos virág bim-
bója kibomlik. Tömegesen bújnak ki a földből a hagymás 
növények, mint a krókusz, a csillagvirág, a jácint, nárcisz és 
a tulipán.

Ha egyes növények – pl. a margaréta, az írisz, az ősziró-
zsa és a díszfüvek már nagyon besűrűsödtek, szétoszthatjuk 
őket, és így tőosztással is szaporíthatjuk.

Rózsák évente esedékes visszametszésének most jött el az 
ideje, még mielőtt kihajtanának a rózsabokrok friss hajtásai. 
Mint minden fára és bokorra, a rózsára is érvényes, hogy 
minél jobban visszametsszük, annál erősebben fog új haj-
tásokat hozni. A tápanyagokban dús (például komposzttal 
feljavított) talaj serkenti a hajtások képződését. A rózsa met-
szésekor a földből kisarjadt vadhajtásokat is el kell távolítani.

eddzük meg a palántákat!
A friss levegő erősíti a szervezeteket. Ez nemcsak az ember-
re, de a lakásban előnevelt növénycsemetékre is érvényes. 
A meleg ablakpárkányon, szélvédett helyen fejlődő paradi-
csom, paprika, uborka és egyéb növények palántái gyorsan 
magasra nőnek, de sok esetben nem elég ellenállóak a kör-
nyezeti viszontagságokkal szemben, és a szabadba kiülte-
téskor könnyen lekonyulnak.

Enyhe tavaszi napokon helyezzük ki a növényeket a te-
rasz egyik védettebb zugába vagy egy nyitott üvegházba. 
Meggyőződhetünk arról, hogy a növényeink erőteljesebbé, 
ellenállóbbakká vállnak. De vigyázzunk, éjszakára még ne 
felejtsük őket kint a szabadban.

a melegágy:
Az üvegházak és melegágyak különösen a tél és a tavasz 
közötti átmeneti időszakban tesznek jó szolgálatot, amikor 
a növényeknek még védelemre van szükségük az időjárás 
változékonysága miatt. Az  üveg vagy fólia alatt növekvő 
palánták biztonságba vannak a hideg északi szelek, a hó és 
a könnyű fagyok ellen.

Gyümölcsfák ültetése:
A március különféle gyümölcsfák ültetésének az ideje. Vá-
lasszunk erős, betegségeknek ellenálló fajtákat. Ha például 
köszmétebokrot szeretnénk telepíteni, feltétlenül a liszt-
harmattal szemben ellenálló fajtát vásároljunk. Számos be-
tegségnek kitett szőlő esetében is célszerűbb a bevált helyi 
fajtákat választani, mint ismeretlen nemesítéseket.

Az ajánlott fajtákkal kapcsolatban adott esetben a me-
gyei mezőgazdasági hivatalokban kaphatunk felvilágosí-
tást, ahol általában a helyi környezeti feltételeket, mint 
például az éghajlatot, a talajminőséget stb. is tekintetbe 
veszik. Gyümölcsoltó Boldogasszony napig ültethetjük, 
majd oltjuk a fákat (március 25.).

Telepítési távolság betartása:
A fák és a cserjék ültetésekor, de más növények kiválasztá-
sánál is tanácsos figyelembe venni a telekhatártól számított 
ültetési vagy telepítési távolságot. Magyarországon 1998-ig 
országos hatályú rendelet szabályozta ezeket az értékeket. 
Azóta általában a helyi önkormányzatok rendelkeznek e 
távokról. Helyi szabályozás hiányában is ügyelni kell arra, 
hogy kertünk növényzete ne zavarja a szomszédot (árnyé-
kolás, az épület alá növő gyökerek stb.). Még ha létezik is 
szabályozó rendelet, tanácsos szomszédunkat tájékoztatni 
ültetési szándékunkról és kikérni a véleményét.

Madárvédelem:
A hideg téli éjjeleken előszeretettel bújtak meg a kertben 
elhelyezett madárodúban a cinkék, a verebek, és más hazai 
hasznos énekesmadarak. Az odúkból még a költési időszak 
előtt ki kell takarítani a régi madárfészkeket, tollakat és 
egyéb hulladékot, hogy az új fészeknek és költésnek helyet 
biztosítsunk.

Népi időjóslás:
Amilyen az idő József-napkor, olyan lesz Péter-Pálkor és 
szénahordáskor.

Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget.
Ha Gergely megrázza a szakállát, még áprilisban is lesz hó.

Klotz József (Esztergom)
Forrás: Kis kerti kalendárium, Gazdakalendárium
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TeréZ aNYa. rejtvényünk soraiban 
Kalkuttai Szent Teréz (1910–1997) 

Nobel-békedíjas apáca, a szegények 
gyámolítója gondolatát idézzük.

a január havi megfejtés:
a tél ölelésében tudja meg az ember, 

hogy lelke mélyén  
a nyár soha nem múlik el.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
rotyis Jánosné, Gyula

Mostani beküldési határidő:
2019. május 1.

e-mail-cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.


