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Szerkesztői üzenet
Meghívó
a NYOSZ 3 napos rendezvénysorozatára, melynek címe:

BALATONI RANDEVÚ
Időpontja: 2019. szeptember 2–3–4. (hétfő, kedd, szerda)
Helye: Balatonalmádi Hunguest Hotel Bál Resort****
A Hunguest Hotel Bál Resort a Balaton északi partján,
Balatonalmádiban, egy kéthektáros ősparkban található,
mindössze 200 méterre a Balatontól, ahova egy hídon keresztül vezet az út.
209 db szobával, 4 különböző méretű konferencia teremmel, belső úszómedencével, különféle szaunával, fitnesz- és
tornateremmel, pihenőszobával és számos egyéb szolgáltatással
rendelkezik, amelyek használata biztosított. Megközelíthető
Budapest Déli pályaudvarról kétóránként induló vonatokkal,
amelyek menetideje kb. 1 óra 50 perc. Az almádi pályaudvartól (és buszmegállótól) kb. 200 méterre van a szálloda.
Autóval, busszal érkezők számára ingyenes a parkolási
lehetőség helyben.
0. nap: szeptember 1., vasárnap
A rendezvényre előző nap érkezők számára szálláslehetőség biztosított, akik esetleg meghosszabbítanák a balatoni
programjukat, jöhetnek egy nappal korábban.
1. nap: szeptember 2., hétfő
Érdekvédelmi konferencia 11.00 -től 16.00 óráig, ebédszünettel.
Téma: Beszéljünk nyíltan a nyugdíjakról – szakértők a
nyugdíjrendszer jövőjéről.
A konferenciára minden érdeklődő nyugdíjas aktivistát,
közösséget szeretettel hívunk és várunk.
A konferenciára előzetes részvételi szándékot jelezve regisztrálni kell:
nyosz@enternet.hu vagy 06/1/210-0326.
A részvétel 300 Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított, melyet belépéskor kell fizetni.
Ebéd igényelhető 2500 Ft-os áron.
2. nap: szeptember 3., kedd
Országos Dalköri Fesztivál – Újra szól a dal 2019 –
09.00-től 17.00 óráig.
A fesztiválra hívjuk és várjuk az ország területéről azokat
a nyugdíjas dalosközösségeket, amelyek az év folyamán a
felmenő rendszerű versenyeinken kiválóan szerepeltek, és
műsorukat szakavatott zsűri jelenlétében és nagyszámú
kortársi közönség előtt szívesen mutatnák be.
A Dalköri Fesztiválra előzetesen jelentkezni kell augusztus 20-ig, a jelentkezési lapokat a NYOSZ címére kérjük
postázni (1074 Bp. Szövetség u. 9.) vagy e-mail-címére
megküldeni: nyosz@enternet.hu.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a csoport nevét,
címét, vezetőjének nevét, elérhetőségét, az előadni kívánt
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(max 10 perces) műsorszámokat, valamint egy pár mondatos bemutatkozást, és a technikai igényeket.
A fellépők, kísérők, érdeklődők számára a részvétel 300
Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított, amelyet belépéskor kell fizetni.
Ebéd igényelhető 2500 Ft-os áron.
A fellépők számára ásványvizet, kalácsot biztosítunk,
minden csoport ajándékban és oklevélben részesül.
A fesztivál délutánján, estjén szórakoztató zenei programra is várjuk a résztvevőket.
3. nap: szeptember 4., szerda
Szenior Mozgásprogram és Szeniortánc-találkozó
A fesztivál helyszínéül szolgáló épületben található uszodában, tornatermekben, valamint a környékén található
zöld területet használva, játékos és szabadtéri sportprogramokkal várjuk a mozgás szerelmeseit. Lesz tánctanítás,
ügyességi játékok és hajózás, jó idő esetén vízibiciklizés a
Balatonon.
Külön felhívjuk a figyelmet a szeniortánc közösségek
számára: jelentkezzenek,
oktatóik keressék a szervezőket (Radvánszki Edit –
20/311-4068), hogy meghívhassuk őket tánctanítások
tartására.
A nap részletes programját hamarosan közreadjuk.
A részvétel 300 Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított, amelyet belépéskor kell fizetni.
*****
A háromnapos rendezvény idejére szállást és étkezést
biztosítani tudunk:
szálláslehetőség: Hunguest Hotel Bál Resort****,
reggelivel és vacsorával
11 000 Ft/fő/éj áron –
Előleg a szállás megrendeléséhez május 15-ig
50% fizetendő!!!
Szállásigényeket május 31-ig fogadunk el!
Az idegenforgalmi adót a NYOSZ fizeti!
Ebéd igényelhető 2500 Ft-os egységáron.
Az igényeket legkésőbb augusztus 20-ig várjuk a fenti
elérhetőségeken.
Kedves Nyugdíjas Társunk!
A Balatoni Randevú kiváló környezetet nyújt a kulturált
és hasznos kikapcsolódásra, közösségi élmények szerzésére.
Legyen benne része!
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Döntéseink hálójában
Nehéz feladat megoldása elé állított a sors a napokban.
Egy bevásárlóközpont gyümölcsöspultja előtt álldogálva
egy ládányi csodálatos szőlőfürt vonzotta magára a tekintetemet. Így, télvíz idején a már unalmassá váló, a citrusokhoz és almához szokott mindennapokban olyan jól
esne egy kis változatosság! A nagy kérdés az volt: vegyem,
vagy ne vegyem?
Elsőre lányom intelmei ötlöttek fel bennem: – Mielőtt
bármit is megveszel, nézd meg, honnan származik! Afrikából – jelezte a cetli a dobozon. Na, ez az, ami szóba sem jöhet. Gondold végig,
mennyi felesleges energia, pénz pocsékolódott arra, hogy idáig eljusson az áru. Mindig keresd a helyit, a hazait, munkahelyet menthetsz vele – így a tudatos vásárló...
Na, jó, de lehet, hogy Afrikában is munkahelyet mentek vele, ott is rászorulhatnak arra, hogy én megvegyem a portékájukat. A szolidaritás az smafu? Ha megveszem, társulhat a vásárláshoz az a boldog tudat, hogy az afrikai GDP növeléséhez
én is hozzájárultam.
Erre megint jön a kötözködés: – Miféle génmódosított gyümölcs ez a mag nélküli
szőlő? Biztosan egészségtelen, nem szabad megvenni. Mire a „kisördög”: – De hiszen
a mi kis hazánk biztosan nem enged be egészségtelen terméket a boltjainkba. Nem is
beszélve arról, hogy vajon Afrikában költenének-e ilyen költséges eljárásokra? Erre is
futja? És különben is ez egy olyan üzlet, ahol a minőségre nagy hangsúlyt fektetnek,
nem lehet ez olyan egészségtelen.
Igen csak döntetlenre állt a „meccs”, már vagy 10 perce ácsorogtam a ládák felett
tanakodva, amikor újabb ész érvek jöttek elő!
Akció van, most olcsó, és ma jött meg a fizetésem is, és különben is ez az influenza
úgy levett a lábamról, biztosan jót tenne egy kis változatosság a vitaminfronton.
Arról nem is beszélve, hogy meg is érdemlem, mert a fogyókúra jegyében a mai szolid
reggeli és edzés is megvolt már.
Már majdnem eldöntöttem, legyen ma szőlős ünnepnap, amikor eszembe ötlött:
ma hosszú napom lesz, egész nap cipelhetem ezt a kis csomagot, ráadásul mi lesz vele
estére a táskámban?
Szóval teljes tanácstalanság lett úrrá rajtam, amikor egy szempillantás alatt
jött a segítség. Van nekem egy kedves sógorom, aki most vasárnap nálunk járt ebéden. A menüben roston hal és marhapörkölt volt, kímélős és keményebb, bevállalós
gyomrok választhattak e kettő közül. Előbb tanakodott a sógor, mit válasszon,
majd egy gyors mozdulattal belemerített a pörköltbe, tettét imígyen kommentálva:
– Éhes vagyok, nem bűvész. Vagyis nincs mérlegelés, mi a jó, mi a hasznos, néha
engednünk kell a kísértésnek, a pillanatnyi vágyainknak, hangulatunknak szentelve döntéseinket.
Így hát vettem szőlőt. Finom volt.
Némethné Jankovics Györgyi

Kiadó: Szenior 2003 Kft., 1074 Budapest, Szövetség u. 9. • Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője • Felelős szerkesztő: a szerkesztőbizottság
elnöke • Elnök: Némethné Jankovics Györgyi • Előfizetésben terjeszti a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a Magyar Posta • Megjelenik minden
hónap első felében. • Előfizetés igényelhető a nyosz@enternet.hu e-mail-címen, a 06/1/210-0326-os telefonszámon és a postahivatalokban.
• Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztés miatti rövidítés jogát fenntartjuk. • Nyomdai előkészítés: Szenior 2003 Kft.
• Nyomtatás: Lapcom Zrt. Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója • ISSN 1589-9373 • Cikkek küldhetők a NYOSZ
címére: 1074 Budapest, Szövetség u. 9. vagy e-mail-fiókjába: nyosz@enternet.hu.
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Címlapsztori

Címlapsztori

Tisztelettel az idős
emberek iránt
Demény Istvánné Adrienn több mint egy évtizeden keresztül volt vezetője a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének, ahol több
olyan kezdeményezése volt, ami mára hagyománnyá vált.
Tervezésük során mindig a nyugdíjasok igényihez és érdeklődési köréhez igazította a programjaikat. Amíg az egészségi állapota engedte, örömmel vállalta a jelentős megterheléssel járó önkéntes munkát.
Életéről, aktív munkáskorszakáról és nyugdíjas vezetői
tevékenységéről Adrienn a következőket mondta el: háborús gyerek vagyok, mivel 1943-ban születtem Szolnokon.
Különösnek mondható családból származom, mert édesapám villamos mérnök volt, de foglalkozott villanyszereléssel, rádiózással, de emellett mozigépész is volt. A felsorolt szakmákban mind kipróbálta magát. Édesanyám
viszont jó nevű kertészcsaládból származott, és a nagypapámnak a szolnoki Holt-Tisza-parton nagy területen volt
magánkertészete. Hárman voltunk testvérek a két öcsémmel. Elmondhatom azt, hogy aránylag jó körülmények között éltünk, és ezekre az évekre szívesen emlékszem vissza.
Nem szűkölködtünk, szüleim nagyon odafigyeltek ránk, a
tanulásunkra, a mindennapjainkra, de gyerekként nagyon
szigorúan neveltek minket.
Ennek a neveltetésnek lett az eredménye, hogy a nyolcadik osztályt jelessel végeztem el. Az orvosi pályára készültem,
és ezért általános gimnáziumban kezdtem el a középiskolai
tanulmányaimat. Mivel hamar kiderült, hogy a vér látványát
nem bírom elviselni, egy év után a szüleim átírattak egy közgazdasági technikumba. Az iskola befejezését követően könyvelő-statisztikusként azonnal munkát vállaltam az ÁFORnál. 1969-ben továbbléptem, és átmentem a Mol-hoz, ahol
technikusként dolgoztam, és a munkám mellett folyamatosan képeztem magam. Többek között elvégeztem a felsőfokú
üzemszervezési, majd a PR–humán menedzseri szakot.
A Mol-nál nagyon érdekes és hasznos feladatokat végeztem. Évekig a szociálpolitikai osztályon dolgoztam. Szakmai feladatként a várandós kismamák, a kisgyerekes anyukák és a nyugdíjasok voltak megjelölve a vállalat szociális
programjában.
A szociálpolitikában végzett munkám elengedhetetlen
részeként mindig érdekelt az egyén és a közélet állapota,
és mindig a közösségek problémái iránt fogékony ember
voltam. A társadalompolitikai kérdések folyamatosan foglalkoztattak, és ezért 1973-ban filozófiából felsőfokú képesítést szereztem. Az emberekről való gondoskodás életszemlélete vezetett el ahhoz is, hogy 1978-ban kétnyelvű
idegenvezetői képesítést adó tanfolyamot végeztem el.
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1963-ban mentem férjez. Ebből a házasságomból 1970ben és 71-ben született két fiunk. A házasságunk 1975-re
romlott meg annyira, hogy elváltunk, és egyedül neveltem
tovább a gyermekeimet. Nagyon nehéz időket éltünk meg
a válással járó huzavonák, gyermekelhelyezési kérdések
miatt. Szerencsémre a munkahelyemtől lakást kaptam, és
a beosztásom is biztosította a gyerekneveléssel járó kiadásokat. 1986-ban újra férjhez mentem. Második házasságom egyik erőssége volt, hogy nagyon azonos érdeklődési
körben mozogtunk. Ez volt az, ami a gyerekeket a nevelésük során megfertőzte, az utazás szeretete, a történelem, a
természet és az épített kultúra szépségei megismerésének
igénye. Ezekben az időkben nagyon sok helyen jártunk
Európában, Portugáliától kezdve Lappföldig mindenhol
voltunk. Az utazás mellett mindig nagy örömet jelentett
számomra a családom, a gyerekek és az unokák. A legnagyobb unokám most 24 éves, és Londonban tanul, a legkisebb pedig a 12. évében van.
Életem egyik meghatározó eseménye volt az, hogy
1994-ben stroke-ot kaptam. Ezért egyik napról a másikra
leszázalékoltak, amit rendkívül nehezen életem meg, mert
úgy éreztem, hogy számomra vége a világnak.
A felépülésemet követően, 1995-ben jelentkeztem a nyugdíjas-egyesületbe, és jeleztem, hogy újra dolgozni szeretnék.
Első feladatként megbíztak egy városi klub alakításával,
majd a megyénél Dénes Páltól átvettem több szervezési feladatot, amelyeket ő már az egészségi állapota miatt nem tudott ellátni. Következő évben a megyei szervezetnél vezetőségi tagnak is megválasztottak. A soron következő tisztújítás
során 1999-ben megkaptam a tagság bizalmát, és megyei
elnökké választottak. Már az aktív munkás koromban is
mindennapos kapcsolatom volt a nyugdíjasokkal, hozzám
fordultak segélyért, lakásfenntartási juttatásért, idősotthonokba történő elhelyezésért. De tömegével kellett intéznem
az idősek gázártámogatásának a rendezését, ennek jogosultságát nekem kellett elbírálni. A vállalatnál az éves nyugdíjastalálkozók szervezésébe is rendszeresen besegítettem. Ebben
a mindennaposnak mondható kapcsolatban alakult ki az
idős emberek iránti tiszteletem és szeretetem.
Ezeknek az érzéseknek köszönhetően nagy lelkesedéssel
kezdtem bele a nyugdíjas szervezői és vezetői feladatokba.

A lelkesedésemet az is fokozta, hogy az elődömtől egy nagyon jó vezetői gárdát vettem át. A szervezeteknél már ekkor tapasztaltam az utánpótlás, a fiatal nyugdíjasok szervezeti életben történő megjelenésének hiányát. Ezzel együtt
jelentkezett a klubéletben az igényszint csökkenése, mert
előtérbe kerültek a mulatós, zenés-táncos rendezvények,
és megcsappant azok létszáma, akik kiállításra jártak, vagy
Budapestre, hangversenyre mentek, esetleg színházbérletre
fizettek be. Én úgy érzékeltem, hogy az igazi értékeket hordozó kulturális programok szervezése az idősek körében
egyre nehezebb lett.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy van két jelentős nyugdíjaskedvezményünk a Szolnoki Szigligeti Színházban.
Személyesen kerestem meg 1999-ben Schwajda György
színházigazgatót, aki 30 százalékos kedvezményes nyugdíjasbérletet vezetett be egy hétköznap délután, három órakor kezdődő előadásukra, ez volt a Dajka Margit-bérlet.
Amikor hat évvel ezelőtt Balázs Péter lett az igazgató, őt
is megkerestem a kedvezmény további megtartásával. Ő
erre azt mondta: amennyiben négyszáz fő aláírásával kérik
a kedvezmény megadását, még egy napot beütemezek erre!
És egy második bérletet is kapunk! A megyéből gyorsan
összejött a 424 aláírás. Sebestyén Éva szolnoki színésznő
nevének emléket állítva, ugyanolyan feltételekkel, mint az
első, meg lett a második bérlete is a megye nyugdíjasainak.
Ez a két bérlet a mai napig nagyon népszerű a nyugdíjasok
körében a korai műsorkezdés és befejezés, valamint az árengedménye miatt.
A vezetői időszakomban a nyugdíjasokkal való foglalkozás nagyon sok időmet vette el a családtól, a férjemtől,
a gyerekektől és az öt unokámtól. Sokat utaztam a nyugdíjasokkal. Állandó székhelyünk volt a romániai Güdücen
és a Fekete-tenger partján, Konstancán. Minden évben
mindkét helyre csoportos üdülést szerveztünk kizárólag a
nyugdíjasaink részére. Nagyon népszerű volt ez az üdültetés, mert olyan helyekre juthattak el a nyugdíjasaink, ami
nekik egy életre szóló emléket adott. Ez a lehetőség három
évvel ezelőtt szűnt meg. Elegünk lett
a sorozatos NAV-ellenőrzésekből, és
feladtuk. A vizsgálatokat a NAV ellenőrei minden esetben lefolytatták,
de ezzel kapcsolatban szabálytalanságot nem találtak, büntető eljárást
ellenünk nem indítottak.
Említésre érdemes az is, hogy
2010-ben öt fővel megalakítottuk a
szenior amatőr színházat egy rendezővel, aki nagyon igényes és követelménytámasztó volt, több darabot is
színpadra vittünk. Hat bemutatónk
volt, és megvolt a 25–31 fős törzsközönségünk, de sajnos ezt a színvonalú
előadást viszonylag kevesen értették
meg. Még most februárban is volt
egy előadásunk, de jelenleg úgy néz

ki, mire hazamegyek különböző okok miatt megszűnik a mi
kis színtársulatunk. (A riport a balatonfüredi szívkórházban
készült – a szerk.)
Megyei szinten nálunk is minden évben megrendezésre
kerültek az országosan meghirdetett, felmenő rendszerű
kulturális bemutatók, versenyek. Büszke vagyok arra, hogy
több mint egy évtizeden keresztül Szolnok adott otthont
az országos vers- és prózamondó találkozóknak, amit Márki Éva vezetésével igyekeztünk színvonalasan megrendezni. Sajnálatos az, hogy néhány éve ez elkerült Budapestre,
pedig szerettük volna továbbra is megtartani ezt a rendezvényt.
A megyében egyre inkább az a szokás alakult ki, hogy
öt-hat nyugdíjasklub szorosabb kapcsolatot alakított ki
egymással, és eljártak egymás rendezvényeire, ott együtt
ünnepeltek meg névnapokat és egyéb neves évfordulókat.
Én ezekre gyakran eljártam, és igyekeztem beszélgetésekkel, előadásokkal megfelelni a tagjaink elvárásainak. Ez
kezdte el azt a folyamatot, ami a hangom megromlásához
vezetett el. 2016-ban az orvosom számomra egy „hangdiétát” rendelt el, ami többek között azzal járt, hogy lemondtam a vezetői tisztségemről, Jelenleg mint egyszerű tag veszek részt a Szolnok Belvárosi Nyugdíjasklub munkájában.
Az életutamból is látható, hogy
évtizedeket töltöttem el azzal, hogy
a munkám és az önkéntes tevékenységem során az emberek között, az
emberekért éljek, és tegyek valamit
az érdekükben. Ez a munka nagyon
sok lemondással és néhány esetben
személyem elleni meg nem érdemelt
támadással is járt. Én ezeken a sértéseken hamar túltettem magam,
mert tudtam, hogy a többségnek
szüksége van a munkámra. Ennek
leküzdésében segített az az érzés is,
amit az emberek iránti tiszteletnek
hívnak, és nálam ez az idős emberekkel kapcsolatban fokozottan érvényes volt.
Demeter Ferenc
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A nyugdíjas nem eltartott
A nyugdíjakkal vagy a nyugdíjasokkal foglalkozó írásokban
az utóbbi időben dominánssá váltak az egyoldalú, pénzügyi
szempontú megközelítések. Akár a hazai szakértői írásokról, akár a nemzetközi intézetek dokumentumairól van szó,
uralkodóvá lettek – a nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan –
a „költség”, a „kiadás”, a „kifizetés”, a „teher”, az „eltartottak” és az „inaktívak” fogalmak, továbbá a „jelentős kockázat”, a „finanszírozási gond” a „nehezen fenntartható” és a
„várható csapás” kifejezések.
Amennyiben túllépünk egyes szakértői megnyilvánulásokon, és ránézünk az ország egyik legfontosabb törvényére,
az évente ismétlődően elfogadásra kerülő éves költségvetési
törvényre, akkor ugyanezzel a megközelítéssel találkozunk.
Az ország gazdálkodása szempontjából a nyugdíjasok csoportja alapvetően „csak” költségként jelenik meg a törvényben. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló törvény LXXI. fejezete tartalmazza a közel kétmillió
korbetöltött öregségi nyugdíjas ellátásához szükséges 2,773
ezer milliárd forint kiadási előirányzatot.
Az vitathatatlan, hogy az idősek nyugellátásához szükséges forrásokat az ország rendelkezésére álló pénzügyi keretéből előbb meg kell tervezni, majd az év során a közös
vagyonból azt biztonsággal folyósítani szükséges, és ehhez
szerepeltetni kell a törvényben. Ugyanakkor ahhoz, hogy
a társadalom tagjai reális képet kaphassanak a nyugdíjasok
tényleges szerepvállalásáról, nem elég csak a pénzügyi szempontot kiemelni, és csak a közös erőforrásainkból az idősekre
fordítandó kifizetéseket bemutatni. Az ilyen egyoldalú kép
nem felel meg a valóságnak, és csak tovább erősíti az idő-
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seket méltatlan jelzőkkel illetők megnyilvánulásait. Szükség
lenne arra is, hogy nagy hangsúlyt kapjon: az idősek szerepvállalásának következtében miként növekednek nemzeti
közösségünk felosztható javai.
Nézzük meg az érem másik oldalát is.
Vegyük először is a központi költségvetés bevételi oldalának közel felét kitevő, legjelentősebb tételt, a fogyasztáshoz
kötődő adók forrását. (5,8 ezer milliárd forint) A példátlanul magas fogyasztási adókulcs mindazokat terheli – így a
nyugdíjasokat is –, akik belföldön költik el jövedelmüket,
és ezen keresztül jelentős mértékű adót fizetnek. Megalapozottan kijelenthetjük, hogy a nyugdíjasok sajátos élethelyzetükből adódóan számottevően hozzájárulnak a bevétel
ezen ágának kedvező alakulásához. Az idősek jellegzetes célcsoportjára már a marketingesek is felfigyeltek, és az „ezüstróka generáció” fogyasztásának fokozására újabb és újabb
erőfeszítéseket tesznek. A reklámpiacon dominánssá váltak
a jellemzően az idősek által fogyasztott árukat és szolgáltatásokat népszerűsítő kisfilmek. A reklámok témája jellemzően a gyógyszereket, a gyógyászati termékeket, táplálékkiegészítőket és a biztonság fokozását kínáló ajánlatok.
Ha tovább vizsgáljuk a költségvetés bevételi oldalának
részleteit, akkor azt láthatjuk, hogy a fogyasztáshoz kötődő
adókon túl mind a lakossági befizetések, mind a gazdálkodó szervezetek befizetései terén realizált bevételekhez a
nyugdíjasok is hozzájárulnak. Gondoljunk csak a nyugdíj mellett munkát vállalók egyre nagyobb csoportjának
személyi jövedelemadójára, továbbá az időseket is terhelő illeték vagy a gépjárműadó-fizetési kötelezettségekre.
Mindezeken túl az idősek számottevő
része – nyugdíjas státuszának megtartása
mellett – részt vesz a gazdasági szervezetek
működtetésében is, és ezzel további adónemek befizetéséhez is hozzájárul.
Amennyiben az időseknek az ország
gazdasági helyzetében játszott pozitív szerepvállalása tételeit tovább boncolgatjuk,
akkor meg kell említeni, hogy a jelenlegi
nyugdíjmegállapítás alapja az egyén korábbi keresetének nem a bruttó, hanem
a nettó értéke. Ez abból a közigazgatási
egyszerűsítési megfontolásból született,
hogy ne kelljen a bruttó nyugdíjat előbb
központilag folyósítani, majd az aktuális
adókat és a járulékokat utólag visszagyűjteni. A jelenlegi gyakorlat azt jelenti, hogy
a mai nyugdíjas minden hónapban úgy
tesz eleget előírt közteherfizetési kötelezettségének, hogy tőle azt már központilag

levonták a számára havonta esedékes nettó nyugdíjfolyósítás előtt.
Ezzel a gyakorlattal pénzügyileg ugyan ésszerű lépés történik, ugyanakkor így az a hamis látszat keletkezhet, hogy
az idősek nem fizetik meg az egészségügyi ellátásukhoz a
szükséges közterhet. A valóság ezzel szemben az, hogy a
nyugellátásban részesülők adókötelességüket már teljesítették, hiszen az állam tőlük azt központilag hónapról hónapra levonja.
Az idősek egyik legjelentősebb hozzájárulása a közösségünk erőforrásaihoz a nem fizetett önkéntes és a háztartási
munka eredményeként létrehozott érték. A KSH egészen
pontosan tudja mérni, hogy az idősek mennyi időt fordítanak a társadalom összetartó szövetének fenntartására, a ma
aktív korosztályok munkájának tehermentesítésére. (Ez a
háztartási szatellit számla.) A kimutatások szerint a 65 éven
felüli nők naponta 283 percet, a férfiak 166 percet fordítanak a közvetlenül pénzben nem kifejezett, de a társadalom számára nélkülözhetetlen tevékenységekre. Közvetve
a „helyettesítési nettó órabérek” segítségével a szakértők
azt állapítják meg, hogy az idősek ezen az ágon legalább 5
ezer milliárd forint értékű tevékenységet végeznek. Gondoljunk csak arra, hogy az idősek segítenek az unokák ellátásában, a rászorultak gondozásában, a háztartási munkák
elvégzésében, vagy gondoljunk a közéleti fórumokon való
aktivitásukra, a társadalmi rendezvényeken végzett önkéntes munkájukra.
Napjainkban széleskörű eszmecsere folyik a nemzetközi
és a hazai szakértők között arról, hogy mennyiben járul
hozzá a jelenlegi aktív korosztály eredményességéhez az
őket megelőző generációk által örökül hagyott nemzeti vagyon nagysága. A ma aktív korosztály erre az alapra építheti a meglévő értékek megőrzését és tehetségük, lehetőségeik alapján ennek a bővítését. Guy Standing brit professzor
szavait idézve: „Az a jövedelem, amely ma megtermelődik
a társadalomban, sokkal inkább az elődjeink tevékenységének eredménye, semmint amit mi teszünk hozzá.”
Nem újkeletű megközelítés a korosztályok egymásutánisága révén előállított és örökül hagyott gazdasági eredmények és a létrehozott szellemi értékek hasznosításának
morális felvetése. Vannak, akik „társadalmi örökségként”
nevezik meg ezt a múltból származó közösségi vagyont. Úgy
vélik, hogy ehhez az örökséghez minden, a nemzethez tartozó polgárnak, akár „nemzeti osztalékként” vagy más néven
„generációs hagyatékként”, közvetlenül is köze van. Az idős
nemzedék joggal tekinthet úgy az örökül hagyott nemzeti
vagyonra, mint a méltó és biztonságos nyugdíjak folyósításának részbeni forrására és a szociális biztonság zálogára.
Amennyiben összegezzük az idősek szerepvállalását a
közösség erőforrásainak folyamatos növelésében, akkor
megállapíthatjuk, hogy a nyugdíjasok aktív tényezői a folyamatnak. Figyelembe véve folyamatos adófizetési kötelezettségük teljesítését, a nettó értéken számított nyugdíjukat, a hátországban végzett nélkülözhetetlen munkájukat
és az örökül hagyott nemzeti vagyonon keresztül megje-

lenő aktív magatartásukat. Összefoglalva kijelenthetjük: a
ma megtermelt 100 forint értékű jövedelemből 60 forint
az előző korosztályok munkája eredményének köszönhető.
Mindez indokolja, hogy egyértelműen el kell vetni a
nyugdíjak csupán kiadási tételként való kezelését. Célszerű
lenne a jövőben a nyugdíjakról másként gondolkodni.
Karácsony Mihály
Forrás: https://nepszava.hu/
3030557_a-nyugdijas-nem-eltartott

Európa Nap

2019
Antifasiszta Európát! Nemzetek Európája,
vagy országok szögesdróttal?
Haladás, vagy hátra arc?
Barátság, vagy gyűlölet?
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége, a MEASZ Európa napot tart
a XIII. kerületi Radnóti Miklós Művelődési
Központban május 3-án délután öt órától,
melyre tisztelettel meghívjuk antifasiszta
barátainkat!
Közreműködik Bródy János,
Hegedűs D. Géza,
a műsort Kertész Zsuzsa vezeti.
A nemzetközi antifasiszta szövetség,
a FIR ekkor adja át
a Michel Wanderborght díjat
– mások mellett
Bródy Jánosnak.
A MEASZ-tól a „Humanizmus
Díszpolgára” elismerésben részesül,
Bálint György – Bálint gazda.
Támogatói jegyek a MEASZ-ban kaphatók
április 15-től 800 forintért,
hétköznap délután 4 és 7 között.
Cím: VIII. kerület, Kiss József utca 13.
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Filmklub újratöltve

Idén tizenkilencedszer adták át
a Radnóti-díjakat
A rasszizmus elleni világnap alkalmából március 21-én adták át a Radnóti
Miklós antirasszista díjakat – ezúttal
először távol Budapesttől, Nyírbátorban. A település polgármestere 2018ban részesült a díjban, ebből adódott,
hogy meghívta a díjátadó ünnepséget
a településre.
A díjjal azokat a személyeket (néha
közösségeket) tisztelnek meg, akik
hisznek a toleranciában, a gyűlölet
nélküli életben, a békesség és szeretet
erejében, a kirekesztettek, a hátrányos
megkülönböztetésben
szenvedők
megsegítésében, az emberséges élet le-

hetőségében és úgy általában a humanizmus mélyen igaz elvében, és akik
tesznek is mindezek érdekében.
A díjátadás a nyugdíjas közélet számára is ünnep volt, hiszen a díj történetében harmadszor kapott nyugdíjas
érdekvédő Radnóti Miklós-díjat Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ
elnöke személyében. (Korábban Czerván Nándorné, a MSzOSz Nyugdíjas
Választmányának elnöke és Jankovits
György NYOSZ-elnök részesült e díjban 2010-ben.)
(tudósítónktól)

A Radnóti Miklós antirasszista díj (röviden: Radnóti-díj) a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöksége által 2000 februárjában alapított elismerés, amely a társadalmi élet
különböző területén tevékenykedő bármely magánszemélynek odaítélhető, aki „munkásságával,
véleményformáló kiállásával, személyes példamutatásával fellép a rasszizmus, az antiszemitizmus,
és a kirekesztés bármely formája ellen”. A díjat megkaphatja valamely szervezet és település is.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése 1966. október 26-án, a 2142. számú határozatával
jelölte ki március 21-ét a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napjaként, annak emlékére, hogy 1960-ban a dél-afrikai rendőrség Sharpeville-ben ezen a napon tüzet nyitott és megölt
69 embert, az apartheid rezsim korlátozó intézkedései elleni békés tüntetés során.
E hagyomány őrzésére választották az alapítók március 21-ét a Radnóti-díj átadásának napjául.
A díjjal arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy változatlanul vannak olyan folyamatok a világban és
hazánkban, amelyeknek káros következménye az egyes embercsoportok kitaszítása lehet.
Wikipédia
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Éppen zajlik a mozifilmek nagy seregszemléje, az Oscar,
amikor az írásba kezdek. Vajon kik lesznek befutók? Párat volt alkalmam látni korábban, hála a filmklubunknak.
Azért is érdekes a győztesek kiléte, mert rövidesen láthatóak lesznek az immár ötödik éve futó filmklubunk programjában.
Filmklub. Hogy is volt?
Egy gyors elhatározást követően, s a Savaria Filmszínház
csupa szív igazgatójának ötletei alapján közösen összeállítottunk egy tavaszi és egy őszi programot. Kicsit izgulva
azért, hogy a mai világunk, net, you-tube, stb. által kínált
lehetőségek mellett ez a klasszikus mozi eladható-e generációnknak még. Újra.
Újra? Igen, mert alig vannak tán olyanok közöttünk,
akiknek ne lenne meg ez az élmény. A diákévekből, vagy
felnőttként a munkahelyi kollektívák szervezéseként, vagy
egyszerűen magánemberként a mozi nyújtotta szolgáltatásként. Az indításkor a dilemma csak az volt, hogy a nagytermet meg tudjuk-e tölteni. Közel 400 fő!
Az áttörés az első vetítések során még nem történt meg,
40–50-en váltottak csupán jegyet. Aztán az idő múlásával terjedt a híre a kéthetenkénti matinéknek. S ma hol
tartunk? Szinte hihetetlen, de internetes előfoglalásban,
már a sorozat meghirdetését követően, bizony alig-alig
marad hely. Hétköznapjaink fix programjaiba illeszkedett
a Nyugdíjas Szövetség és a Savaria mozi közös, Ezüstkor
Filmklubja.
Ezen alkalomból Mayer Rudolffal, az AGORA–Savaria
Filmszínház szakmai vezetőjével emlékeztünk:
– Gondolom elégedett. Várt ilyen sikert?
– Az elején bizonytalanok voltunk, de néhány hónap
után hamar elment a híre az Ezüstkor filmjeinek. Nyugdíjasaink egymásnak adták a „drótot”, és elkezdtek helyet
foglalni az interneten. Sokat köszönhetünk a helyi nyugdíjas szövetségnek és Dancs István elnök úrnak is. Nélküle
nem ment volna.
– Elsősorban nem is a bevétel oldaláról siker csak ez a filmklub. Hogy látja ezt a szakember?
– A hazai mozilátogatók döntő többsége 14 és 35 év közötti, és vidéken jellemzően az idősebb korosztály ritkábban
megy el moziba. Ezért is lepett meg bennünket a magas látogatószám. Az időpont minden alkalommal délután 15.00ra, ami jól illeszkedik az idősebb korosztály időrendjébe. Az
is meglepetésként ért bennünket, hogy látogatóink gond
nélkül használják az internetes jegyfoglaló rendszerünket.
A program összeállításánál figyelünk arra, hogy az egyes
filmalkotások története megérintse ezt a korosztályt. A mai
nyugdíjasok a 70-es években ennek a mozinak a székeit koptatták, tehát nem idegen számukra a hely. Óriási hozadéka a
programnak, hogy az Ezüstkor Filmklub nézői most már eljárnak a műsorrendi előadásokra vagy éppen a balettbemutatókra, és a közönségtalálkozókon is számíthatunk rájuk.

– Van-e arról információja, zajlik az országban ehhez hasonló vetítéssorozat.
– A szegedi belvárosi moziban van az időseknek filmes
program Ezüsthaj néven, és Budapestnek ilyen szempontból
kitüntetett szerepe van, hiszen a fővárosban a nyugdíjasok
is rendszeresen járnak moziba. Mivel mi szolgáltatók is vagyunk, a többi mozinak is elmondom, hogy lehet sikeres
egy kisebb városban is a nyugdíjasok filmklubja. Mindenkit
bátorítunk.
– Mi a tapasztalata, milyen témájú filmeket néz előszeretettel az „ezüst korosztály”?
– Mindig nagy kérdés a számunkra, hogy milyen filmekből válogassunk. Az egyik legfontosabb szempont, hogy a
film róluk és nekik szóljon. Az elmúlt időszakban ilyen alkotás volt a Könyvesbolt a tengerparton vagy a Könyvklub, de
ilyen lesz A csempész is. Népszerűek az igényes vígjátékok is,
mint a Mamma mia vagy a Szerelembe gurulva, és természetesen a kínálatból nem hiányozhatnak a magyar filmek sem,
kezdve a Saul fiával, folytatva az Egy nappal vagy a Buékkal. Az irodánkban komoly vita folyt a Bohém rapszódiáról,
hiszen ez egy zenés film, de én azt mondtam, hogy a közönségünk a Queen 1986-os budapesti koncertjének idején
volt fiatal, és várják ezt a filmet: végül pótelőadásokat kellett
hirdetni. Nem feledkezünk meg a történelmi filmekről sem,
ezek közül rendkívül népszerű volt A legsötétebb óra vagy A
király beszéde. Talán ide sorolhatjuk a Kincsemet is.
– Lassan a tavaszi szezon derekán azon törjük már a fejünket mikor s milyen darabokkal egészítsük ki a tavaszi sorozatot.
Lehet még a nyár előtt erre lehetőség?
– Márciusban vetítjük a nagyon kellemes családi vígjátékot, az Instant családot, műsoron lesz az új magyar filmvígjáték, a Kölcsönlakás, áprilisban A csempészt vetítjük a
90 éves Clint Eastwooddal, áprilisban pedig műsoron lesz
A csodálatos fiú. A továbbiakban a hangsúly az Oscar-díjas
filmeken lesz.
Elégedetten nyugtáztam igazgató úr szavait, s boldogan
osztottam meg a Vas megyei tapasztalatainkat. Egyúttal
ajánlom figyelmébe a nyugdíjas szövetségeknek, hogy a helyi
mozikkal összefogva – példánkat követve – ajánlják a szabadidő hasznos eltöltésének ezt a formáját tagjaiknak.
Egy biztos, a MOZI szívesen fogja fogadni a megkereséseket.
(-.márkus.-)
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Nagyszülők
az iskolapadban
A Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében a hatodik éve indítanak számítástechnikai tanfolyamot a városban élő idős társaiknak.
Török Lajos, az egyesület elnöke a program vezetője elmondta, hogy a tanfolyam indításának ötlete 2011-ben a
tagság körében merült fel igényként. A nyugdíjas klubok
tagjai kérték, hogy kaphassanak segítséget az eligazodásukhoz az egyre több területen megjelenő elektronikai információk megismerésében, feldolgozásában, megértésében és
kezelésében.
Egyesületünk elnöksége számára kezdetben a „hogyan”
kérdés megválaszolása volt a legfontosabb és egyben a legnehezebb feladat. A pénzügyi lehetőségek, a számítástechnikai
eszközök, valamint a tantermi lehetőségek hiánya egyértelművé tették, hogy ezt az igényt csak együttműködő partnerek segítségével tudják teljesíteni.
Ekkor jött az a gondolat, hogy a középiskolák felé nyissanak, mivel ott adottak voltak a számítástechnikai laborok
és a személyi feltételek is. Ezekben az években került bevezetésre az, hogy a középiskolásoknak 50 óra közösségi feladatvégzésének a megléte szükséges az eredményes érettségi
vizsgához.
2013 tavaszán megkeresésünkre Veszprém két nagy középiskolájában – Lovassy Gimnázium, valamint a Vetési
Gimnázium – partnerekre találtunk, és támogatták a képzésre irányuló elképzeléseinket. Azzal számoltunk, hogy a középiskolás fiatalok az ismereteik birtokában tantermi keretek
között képesek a tudásukat átadni, tanítani a nyugdíjasokat.
A jogszabályokat figyelembe véve, valamint együttműködési
megállapodásokkal szabályozva még ebben az évben megkezdtük a számítástechnikai tanfolyamok szervezését.
Török Lajos hangsúlyozta, hogy a kezdeményezésünk jelentős érdeklődést váltott ki a tagjaink körében és elértük
azt, hogy minden nyugdíjas mellé tudtunk „diák-tanárt”
ültetni. Meglepően jó tapasztalatokkal és eredményesen zárultak az első tanfolyamok. A tanfolyamot elvégző „nyugdí-
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jas-diákok” a végén képesek voltak az alapvető számítógépes
feladatok elvégzésére, interneten levelezni, videotelefont kezelni.
A kezdeti sikereink népszerűvé tették a kezdeményezésünket, és a következő időszakban már a tanfolyamokon kívül más lehetőségeket is kellett keresnünk. Ennek kapcsán
ajánlotta fel a Veszprémi Tanoda Egyesület a szaktantermét,
ahol hét komplett számítógép és egy interaktív tábla állt
az oktató rendelkezésére. Később az Agora Veszprém Városi
Művelődési Központ a felújítását követően rendelkezésünkre bocsájtotta a nyelvi laborját, ahol tizennyolc számítógép
és egy tanári munkahely kivetítővel áll a rendelkezésünkre.
Az oktatáshoz a hét közbeni délelőtti időszakot tudjuk
igénybe venni, ami a nyugdíjasoknak is megfelelő időpont.
A tanári szerepet az egyesület elnökségében lévő két felsőfokú végzettségű tagja vállalta. Összességében elmondható,
hogy 2013 tavaszától eddig 16 tanfolyamot szerveztünk és
ezen több mint 360 nyugdíjas juthatott alapfokú számítógépes ismeretek birtokába. Egy tanfolyam általában 10x2
órás foglalkozást foglal magába, de újabban igényként fogalmazódott meg a “továbblépés” a bonyolultabb számítógépes ismeretek felé.
Török Lajos végezetül kiemelte: Az egyesület vezetésének
a szervezés során nagyon fontos tapasztalatot adott az a tény,
hogy ebben a kérdésben erős helyi összefogást éreztünk és
az önzetlen segítségnyújtást egyértelműen alátámasztotta
az, hogy mindenki ingyen végezte a munkáját, illetve biztosította az oktatás feltételeit. Köszönjük a együttműködő
partnereinknek ezt az önzetlen segítségnyújtást.
Az elnök megerősítette azt, hogy az érdeklődés és az igények függvényében tovább folytatják a tanfolyamok szervezését, mivel a Városi Művelődési Központban nagyon jó
feltételekre és együttműködési készségre találtak.
Szerkesztői megjegyzés: az írást követően kaptam interneten egy képzési ajánlatot. Ebben egy profit orientált cég
Kattints ide, nagyi! címmel ajánlja számítógépes tanfolyamát
idős embereknek. A tanfolyam ára 24 ezer forint. Ez a cikk
nem azért került megírásra, hogy bárkinek is rontsa a jól jövedelmező üzletét, de szeretnénk ráirányítani erre a figyelmet,
hogy az idősek megsegítésének ez is az egyik területe lehet.
Szinte minden városban meg lehet találni azokat a partnereket, akik segítik azt az elképzelést, ha valakik önkéntes munkában akarnak számítógépes tudást átadni a kortársaiknak.

Hevesi kórustalálkozó
A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 4. alkalommal
rendezte meg Hevesen a KÓRUSOK TALÁLKOZÓJÁT.
A megye 18 településéről 19 kórus versenyzett és több
mint 300 szép korú érkezett a rendezvényre. Érkeztek kórusok Egerből, Egerbaktáról, Maklárról, Tarnaleleszről,
Egercsehiből, Egerszólátról, Besenyőtelekről, Gyöngyösről, Pélyről, Kömlőről, Mezőszemeréről, Aldebrőről, Kisnánáról, Domoszlóról, Gyöngyöshalászról, Hortról, Tarnaméráról, és a helyi hevesiek. A kórusok szebbnél-szebb
öltözetben mutatkoztak be, felidézve tájegységüket, ahonnan érkeztek. A tavaszi, ám kissé csípős délelőtt a jelenlévők sétájával, élen a polgármesterrel s a szövetség vezetőivel indult, miközben hevesi dalokkal bezengették a város
központját. Visszatérve a művelődési házba, Farkas Attila elnök nyitotta meg a rendezvényt és ezután Sweitczer
Sándor polgármester köszöntötte a rendezvényt. A szereplő kórusok változatos népdalokkal, nótákkal, katona és
palóc dalokkal szórakoztatták a közönséget. A hozzáértő

zsűri öt kórust juttatott tovább a szeptemberben megrendezendő Országos Dalköri Fesztiválra. Ők a következők:
HEVESI NYUGDÍJAS EGYESÜLET ŐSZIKÉK KÓRUSA, BESENYŐTELKI PACSIRTA NÉPDALKÖR,
EGRI VITÉZEK DALKÖR, KÉK IBOLYA HONVÉD
NÉPDALKÖR EGER, MÁTRAGYÖNGYE HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR KISNÁNA. A rendezvény
lebonyolításához komoly anyagi támogatást nyújtott Heves Város önkormányzata, melyért köszönettel tartozunk a
polgármester úrnak. Ezenkívül segítséget kaptunk a művelődési ház dolgozóitól, s nem utolsó sorban a Lászka Aranka által vezetett hevesi nyugdíjas egyesület tagjaitól, akik
finom házi süteményekkel kínálták a vendégeket. Jutott
idő arra is, hogy a kórusok harmonikásai kíséretével dalra fakadt a közönség is, amitől zengett a művelődési ház.
Igazi melegszívű hangulatban tölthettek el egy szép napot
a nyugdíjasok, amiért köszönet illeti főként a szervezőket,
de minden résztvevőt is.
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Szépkorú hölgyeket
köszöntöttek
nőnap alkalmából
a Fehérvári Civil
Központban
Fejér Megyei és Székesfehérvári Nyugdíjasok Baráti Egyesületének nőnapi rendezvényére várták a hölgyeket csütörtökön, Székesfehérváron a Fehérvári Civil Központ
színháztermébe. A változatos műsorfolyamban fellépett
Drotleff Zoltán költő, Bakonyi Lili Fid Kid-világbajnok,
Gabrovits Pál énekművész is. A hangulatos délutánt a
Horváth Elemér Emi és Horváth Péter fergeteges koncertje zárta.

Farsangoltunk…

mindannyiunk életébe. Nagyon fontos, hogy életünk meghatározó személyiségei nők. Édesanyák, nagymamák, feleségek,
szerelmek, lánygyermekek meghatározó szereplői életünknek,
ezért nagyon fontos hogy az ő tiszteletük ne csak ezen az egy
napon teljesedjék ki, hanem valóban egész évben megbecsüljük őket és odafigyeljünk rájuk.”

Nőnap nemcsak arra jó alkalom, hogy a hölgyeket köszöntsék az urak, hanem arra is, hogy köszöntsük az idősebb hölgyeket, nagymamákat, akik a szabadidejük jelentős részét a
családjukra áldozzák, az unokák, esetleg más hozzátartozók
gondozásában vállalnak szerepet. Ugyanakkor köszöntjük
azokat a hölgyeket is, akik a nyugdíjas közösségeben vállalnak önkéntes munkát” – hangsúlyozta Némethné Jankovics
Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke.
Nyugdíjasok nőnapi ünnepsége
a Fehérvári Civil Központban
Az eseményen Székesfehérvár Önkormányzatát Molnár
Tamás, tanácsnok képviselte, aki kiemelte: „1948 óta a Nőnap Magyarországon is március 8-hoz kötődik, beleivódott

Tavaszt idéző varázslat a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének Nőnapi rendezvényén
Egy szál harangvirág című dallal köszöntötte teltházas közönégét Alex Tamás a nőnap előestéjén Siófokon Városháza dísztermében. Aztán jött a „slágerzuhatag” a 60-as,
70-es évek közismert dalaiból. A hálás közönség folyamatosan együtt énekelte a refrént az előadókkal és vastapssal
jutalmazta a „közös” produkciót.
Az egyesület közösen ünnepelt Gyengénlátók és Látássérültek regionális szervezetével, ami a civil összefogás jó
példája is lehet, hiszen a kísérő műsort a közös énekkar és
a hagyományőrző tánccsoport keretezték.
Persze nem maradtak el a férfiak nevében prezentált
köszöntővers és Hamvas Péter alpolgármester hölgyeket
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méltató ünnepi gondolatai sem A végén férfitársaim sorfala közt kapták meg az ünnepeltek az ilyenkor szokásos
virágajándékot.
A „desszert”, amit Alex Tamás, Lőrincz Veronika és zenésztársaitól kaptunk – benne az új nyugdíjasdallal –, annak az országjáró turnénak része, amely a NYOSZ pályázatának köszönhetően jutott el hozzánk és a Szerencsejáték
Zrt. támogatásának köszönhető.
Köszönjük Némethné Jankovics Györgyi Elnökasszonynak az „anyai” gondoskodást e tavaszt idéző varázslat megálmodásáért!
Jánossy Gábor, Siófok

A Debreceni Postás Nyugdíjasklub hagyományosan minden
évben február végén farsangi mulatságra hívja tagjait. Így
volt ez az idén is. Február 26-án szép számmal gyűltünk
össze a Postás Üdülőben.
Az előkészületek már hetekkel korábban megkezdődtek,
mert egy kis műsorral is készültünk.
Érdekes, hogy a farsangra való készülődés előhozza az emberekből a „gyermeket”. Olyan vehemenciával és szeretettel
válogattuk a műsorszámokat, dalokat, táncokat, mint iskolás korunkban. Nem vagyunk profik, de a lelkesedés és az
akarat sokszor pótolja a tehetségbeli hiányosságokat.
A klubtagok folyamatosan érkeztek, ki jelmezben, ki csak
egy szemüveggel, de mindenki nagyon várta, hogy vajon mit
hoz az idei farsang.
A szereplők és segítőik is szorgoskodtak. Fogadták a vendégeket, igazították a ruhákat, kipróbálták a mikrofonokat,
mások meg árulták a tombolajegyeket.
Czinege Imre klubvezető köszöntőjével kezdetét vette a
farsangolás. Ezúttal vendégünk volt a nyugdíjas szövetség
elnöke Molnár Ferencné Rózsa, akit külön szeretettel üdvözölt körünkben. Rózsa szeretettel szólt a klub tagságáról, az itt folyó munkáról, a családias légkörről, melyben
nagy szerepe van a klubvezetőnek. Megköszönte Imrének
az egész évi munkáját és további eredményes munkát, sikereket kívánt.
A jelmezesek felvonulásával kezdetét vette az ünneplés.
Elég színes volt a választék: boszorkány, farmer, úttörő, hajóskapitány, pincérnő, indiai táncos, Mozart, katicabogár,
babaváró kismama, csontváz, kislány, stb.
A zenés felvonulás után Máté Lajos farsangköszöntő versével kezdődött a műsor.
A jelenetekben bemutatásra került, hogy mi lenne, ha a
természet a férfiakra ruházná a vajúdás fájdalmait, hogyan
viselkednek a nagyzolós kislányok, mi történik, ha a babo-

nás asszonykánál kiborul a só, miről fecsegnek a fodrásznál
a nők, a bunkó eladó hogyan keseríti meg a vásárló életét,
valamint hogyan viselkedik Móricka az iskolai vizsgán.
A jelenetek között vidám dalokat énekelt Halász Gyuszi
és Farkasné Kati. Erdődi Sanyi viszont a százlábú viszontagságait taglalta Romhányi József által megfogalmazott verses
formában. A műsort színesítette még Papp Zoli a Botrány a
családban című sanzon éneklésével Darvas Iván nagy sikerű
előadását felidézve.
Végül a mostanra már hagyománynak tekinthető farsangi
tánc következett. Ezúttal a lányok a Z’zi Labor híres dalára
a Honky tank woman-re készítettek koreográfiát, amelyben
a modern táncot ötvözték a népi hagyományokkal. Nagy
tetszést aratott a szám, kétszer is eltáncolták a lányok.
A műsor kissé hosszúra sikeredett, de a tapsokból azt éreztük, hogy mindenki élvezte az előadást.
Kis szünet után – amely beszélgetéssel, fényképezkedéssel, a műsor megvitatásával telt – elfogyasztottuk a finom
ebédet, majd késő délutánig táncoltunk, mulattunk.
Közben még kisorsoltuk a tombolát. Hatvan darab értékes és kevésbé értékes nyeremény talált gazdára. A sors most
is úgy hozta, hogy néhányan több dolgot is nyertek, a többségnek azonban ezúttal nem kedvezett a szerencse. Senki
nem búslakodott emiatt, jó hangulatban telt el a nap.
Jól szórakoztunk, táncoltunk, énekeltünk, és azt gondolom, hogy ez testnek és léleknek egyaránt hasznára válik.
Katona Józsefné
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Szenior örömtánccal a betegségek ellen – serkenti
az agyat, védelmet nyújt az Alzheimer-kór ellen
Tavaly ünnepelte fennállásának tizenöt éves évfordulóját
a Csopaki Nyugdíjasklub. A település egyik legaktívabb
civil szervezete minden szerdán foglalkozásokat, előadásokat tart a kultúrházban. Többször járnak együtt kirándulni, színházba, működik a kulturális csoport, részt
vesznek Csopak közösségi életében.
Tavaly óta szervezik, heti egy alkalommal a nyugdíjastornát,
most pedig a szenior örömtáncot a kultúrházban, Hegedüs
Istvánné szakoktató segítségével.
Dr. Károly Gabriella, a szervezet elnöke szerint már régóta felmerült a klub tagjai között az igény a közös táncolásra.
– A szenior örömtánc egyre népszerűbb a környéken, és sikerült egy erre alkalmas oktatót megnyernünk, aki hetente tart
nekünk foglalkozásokat, bemutatva a tánclépéseket, és annak
szépségeit.
Ezt a mozgásformát közel negyvenöt évvel ezelőtt, Németországban dolgozta ki, Ilse Tutt táncpedagógus. Lényege,
hogy kimondottan időseknek való, nyugodtabb mozdulatsorozatra, úgynevezett sétalépésekre épül. Az aktív mozgáson kívül van még nagyon pozitív hatása is. A vizsgálatok
ugyanis bebizonyították, hogy a tánc által, az agynak olyan
területei aktivizálódnak, amelyek korábban nem voltak
használva, hiszen a lépéseket meg kell tanulni, koncentrálni
kell, zenére, ritmusra, és közben figyelni kell a táncpartnerre.
– Magyarországra Csirmaz Szilvia hozta el a szenior örömtáncot. Mottónk a táncolás, a mozgás, az öröm és az agytorna.
Ezek oldják a feszültséget, energiát adnak, boldoggá tesznek.
Folyamatos a memória és a koordinációra való odafigyelés. Ha
egy mozdulat nem sikerül, az nem baj, mindenki a saját képességeinek és egészségi állapotának megfelelően táncol – kezdi
a szeniortánc ismertetését Hegedüs Istvánné oktató. Hozzátette, hogy az új tánclépések megtanulása intenzív agytor-

Rendezvények a NYOSZ és tagszervezeteinek
szervezésében
2019. április, május hónapokban:
• Regionális szavalóversenyek: Veszprém, április 26. Békéscsaba, április 26. Szekszárd, április 10. Győr, április 15.
Miskolc, május 3. Budapest, május 30.
• Nyugdíjas Dalosversenyek: Salgótarján, május 21.
Békéscsaba, május 18.
• Dalkörök találkozója: Hajdúnánás, április 16. Hódmezővásárhely, május 25. Székesfehérvár, május 18.
• Sportprogramok: Bellér László Sportnapok, Ózd, május 9–10–11. Magyarországi Szenior Sportjátékok, Győr,
május 24.
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nát kíván, és elősegíti az idegpályák működését. Ráadásul
a szenior örömtánc egyedülálló módon segíti a demencia
megelőzését, semmilyen más tevékenységről nem mondható el, hogy 76 százalékban képes megelőzni az Alzheimerkórt. Amerikai tudósok kimutatták, hogy az összes szellemi
és fizikai aktivitás közül, a rendszeres tánc hátráltatja leghatékonyabban az öregkori elbutulás kialakulását. A szenior
örömtánc minden alkalommal másfél óra foglakozás, amely
alatt az oktató vezetésével mindig új táncokat kell megtanulni. Hegedüs Istvánné elmagyarázza a lépéseket, gyakorolják
részleteiben, zene nélkül, majd amikor már jól megy, ritmikus beszédre, zenére táncolnak, tehát észben kell tartani a
koreográfiát. Emellett az orientációs képességet is fejlesztik,
hiszen muszáj figyelni, melyik irányba is kell éppen fordulni, valamint a többiekre is koncentrálni kell. Mindenki a
saját üteme szerint halad, nincs teljesítménykényszer, csak
sikerélmény.
Szendi Péter

• Egyéb kulturális események: Regionális Nyugdíjastalálkozó, Csopak, május 18. Nyugdíjas Amatőr Képzőművészek Kiállítása, Hódmezővásárhely, május 20–26 között.
• Alex Tamás könnyűzenei turnéjának állomásai márciusban és áprilisban: Berhida, április 5., Békéscsaba,
április 6., Salgótarján, április 17., Ballószög, Hetényegyháza, május 14. Szolnok, május 22. Napkor, május 23.
Bp. Soroksár, május 25., Győrújbarát, május 30.
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 megtalálhatók)

A könyvek templomában
Különleges ajánlatot tett a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára a budapesti nyugdíjasközösségeknek. Márciusban ingyenes vezetéssel tekinthették
meg ezt az építészetileg is különleges könyvtárat a „pincétől a padlásig”.
Az Albertfalvai Polgárok Köre szervezésében éltünk ezzel a lehetőséggel,
és március 14-én részesei lehettünk Székely Ildikó könyvtárbemutatójának. Megismerhettük a csodálatos neogótikus templom jellegű épület és
a könyvtár alakulásának és fejődésének történetét érdekfeszítő ugyanakkor
alapos eladásmódban.
A könyvtár nyilvános, bárki beiratkozhat, nyugdíjasoknak ebben a hónapban a vezetés mellett ingyenes beiratkozást is nyújtanak, szépirodalmi
részlege is van. Érdemes beülni a kupolás olvasóterembe olvasgatni akár
folyóiratokat is, de több szakjellegű olvasótermi részlege is van ennek az
impozáns „könyvcsarnoknak”. Mi egy emlékezetes délutánt töltöttünk a
kultúra szép palotájában, Székely Ildikónak köszönjük az élményt. Jó szívvel ajánljuk a nyugdíjasközösségeknek jelentkezzenek be iszekely@bme.
omikk.hu címen, és éljenek ezzel a lehetőséggel.
Kaposvári Mari,
az Albertfalvai Polgárok Köre
vezetője

Hotel Solar Nagyatád
A S�l��b� �
�n���� ,
k�j� � �űt��
��
Pu���:
m�m� é� p�p
�

• 6 nap / 5 éjszaka szállás
• Svédasztalos félpanzió
• Délben ajándékleves
• Gyógykúra

Csak
50.500 Ft / fő + IFA
Gyógykúra: 18 db gyógykezelés,
napi fürdőbelépő.
IFA: 400 Ft / fő / éj;
Egyágyas felár: 2000 Ft / éj
Ajánlatunk 2019. 05. 01–10. 31-ig érvényes!

Hotel Solar Nagyatád
Széchenyi tér 28.
infosolar@t-online.hu;
06 82/ 504-135; 06 30/ 500-3135
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NYOSZ-hírek, -felhívások
XIII. Országos Nyugdíjas Sportnapok
Bellér László Emlékverseny

VERSENYKIÍRÁS
A verseny rendezője: Ózdi Nyugdíjasklub,
A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Város
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége
A verseny helye: Ózd város sportlétesítményei, illetve túra
útvonal az Arlói-tó körül.
A verseny ideje: 2019. május 9–10–11.
A verseny résztvevői: Azok a nyugdíjas személyek, akiket
határidőre beneveztek. A besorolás három korcsoportban
történik 65 év alatt, 65-70 év között, valamint a betöltött
70 éven felüliek.
Nevezés: Nevezni: 2019. május 2-ig lehet.
Cím: Bellér Lászlóné. 3600 Ózd, Árpád vezér út 24.
e-mail: ozdinyugdíjasklub @gmail.com
ÓNyK telefon: 30 655-8894, telefon:+36 30 3266527
e-mail: begala.maria@freemail.hu
telefon: +36 70 365-9105, (48) 473-539
Nevezési díj: 800 Ft/fő, Ebéd igényléséve együtt 1.600,-Ft.
Díjazás: Minden sportág első három versenyzője érem díjazásban részesül.
Valamennyi résztvevő emléklapot kap.
Költségek: A XIII. Országos Nyugdíjas Sportnapok rendezvényein részt vevők saját maguk fizetik a szállás, az étkezés és utazás költségeit.
2019. május 10-én (pénteken este) élőzenés vacsorával
egybekötött záróünnepségre kerül sor (1.800,- Ft/fő)
A nevezési díj ellenértékeként a rendező szervek gondoskodnak a sportesemények zökkenőmentes lebonyolításáról, a verseny helyszínein az ásványvízről. Biztosítják a
sportesemény díjait – érmek, oklevelek, emléklapok, valamint a közreműködők (május 10.) pénteki ebédjét, és
minden egyéb, rendezéssel kapcsolatos kiadást fedeznek.
A versenyek lebonyolítása
Ünnepélyes megnyitó: Ózd Városi Sportcsarnok, 2019.
május 10. (péntek), 8.30 óra
Asztalitenisz (női-férfi): Helye: Árpád Vezér úti ÁMK.
Ideje: 2019. május 10. (péntek), 9.00 óra
Atlétika (női-férfi): Helye: Ózd Városi Stadion salakos futópálya. Ideje: 2019. május 10-én 9.00 óra (futószámok)
és 10.30 óra (súlylökés). Versenyszámok: 50 m női,100 m
női,100 m férfi, 200 m férfi, síkfutás. Súlylökés: női–férfi.
Lövészet (férfi-női): Helye: Ózd volt ÉM szálló épülete
(volt kollégium). Ideje: 2019. május 9., 16 óra
2019. május 10., 10.30 órától folyamatos
Sakk (férfi): Helye: Civil Ház Díszterem. Ideje: 2019. május 10-én, 9.00 óra
Teke: Helye: Ózdi Városi Tekecsarnok. Ideje: 2019. május
10-én, 10.30 órától 16.30-ig, és május 11-én (szombat), 9
órától a nevezések számától függően.
Egyéni, női–férfi verseny.
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Tenisz (férfi): Helye: Ózdi Városi Teniszpálya. Ideje: 2019.
május 10., 10.00 óra. Egyéni versenyek.
Természetjárás: 2019. május 11-én, Arlói-tó. Indulás
9 órakor járatos busszal. Ebéd igény szerint rendelhető.
Könnyű, kb. 2–3 órás túra.
Úszás (női-férfi): Helye: Városi Uszoda. Ideje: 2019. május 10., 12.00–13.00 óráig. Versenyszámok: 50 m női
mell, 50 m, férfi mell, 50 m női gyors, 50 m férfi gyors és
50 m női-férfi hátúszás.
Egyebek: A sportversenyekre mindenki saját felelőssége
terhére nevezhet be.
A rendezvény időtartama alatt a Városi Sportcsarnokban Információs Központot működtetünk.
Telefon: +36 30 326-6527, +36 30 655-8894
A díjak átadása minden sportágban a helyszínen, az eredmények ismertetése a május 10-i esti kulturális rendezvény
keretében történik meg.
Mindenkinek eredményes versenyzést és kellemes időtöltést kíván:
Szervezőbizottság

MEGHÍVÓ
Szövetségünk ez évben is meghirdeti a
TISZÁNTÚLI NÉPDALKÖRÖK
TALÁLKOZÓJA
elnevezésű programját, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A VII. alkalommal szervezett találkozó célja,
hogy évről évre figyelemmel kísérhessük
a népdalkörök munkáját, a színvonal
emelkedését, tájékozódjunk a változásokról.
Ezen a napon is szakértő zsűri figyeli majd
a fellépők előadását, minősítik a látványt és
hangzást.
A találkozó ideje:
2019. május 25., szombat, 10 óra
Helye:
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András u. 7.
Nevezés: 2019. április 30-ig.
Nevezési lap a www.nyosz.hu-n.
Kissné Urgyán Mária
elnök

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 versenyszámokban 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 medence)
13:00
– ebéd (2000 Ft – igény szerint)
14:00
– sárkányhajózás
Versenykiírás és regisztrációs űrlap megtalálható a NYOSZ
honlapján (www.nyosz.hu), valamint a nyugdíjas-szövetségeknél és egyesületeknél.
Szállást igény esetén biztosítunk, információk a honlapon és a NYOSZ-irodában.
Nevezési díj nincs, de az egynapos programon való részvételre egyszeri 200 Ft-os regisztrációs díj megfizetése esetén 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
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Márai Sándor
halálának 30.
évfordulóján
Az író l989. február 21-én – 30 éve – vetett véget életének.
A huszadik század kezdetén született, 1900. április 11-én.
A két világháború között sikeres prózaíró, színpadi szerző
és újságíró már fiatalon.
1948-ban hagyta el hazáját. Svájc, Olaszország után
1952-ben New-Yorkba, majd 1967–1972 között újra
Olaszországba ment, s végül Kaliforniában, San Diegoban
telepedett le. Feleségével, Lolával s János fogadott fiával
tette meg ezt a nagy utat.
Ismert, hogy külföldre távozása után a megszálló orosz
csapatok kivonulásához és szabad parlamenti választás
megtartásához kötötte művei magyarországi kiadását.
A makacssága miatt ő is felelőse volt, hogy nemzedékek
nem ismerhették nevét, nem olvashatták műveit. A negyvenes évek elején kezdett el naplót írni, s ezt haláláig folytatta. Az első naplót 1943–1944 címmel írta.
A Petőfi Irodalmi Múzeumba 2005-ben érkezett meg
a mintegy 110 kilós hajókoffer, amelyben az Amerikában
elhunyt író irodalmi hagyatéka volt. Ekkor kezdték el feldolgozni a naplóit is.
A Teljes Napló Márai Sándor 1982–1989 Helikon kiadásának 18. kötete 98-ban jelent meg. Utolsó éveiben is
nagyon érdeklődő maradt a világ eseményeire. Én azokat
idézem az író gondolataiból, amelyekből – véleményem
szerint – a 80 éves ember hozzánk közelebb kerül.
1982
A Csendes-óceán partján olyan távolban élek mindentől
és mindenkitől. Néha éjjel egy vers. Például Babits: Balázsolás zárósor: „Talán nem is olyan nagy dolog a halál.” És
néha Radnóti „járkálj csak, csak halálraítélt.” Ezt csinálom,
mindennap, egy órát. (88 oldalt írt ebben az évben.)
1983
FEBRUÁR 17. Írni az én koromban annyi, mint végrendelkezni. Ha megkísérlem, felrémlenek a haldokló Toldi
szavai, amikor végrendelkezik: „Nincs is nagyon miről, s
ha volna is, kinek.”
MÁJUS 3. Ma három éve, hogy ideköltöztünk, és az
elkövetkező hetekben lesz harmincöt éve, hogy elhagytuk
Magyarországot. (98 oldalt írt ebben az évben.)
1984
1932 körül, a nagy depresszió éveiben San Diego az
amerikai öngyilkosok kedvelt, választott célpontja volt:
a csüggedtek, reménytelenek idejöttek meghalni. …ma
az öngyilkosok száma eltörpült, az emberek inkább azért
költöznek ide, mert remélik, hogy a napsütésben tovább
élnek.

18

Irodalom
A szem, a fül, minden kezd probléma
lenni. Vége felé az öreg ember szemfüles
lesz. (72 oldal ebben az évben.)
1985
FEBRUÁR 9. Meghalt Gábor öcsém. Hetvenöt éves volt, négyen voltunk testvérek,
közülünk ő ment el elsőnek, a legfiatalabb.
A halálhír közel hozza és egyszerre kitetszik, a maga csendes, szemérmes módján
milyen következetes volt…
ÁPRILIS 11. Lola délelőtt eszméletét veszti. Egyedül vagyunk, nehézkes az ágyba emelni. Ez a harmadik ilyen roham az elmúlt négy hétben.
Nyolcvanötödik születésnapomon nem tudok örülni,
mert még élek, nem emlékszem jóra és rosszra. Csak azt érzem, hogy nagyon fáradt vagyok. (55 oldal)
1986
JANUÁR 4. Lola meghalt.
FEBRUÁR 8. A temetés. Négyen vagyunk a kis hajón,
egy hivatalnok, s mi hárman. Az elmúlt hatvankét éven és
nyolc hónapon át együtt éltünk. Hat évtizeden át… Mindig
együtt. Most egyedül olyan ürességben…
FEBRUÁR 18. Két hét előtt vettem egy kézifegyvert…
hónapok óta először érzek. Megnyugvásfélét. Nincsenek öngyilkossági terveim, de ha az öregedés. gyengülés, tehetetlenülés így tart, jó tudni, hogy egy pillanat alatt véget lehet
vetni a megalázó lefelé menésnek…
JÚNIUS 18. Taxival megyek a város határába, ahol a
helybeli rendőrség kiképzőtelepén, rendőrtisztek oktatják a jelentkezőket, hogyan kell bánni a lőfegyverekkel.
Az utazás időszerű, mert nem érzem jól magam, és nem
szeretném valamilyen balkezes ügyetlenséggel eltorzítani a
pillanatot, amikor meg kell előzni a hosszú tehetetlenséget
és halálvárást.
NOVEMBER 28. Reggel telefon Európából. Géza öcsém
meghalt. (Radványi Gézáról van szó, aki rendezte a Valahol
Európában c. filmet)… számomra megüresedett az élet. Elment Lola, Kató húgom és Gábor öcsém, most Géza. Sereghajtónak én maradtam a családból. A libasorban akik “nem
távoztak, csak előrementek“ utánuk ballagok. (40 oldalt írt)
1987
ÁPRILIS 23. János meghalt. Negyvenhat éves volt. (Jánoskát Leányfalun, 3 éves korában fogadták örökbe. Az ő fiuk,
Kristófka 38-ban halt meg.
ÁPRILIS 25. János. Nem tudtam, hogy ilyen közöm van
hozzá. Szegény, szerény, hűséges, tapintatos, csendes magyar
az idegenségben. Soha nem kért, mindig meghálálta, amit
kapott. Két kezével épített az idegenben egy házat. Felnevelt
egy családot. Hozzánk különös, úrias tapasztalattal ragaszkodott… Mintha Lola elvitte volna. (24 oldalt írt.)
1988
ÁPRILIS 25. Írószövetség stb. hívnak haza, műemléket
akarnak csinálni belőlem és a könyveimből.
Mindent újra kiadnak, bőrbe kötve, engem is. A műemlékek közös sorsa, hogy a kutyák végül lepisálják a talpazatot.

Már nemcsak közvetlen családom, pályatársaim, évfolyamtársaim haltak ki, hanem ellenségeim is.
Ha visszamennék Budapestre, már nem találok senkit,
akire jogom lenne haragudni.
AUGUSZTUS 27. Ezekben a napokban negyven éve,
hogy elutaztunk Budapestről. A negyven évben tartózkodási
helyek voltak Genf, Nápoly, New-York, Salerno, San Diego.
Elmentek Lola és János… Teljesen egyedül maradtam,
89. évemben a járás, látás egyre rosszabb, olvasni már csak
negyedórákat tudok, aztán zavaros a látás, séta legföllebb
egyszer föl és le a ház előtt bottal.

Gyöngédség jólesne, de nem bízom senkiben. Olvasmány: éjjel az újság, aztán Krúdy. Új könyvet már nem olvasok. Semmi tiltakozás a halállal szemben, de semmiféle
halálvágy. (10 oldal)
1989
JANUÁR 15. Várom a behívót, nem sürgetem, de nem is
halogatom. Itt az ideje.
(Utolsó naplójegyzetét kézzel, fekete színű tollal írta Márai. Általában géppel írt, néha kézzel.)
Mégiscsak használta tiszta tudattal a fegyverét.
Király Istvánné

Ő volt az én Édesanyám
Az élet legszebb ajándéka volt Ő. Sajnos hatvanhét évesen
lélekben megtisztulva az örök alvók birodalmában pihen.
Talán felkerült a legfőbb jóhoz. A sors korán a munka börtönébe zárta. Elvesztette azt tizenévesen, akit nagyon szeretett, az Édesanyját. Rázuhantak a családjának gondjai, ifjúsága meghalt. Játszás helyett felnőttet kellett „játszania”.
Nehéz évek következtek. Három kistestvérére és Édesapjára főzött, dolgozott. Úgy emlékezett gyermekkorára, hogy
boldog volt, hogy másokat szolgálhatott. Nehéz idők voltak. Nem ismerte a lakmározást, csak a kóstolgatást.
Drága jó Édesanyám ránk, gyermekeire pazarolta szívének minden drágaságát. Túlcsorduló mértékkel mérte a
szeretetét. Az arca mindig tükrözte a mi arcunkat. A saját
akaratát feláldozta, hogy nekünk jobb legyen. Mennyi –
mennyi vágy törött ketté életében.
Mély alvásból fellobbannak az emlékek. Hajának selyme, arcának édes mosolya átragyog az idő redőin. Istenem!
Kezei ölében hányszor pihent meg dacos fejem. Hányszor,
de hányszor befúrtam könnyes arcom ölébe, hogy megnyugodjak. A mosolyában megláttuk, hogy mi gyerekek
milyen szépek vagyunk. Mennyi könnyet rejtett el a mosolya, nem tudom. Mikor ránk csodálkozott, mintha újabb,
frissebb jót látott volna bennünk. Rendkívüli érzés volt,
hogy milyen büszke ránk. Még ennyi év után is bánt, hogy
elmulasztottam vele közölni, hogy mennyire szeretem. De
jó lenne illatos fürtjét megmotozni, megsimogatni, szelídszemére csókot adni. Párnás vállait megölelni és kicsalni
néhány mosolypirulát tőle. Esténként olykor felszakad
a múlt selyme és akkor tisztán látom Őt, és hallom lágy
hangját, hogy kisfiam. Ezt oly szelíd gyengédséggel, mint
ahogy még az álmos fűszálak száraira megereszkedik a harmat. Látom, ahogy a varrógépen fűzögette a tűbe a cérnát
és görnyedten űzte, hajtotta a pedált. Közben áhítattal figyeltem, hogy hányféle arcot vett fel a vörösen lobbanó
láng árnyéka a falon. Idegen földrészeket jártam be vele.
Törpék, tündérek között bolyongtunk.
Kimozdított a mesehallgatás a hétköznapok szorongásaiból. Sok apró csodával gazdagodtam. Közben a tűzhelyen
az öreg mély hasas edény széles karimájú fedelét táncoltatta

a forró gőz. A fűszeres illat belengte a kis ház minden zegzugát. Ha ünnepre gondolok, eszembe jut a készülődés és
az ünnep hangulata. Jeles ünnepkor, például karácsonykor
a ház megtelt isteni jelenléttel. Beolvasztottuk magunkat a
családba. Mindenkinek volt feladata. / Anyámnak gondja
volt arra is, hogy hitünket megtartsuk. Első táplálékként
szívtuk magunkba születésünkkor. / Kíváncsian mentünk
a templomba, mi gyerekek, hogy megtudakoljuk, vajon
másoknak mit hozott a Jézuska, és hálát adjunk a Teremtőnek. Együtt volt az egész család ilyen alkalmakkor.
Az én drága jó Édesanyám saját példáján keresztül tanított minket a türelemre, megbocsátásra. Igazság viszonyban éltünk vele. Sokat beszélgettünk őszintén. hétvégeken,
amikor már a lehetetlent is lebírta, akkor saját maga által
varrt nagy rózsa mintájú pongyolában várta a vendégeket
az asztalon finom illatos süteménnyel, / amit a vendégek
érkezéséig mi nem kóstolhattunk meg.
Megszólította a keservében szenvedő embereket. Vigyázott arra is, hogy az igazság szeretet nélkül kegyetlenség is
lehet. Életében értelmet nyertek a szavak, másokért tenni! Nem az élet anyagi javai megszerzésének lehetőségét
látta az egyén érvényesülésének. A szolgálat adta a belső
nyugalmát. Amíg egészséges volt szerette a nótát, szeretett
danolgatni, jókat tudott nevetni, kacagni. Szerette a virágokat. Az ibolyából és gyöngyvirágból kiáramló illatot, és
örült, hogy milyen szépen növekednek mindenki örömére. Szeretetet vitt oda, ahol nem volt. Már nagyon beteg
volt. Az ágyban feküdt. Magához intett és halkan erőtlenül azt súgta a fülembe, hogy kisfiam megértéssel fordulj
mindenkihez, és tisztelj minden embert. Ne érezz senkivel
szemben gyűlöletet. Imádságra is buzdított, mert az belső szabadságot ad egy nagyobb rendezettségben. Most is
rám gondol, és ha kell, bátorít és vigasztal az én drága jó
Édesanyám.
Majdnem elfelejtettem! – amikor elindult a hosszú útra
tartozása nem volt senki felé, és mindenkinek elengedte a
„tartozását”.
Fehér Levente
Szombathely, Király u. 25.
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Anya csak egy van

Nyugdíjasok irodalmi antológiája
2018

Irodalmi pályázat 2019-ben
Tisztelt irodalomszerető nyugdíjastársak!
Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen
írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen
megformált, élményt nyújtó, szívet-lelket melengető, érdekfeszítő, szép gondolataikat 2019-ben is!
Idei pályázatunk témájául kettőt választottunk:
a. Bennünk élő történelem
b. Emberségből példát…
Azt várjuk szerzőinktől, hogy személyesen megélt vagy
családi történetekből fennmaradt eseményeket örökítsenek meg, formáljanak irodalmi értékű írássá, amelyek
a nagy történelmi eseményeket személyes élmények
alapján mutatják be. Várjuk továbbá azokat az írásokat,
amelyek példamutató emberi életutakat, értékeket tárnak az olvasó elé.
A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megformált,
legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy terjedelmi korlátok nélküli maximum 4 vers.
A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban
helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát (1); valamint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvashatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószámmal, továbbá telefonos és e-mail elérhetőségüket(2)!
Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: 2019. évi irodalmi pályázat.
A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége Budapest, Szövetség utca 9., 1074
Beküldési határidő: 2019. november 5.
2019-ben – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – nincs
regisztrációs díj.

2017

Nyugdíjasok irodalmi antológiája
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A NYOSZ 2017–18. évi irodalmi pályázatának
díjátadó ünnepségére, és a most megjelenő
kötet bemutatójára 2019. április 17-én kerül
sor a NYOSZ Budapest, Szövetség u. 9. alatti
irodaházában. A könyv mintegy 170 oldalon
mutatja be a legjobb írásokat, verseket. Megrendelhető, megvásárolható a NYOSZ-irodában 1000 Ft-os áron.
Szerelmünk
megsárgult lapjai

Régen történt, de ma is jó ilyen nosztalgikus epizódra
gondolni. Sok-sok évvel ezelőtt, még kislány koromban,
úgy 13-14 éves voltam akkor. Az iskolában kirándulást
hirdettek Budapestre. Szinte az egész osztály jelentkezett.
Én csak ültem a padban, és a szívem úgy dobogott, hiszen addig még sehol sem voltam a kisvárosomon kívül.
És most itt a lehetőség! Istenem, de jó volna oda eljutni!
Még aznap délután édesanyámnak igen óvatosan előadtam áhított kérésem, hogy hadd mehessek a többiekkel. Úgy gondoltam, nem is olyan nagy az az összeg, amibe kerül. Hogy mit kaptam válaszul? Ilyesfélét: Mit akar
a kisasszony, Budapestre kirándulni? Itthon meg még hat
éhes száj (a testvéreim), meg a sok dolog! De hiába az erős
dörgedelem, valami módon szinte naponta megemlítettem egy-egy szóval hőn óhajtott kívánságomat. Hogy dűlőre jussak a vágyaimmal, épp egy rokonunk volt nálunk,
én pedig őelőtte megemlítettem szívem vágyát. Úgy gondoltam, talán segítségre lelek, és mellém áll. Jól sejtettem.
Végül is egyezségre jutottunk. Elengednek, ha már
ilyen erősen akarom azt a kirándulást. Elmehetek, de csak
az én utánam következő húgommal. Gyorsan beleegyeztem, nehogy odavesszen a szent vágyam. Onnét aztán
még jobban izgultam, pláne, hogy még két éjszakát is ott
töltünk. Márpedig én addig soha sem aludtam másutt.
Mondta a tanár néni, hogy hálóinget vagy pizsamát is
kell vinni. Szégyelltem, de addig nekünk ilyen nem volt.
Éjszakára otthon a mi kispendelyünkben aludtunk. Nem
fáztunk, összebújtunk. Mindig ketten-hárman aludtunk
egy ágyban. Abban az időben ilyen szegény helyen nem
volt gyerekszoba meg hálóruha sem.
Édesanyánknak volt ötlete, hogy nekünk se kelljen ruhátlanul aludni. Eszébe jutott, hogy van neki két szép hálóinge, még nászajándékba kapta annak idején. Előkapta
őket, átmosta, és már meg is volt az éjszakai öltözet. Felpróbáltuk, orra buktunk benne. Ezt gyorsan megoldottuk, egy övet kötöttünk rá, és feljebb húztuk az inget,
hogy legalább a lábunk kilátsszon belőle.
Aztán szép lassan bekerültek a kis szakadozott bőröndbe a szükséges holmik. Új nem volt benne egy darab se,
meg aztán elég kevés is volt. Kettőnknek a húgommal
éppen annyi, mint valamelyik társunknak, egymagának.
De az nem számított, csak az, hogy utaztunk a többiekkel
Buda-pestre. A tanár néni elmondta, hogy hová megyünk:
az állatkertbe meg a pálmaházba is. De a vidámparkot is

meglátogatjuk. Este meg sétahajózunk a Dunán. Ha jut
idő, a Margitszigetre is eljutunk.
Ez utóbbi az idő rövidsége miatt elmaradt. Sétáltunk is
egy szép árnyas úton. Ott láttunk sok cifra holmikat kínáló
nagy, üveges kirakatokat. Meg divatos üzleteket, ajándékboltokat. Az egyikbe bementünk, és egy pár csillogó nylonharisnyát vettünk édesanyámnak, hogy elengedett minket. Volt
ott egy „Közért” feliratú bolt is. Nem tudtuk, hogy mit takar
a felirat, de bementünk. Élelmiszerüzlet volt. Vettünk 3 kiló
cukrot, itthon nem mindig lehetett kapni. Gyorsan betettük
a kis kopott bőröndbe, majd a buszon lévő csomagtartóra helyeztük. Utána még elmentünk ebédelni a többiekkel. Aztán
még egy kis séta.
Útközben éppen ott időzött egy fagyiját kínáló árus is.
A tanár néni szólt mindenkinek, hogy akinek van még
pénze, vehet fagyit is. Ránéztem a húgomra, ő meg a fagylaltra. Elővettük a kis kopott bukszánkat. Számoltam, de
csak 50 fillérünk volt. Ránk került a sor, az árus kérdezte, hogy mennyit adhat. Szép csendesen mondtam, hogy
csak egy gombócot, én úgyse szeretem. A lelkem mélyén
tudtam, hogy ez nem igaz, és úgy neveltek minket, hogy
hazudni nagy bűn. Szégyelltem is magam, de a fagyit a húgomnak adtam oda. Ő a kisebb. Nagy zavaromban nem
vettem észre, hogy a tanár néni figyel bennünket. Odaszólt
az árusnak, hogy adjon még egyet a másik kislánynak is.
Alig mertem nyúlni érte, még megköszönni is alig tudtam.
Hazafelé az úton a kis bőröndünk leesett, de a benne lévő
cukor nem szóródott ki, megmaradt a bőröndben. Jól beesteledett, mire hazaértünk.
Édesanyánknak mindent el kellett mondani. Mit láttunk,
mit vásároltunk. Na, itt megálltunk, a fagyisnál. De csak
elmondtuk, hogy mind a ketten fagyihoz jutottunk. Édesanyánk nagyon meglepődött, és gyorsan a bukszájához nyúlt,
elővett egy 50 fillérest. Ideadta, és rám parancsolt, hogy holnap, ha az iskolába érek, rögtön adjam oda a tanár néninek.
Hiszen ők is szerényen élnek, nem keresnek sokat. Meg családjuk is van. És még egy 50 filléresnek is helye van náluk.
Másnap, az első óra utáni szünetben, mikor az osztálytársaim tódultak kifelé, én mind hátrább maradtam. Az én
okos tanár nénim észrevette, hogy valami nincs nálam rendben. Nem tolakodom, nem sietek. Éppen utolsóként értem
a katedra elé. Ránéztem a tanár nénire, csak annyit tudtam
mondani: – Tessék, az anyukám küldi a tartozást, köszönjük!
Gyorsan odaadtam az 50 fillérest, de már akkor úgy éreztem,
hogy nagyon égette a markomat, jó lesz ettől megszabadulni. De az én tanár nénimnek óriási szíve volt. Visszaadta, azt
mondta, erre nekünk nagyobb szükségünk van. Tudta, hogy
otthon még hat kistestvérem van, szüleim pedig szegény,
nap-számos emberek.

Anya csak egy van

A NYOSZ 2017. évi irodalmi pályázata 3. díjas írása,
szerzője özv. Bóna Attiláné, Gyöngyösről.
A napokban megjelenő irodalmi antológiában is olvasható.

Szégyenkezve hazavittem a kis pénzérmét. Odaadtam az
édesanyámnak. Egy darabig tartotta a markában. És szép
lassan elindult egy könny-csepp az arcán. Meg se mertem
szólalni, ilyet még csak egyszer láttam. Az én édesanyám
kemény asszony volt, nem szokott sírni. Hogy mi jutott
eszébe, nem tudom, de már nem is fogom megtudni.
Hanem a kisbőröndöt bontotta volna ki, szóltam, hogy
az asztal fölött csinálja, mert a buszon leesett, és biztosan
ki is szakadt a papírja. Édesanyám nagyon meglepődött
a három kiló cukor láttán, megkérdezte, miért vettük?
Próbáltam örömöt mutatni, és elmagyarázni, hogy úgyis
akartunk mindenkinek valamit hozni. És hát érik már a
szilva a kert végében, amit meg szoktunk főzni, és abba
lesz téve, hogy édesebb legyen. Kellett is bele, mert az a
szilva nem olyan, mint a besztercei, nem olyan édes.
Az én édesanyám csak nézte, és csendesen, szinte csak
magának mondta: én nektek szántam azt a kis pénzt, de így
most mindenki kap belőle. Na, most hogy mondjam meg,
mi ketten elköltöttük volna, az kevesebb, mint így, amikor
mind a kilencen eszünk a finom lekvárból. Ezt próbáltam
az én édesanyámnak elmondani; aztán lassan azt mondta: –
Hát akkor mindnyájan édes jutalomban részesültünk.

A szövetség ezúton szeretne gratulálni és köszönetet mondani az alkotóknak a munkájukért és egyben figyelembe ajánlani az ez évi
pályázati témákat.

A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bontja
fel, kizárja az értékelésből; továbbá kizárja a zsűri a szerző
nevével, aláírásával küldött írásokat is.
Eredményhirdetésre terveink szerint 2020. januárjában
kerül sor; a díjazottak alkotásaiból (a 2020. évi győztesekkel közösen) tervezzük antológia kiadását.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és címet tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel; így a beküldött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint)
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.
Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet és jó
egészséget kívánunk:
NYOSZ-elnökség
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Mikor van szükségünk méregtelenítésre?
A tavaszhoz a fa elem kapcsolódik, amely a májat és az
epehólyagot jelenti. A kínai orvoslásban a máj vizsgálata az
egyik első lépés, hiszen a vér méregtelenítésének és tárolásának a legfőbb szerve, kapcsolatban van az izomtevékenységgel, az idegrendszerrel, kiegyensúlyozatlansága idegességet, feszültséget, dühöt eredményezhet.
Tünetek, amelyek arra utalnak, hogy
szükséges lehet a májjal foglalkozni:
1. Ha azon kapjuk magunkat, hogy ki nem állhatjuk a
zsíros húsok, sültek látványát vagy szagát.
2. Ha a gyümölcsöket, főleg a citrusféléket utáljuk meg
hirtelen.
3. Ha ingerlékenyek, frusztráltak, türelmetlenek vagyunk.
4. Hirtelen merevséget érzünk, akár az izmainkban, akár
a gondolkodásunkban.
5. Gyenge körmök,hasi ernyedtség, émelygéssel kísért
fejfájás, migrén
6. Bármilyen változás a látásnál
7. Tervezni, szervezni képtelenség, negatív szemléletmód, harag, kiabálás
8. Nőgyógyászati problémák, pl. PMS – premenstruációs szindróma
9. Vérnyomásproblémák
10. Krónikus tavaszi fáradtság
Nézzük meg, hogy mit tehetünk, ha javítani szeretnénk
a működést így tavasszal.
I. Elkerülni a terhelő dolgokat
A húsvét előtti nagyböjt megtartása nagyon hasznos, még
ha nem is teljes szigorában. De az alkoholtól, a zsíros ételektől, a cukroktól (pl. akár csokoládé), kávétól, narancstól, körtétől, földimogyorótól, diótól, kéntartalmú aszalt
ételektől, édességektől érdemes egy időre megválni, hogy
a máj fellégezzen.
II. Támogatni a működést
0. Érdemes kiemelten odafigyelni a tiszta víz és rostok fogyasztására. Víz fogyasztása testsúly 10 kilogrammonként
4 dl. A szükséges rost bevitel pedig legalább 30 gramm
naponta. Tavasszal fordítsunk kiemelt figyelmet rá, hogy
miközben tehermentesítjük a májat, tisztítsuk is ki magunkat. Ebben biztonságos módon a víz és a rost lesznek
segítségünkre.
1. A fa elemet – vagyis a májat – melegítő hatású ételekkel tudjuk támogatni. Fogyasszunk például pirított zöldségeket, és természetesen friss zöldségeket, ahogyan jön a
szezonjuk: fejes salátát, retek levelét, vizitormát, spenótot,
sóskát. Mindent, ami zöld színű. A savanyú íz is a májat
támogatja.
2. Részesítsük most előnyben a hántolatlan gabonákat,
a babot és a halat.
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3. Szórjunk szezámmagot az ételeinkre.
4. Igyekezzünk olyan ételeket választani, hogy az ös�szes B-vitamin bejusson a szervezetünkbe, valamint a C,
és E-vitamin és a karotinok. Ezeket érdemes természetes
táplálék kiegészítővel pótolni.
5. Az eper erősíti a májat és a vesét is.
6. A májműködést serkentő további élelmiszerek: spárga, bogyós gyümölcsök, hajdina, káposzta, sárgarépa, vöröshagyma, citrom, köles, olajos hal, olajbogyó, petrezselyem, paszternák, barnarizs, napraforgó mag, kurkuma.
7. Gyógynövények közül a kamilla, a levendula, a gyermekláncfű javasolt –figyeljünk rá, hogy permetező szert ne
tartalmazzanak!

A NYOSZ 2017. évi irodalmi pályázata 2. díjas verse,
szerzője Polgárné Dornai Klára, Nick
A napokban megjelenő irodalmi antológiában is olvasható.

A NYOSZ 2017. évi irodalmi pályázata 3. díjas verse,
szerzője Füzik Irén, Csalovec – Megyercs.
A napokban megjelenő irodalmi antológiában is olvasható.

Az emlékezés szirmai

Út a végtelenbe

Gyermeki szívvel gyöngyvirágot
szedtem a herendi erdőben,
csokorba kötöttem,
Kamaszkoromban orgonát loptam,
tettem miatt sohase bánkódtam,
idegen kerítésen
hajolt hozzám a résen.
Majd a saját kertemből tulipánt vittem,
anyák napján azzal kedveskedtem.
Emlékszel, tavaly a vázádban
harangvirág volt,
ki gondolta, hogy a harang
hamarosan majd érted szól?
Ó, anyám, azt mondtad a sírodon
sosem lesz virág!
Látod, megint itt vagyok,
sírodra az emlékezés szirmait
halmozom.

III. Visszaadni a rugalmasságot
A máj kiegyensúlyozatlansága merevséget idézhet elő a
szervezetben, ezért a nyújtó gyakorlatok nagyon jót tesznek, mert azzal, hogy ruganyossá teszik az izmokat, oldják
a felhalmozódott feszültséget, ez pozitívan visszahat a májra. A gyakorlatok könnyűek legyenek, és csak fokozatosan
szabad a mozgást emelni.
IV. Megszabadulni a haragtól
Az érzelmek közül a májhoz a harag fűződik, és a káros
szenvedélyekért is a májban felszaporodó feszültség miatt
bennrekedő méreganyagok a felelősek. Itt gyűlnek fel a
gyűlölködés, az irigység, a düh, a féltékenység, az önutálat
okozta negatív hatások is, melyek a máj működésén kívül
az immunrendszert is károsíthatják. A visszafojtott érzelmek a váll-nyak-hátizmok fájdalmát eredményezik, a teret
nyerő harag pedig a hát középső részén jelentkező hátfájás
képében jelentkezik. Haragkezelés kapcsán érdemes Bagdy
Emőke professzor asszony tanácsait követni, könyveiből és
előadásaiból érdemes tájékozódni. Ha már a visszafojtott
érzelmeket nem tudjuk kezelni, érdemes szakembert felkeresni.
Méregtelenítés?
Tavasszal mindenhol a méregtelenítésről hallunk, azonban
ez nem mindenkinek javasolt. A tavaszi krónikus fáradtságnak sajnos sok oka lehet, és egy erősen legyengült szervezet számára egy komoly méregtelenítés megfelelő előkészítés nélkül akár halálos is lehet. Ezért kérem, fogadják
meg a tanácsomat, és méregtelenítéshez csak szakember
vizsgálata után, annak javaslatára fogjanak. A fenti javaslatokat biztonsággal alkalmazhatják! Ha pedig úgy érzik ez
nem elégséges, inkább keressenek fel szakembert, és ne az
újságokban leírt sablon kúrákat használják! Jó egészséget!
A cikkben leírtakkal kapcsolatban felmerülő kérdéseit
küldje el bátran e-mail-címemre, szívesen válaszolok:
anita.pantya@meridianclub.eu

Nyomodba eredek árkon-bokron át
A múltba nyújtózkodó dűlőutakon,
Hányszor járhattad meg életed során
Aratók ebédjét cipelve karodon?
Te voltál az árva kis mezei virág,
Kit az idő hideg szele fújt,
De álltad az élet minden viharát,
Mígnem lábad alól kifogyott az út.
Érzem a krizantémok fanyar illatát,
Égő gyertyák mutatják az utat,
Belépek a sírkert nyitott kapuján,
Beértelek: itt vagyok, mama!

Közvetített szolgáltatásaink:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

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

Keressen Minket bizalommal!
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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 legoptimistábbak, előbbiek 73 százaléka, utóbbiak 67 százaléka
tekint 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 választóvonalnak, ez egy évvel alacsonyabb a világátlagnál.
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 fiataloknak 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 mondott kategorikusan nemet erre a kérdésre.
A magyarok 32 százaléka úgy gondolja, hogy idős korára egészségügyi problémái 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.
A közelgő EP- és önkormányzati választás fényében érdekes látni, hogy mit gondolnak a megkérdezettek az idősek politikai hatásáról.
A magyarok 40 százaléka szerint az idősek túlságosan is
befolyásolják a politikát, ez jóval a világátlag fölött van (29
százalék).
Amikor arra kérdeztek rá, hogy mi a legjobb az öregségben, az első helyre került az, hogy több időt tölthetnek
együtt a családjukkal, valamint jobban ráérnek a hobbijukkal foglalkozni, illetve utazgatni, de szorosan ezután következik 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 százaléka gondolja így, míg 42 százaléka szerint nem lehet.
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Mit hiányolunk a rendszerváltás előttről?
A Nagy Retró Kutatásból kiderül, miért mondjuk sokszor, hogy régen jobb volt, és mit hiányolunk a leginkább a múltból.
Tombol a retróláz, az emberek hajlandóak akár többet is fizetni egy múltidéző termékért vagy szolgáltatásért - derült
ki a Tó-retró blog kutatásából. A legnépszerűbb irányzat a
szocialista retró, ráadásul azok szemében is, akik még meg
sem születtek az előző rendszerben. Több mint 2400-an
töltötték ki a Nagy Retró Kutatást, a válaszadók között
nők és férfiak egyaránt szerepeltek, 85%-uk városban él, és
kétharmaduk szerzett felsőfokú képesítést.
A kitöltők között komoly egyetértés alakult ki abban a
kérdésben, hogy vajon népszerűek-e napjainkban a retró
irányzatok, hiszen csak minden 8. megkérdezett gondolta úgy, hogy volt valaha is markánsabb időszaka a múltba tekintésnek. A hölgyek és urak véleménye ebben szinte
tökéletesen megegyezett, ahogyan az életkor és a lakhely
sem befolyásolta érdemben a végeredményt. A válaszadók
valószínűleg saját tapasztalataik alapján vélekedtek így, hiszen ezen irányzatok őket is vásárlásra ösztönözték. Akkor
a legsikeresebb egy retró termék vagy szolgáltatás, ha az
előző rendszer stílusát idézi meg.

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
valóságban mindössze addig jutnak, hogy nem dohányoznak, nem isznak túl sok alkoholt, és odafigyelnek arra,
hogy mit esznek.
Módszertan
A felmérést 2018 augusztusában és szeptemberében végezték 30 országban, országonként nagyjából 500-1000
fő részvételével, internetes lekérdezéssel. A harmincból 15
országban, például Magyarországon az eredmény reprezentatív. A többi 15 országban, ahol az internetpenetráció
alacsonyabb, az eredmény inkább a városi, magasabb végzettségű lakosság véleményét tükrözi.
Forrás: https://24.hu/kulfold/2019/02/21/
idosek-oregseg-optimizmus-politika/

Az ételautomata és a Bambi hiányzik a legjobban
Kiderült az is, hogy mit hiányolunk leginkább az előző
rendszer idejéből. Ha a Balaton világát szemléljük, akkor
egyértelmű, hogy a kertmozik és az olcsó étkezési lehetőségek - automaták, önkiszolgáló éttermek, gasztrofól
- után vágyódunk, ezeket 64-68% jelölte meg. Minden
harmadik válaszadó felélesztené az olcsó SZOT-üdülések
rendszerét is.
Abban viszont nagy volt az egyetértés, hogy a kölcsönzők és a korabeli strandcikkek felett végérvényesen eljárt
az idő. Ezt az állítást támasztja alá az is, hogy a hiányolt
márkák rangsorában a korábbi gumimatrac-nagyágyú, a
Palma az első tízbe sem fért be. Nagyon hiányoljuk viszont
a Bambit: az említett rangsort toronymagasan a régi szörp
nyerte. Utána szinte holtversenyben említették a válaszadók a Trappert, a Traubit és a Trabantot, míg mögöttük a
Márka, valamint két szórakoztatóelektronikai gyár, a Videoton és az Orion futott be.
A fiatalok is szeretik a retrót
Érdekes, hogy a 24 év alattiak egy hajszálnyival gyakrabban
fizetnek retró stílusú termékekért vagy szolgáltatásokért,
mint a náluk idősebbek. Összességében a kitöltők közel
90%-a vett egy éven belül valamilyen 25 évnél régebbi tárgyat vagy olyan terméket, mely a boltokban most is kap-

ható, de megjelenésében a retró irányzatot képviseli. Bár
csak minimális eltéréssel - alig 1% -, de a férfiakat jobban
megérintette a retrómánia, ők nagyobb számban költöttek
ilyesmire az elmúlt 12 hónapban.
A következő kérdésben arra keresték a választ, hogy az
egyes terméktípusok esetében mennyiben befolyásolja a
vásárlás előtti döntést egy jól sikerült múltidéző megjelenés. A válaszok alapján lecsengeni látszik a retró kinézetű
kisautók divathulláma, ugyanis a válaszadók kétharmadát
egyáltalán nem befolyásolja a régies megjelenés. A 24 év
alattiak 20%-a esetében viszont ez a döntő szempont, és
alig több mint egyharmadukat hagyja hidegen a patina.
Ugyanígy nem tűnik érdemesnek a ruházati- és műszaki
cikkek esetében sem visszakanyarodni a múlthoz. A döntéseket komolyan befolyásoló tényezőként a szállások, a vendéglátóhelyek és programok esetében érdemes a retróval
számolni, de az élelmiszereknél is sokat nyomhat a latban
egy ilyen megjelenés. A zene azonban egyértelműen a retróról szól napjainkban, a válaszadók kétharmada kizárólag
ezt keresi, vagy előnyben részesíti az ilyen stílust.
Az előző rendszerhez húz a szívünk
A válaszadók túlnyomó része, különösen a nők az olyan
tárgyakat, vendéglátó- és szálláshelyeket kedvelik, melyek
a lehető legjobban hozzák egy kor hangulatát, és csak
egyötödük nyilatkozott úgy, hogy csak az eredeti ereklyék
tekinthetőek retrónak.
Egyértelmű a szocialista időszak stílusának a fölénye,
ami valószínűleg a gyermek- és fiatalkori emlékeknek köszönhető: a 2400 kitöltő kétharmada az előző rendszer stílusát kedveli a legjobban, míg az amerikai vagy éppen olasz
retró jóval kevésbé népszerű. Meglepő, hogy az arányok
szinte ugyanezek voltak a 24 év alatti válaszadók esetében
is, noha ők már jóval a rendszerváltás után születtek.
Forrás: https://femina.hu/terasz/regen-jobb-volt/
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Igen, színház
az egész világ
Elnök asszonyunk kérésére bemutatom-felidézem a szolnoki szenior színjátszás közel egy évtizedét. Az ezernyi dokumentum, képanyag újra meghívja a kezdeti várakozás,
majd rácsodálkozás élményeit. Olvasom a régi cikkeket,
riportokat, amiket készítettem. Az első, és (talán) a legfontosabb kérdés számomra: Mi a színház szerepe ma? A választ Rigó József rendező, a Híd Színház vezetője fogalmazta meg a legszabatosabb módon: „A rossz színháznak
az, hogy lebutítsa az embereket. Ezt nagyon sokan szeretik.
A jó színház a felelős személyes döntéseidet készíti elő az
életedben. Ezt kevesebben szeretik. A jó színház aktuális
kérdéseket tesz fel; pontosan kérdez. És felzaklat. Ám válaszokat adni nem a dolga. A politikusok a fel nem tett
kérdésekre is tudják a jó választ. A művészetben a feltett
kérdésekre nem tudjuk a válaszokat; azt tudjuk, hogy jól
kérdezni is nehéz. A jó színházi előadás után úgy érzem
magam, mintha kavics lenne a cipőmben.”
2010 nyarán nagy lelkesedéssel kezdtük el szervezni
Szolnokon a szenior korosztály körében egy új színházi
csoport létrejöttét. A Helyőrségi Művelődési Otthonban
kaptunk helyet próbákra és játékra. A közel ötven fő jelentkezőből heten maradtunk, és kezdtünk el dolgozni Rigó
József rendezővel. Új kihívást jelentett szenior korú, addig
színházban nem játszó hölgyekből – urakból „színészt” nevelni-faragni? – kérdeztem egy riportban rendező úrtól. Én
jelentek kihívást nekik. Nem könnyű engem kezelni – válaszolta mosolyogva. Bizony, sok kihívást jelentettünk egymásnak: meg kellett tanulnunk – ahogyan tréfásan mondani szoktuk- rigójózsiul; azaz, a színház nyelvén. A kezdeti,
hatvan év körüli átlagéletkor előre vetítette, hogy testünk
nem mindig engedelmeskedik, hangunk is veszített dallamosságából, és szöveget sem tudunk az ifjúkori gyorsasággal tanulni. Az intenzív műhelymunka azonban meghozta
gyümölcsét: 2011 tavaszán mutattuk be első előadásunkat.

2013-ban régi tagoktól búcsúztunk, új tagok érkeztek, a
munka folyt tovább új helyszínen, a VOKE Csomóponti
Művelődési Központban. Új sikerek, oklevelek, díjak jelzik további munkánkat. Rigó József rendező úr 2013 augusztus 20-a alkalmából vette át Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Művészeti Díját: a kulturális, közösségi és színházi
élet megújításáért. Folyamatosan új tagokat toboroztunk,
majd 2016-ban fájó szívvel búcsúztunk el alapító tagunktól, Demény Adrienntől, ki folyamatos hangszálgyulladás
miatt kénytelen volt feladni színházi sikereit. Repertoárunkon szerepelt tucatnyi darab szerepelt. A szakmai munka
összefoglalására a színház rendező vezetőjét kértem fel.
„2010 nyarán, egy kommunikációs tréningen találkoztam Adrival1 és Évával2, ottani beszélgetéseinkben merült
fel az ötlet, színjátszást szervezni senior korosztályú játszókkal, építve több évtizedes színházi tapasztalataimra.
A kihívás lényege az volt, hogy létrejöjjön egy olyan közösség, amelyik képes a sztereotip nyugdíjas klubműsorokon
túllépve olyan előadások létrehozására, hogy azok esztétikai értéke is számon kérhetővé váljék.
A meghirdetést követően már ősszel intenzív műhelymunka kezdődött el, annak érdekében, hogy a leendő játszók színpadképessé váljanak. E több hónapos munka gyümölcsöző eredményeképpen mutattuk be 2011 tavaszán
Senior Színház néven Sacha Guitry : A villa eladó vitriolos
bohózatát. Ezt követte 2011 őszén a zagyvarékasi művelődési házzal koprodukcióban Serfőző Simon: A két árva
című egyfelvonásosa. A darab Móricz Zsigmond egy 1941
nyarán játszódó élet-epizódját eleveníti fel. Külön érdekessége volt a bemutatónak, hogy a darabban akkor ötévesen
megmutatott Litkei Imre (Móricz örökbefogadott- talán
saját- gyereke) jelen volt a bemutatón.
2012-ben a Senior Színház fuzionált a város kulturális
életében évtizedek óta meghatározó, országosan, sőt nemzetközileg is ismert Híd Színházzal. Ez újabb kihívásokat
jelentett az előadások szándékaiban. Nem csak szervezeti
1 Demény Istvánné, Adrienn megyei elnök
2 Márki Éva országos kulturális referens
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megújulássá, hanem a minőség garanciájává is vált a HídSenior Színház névváltozás. Ebben az évben került bemutatásra a nagy sikerrel játszott, több vidéki helyszínre meghívott előadás, a Szex és nyugdíj, egy amerikai szerzőnő,
Jane Juska regényéből, a nőiesség kortalanságát, az időskori
kapcsolatok szépségét és keserűségét felmutatva.
2013-ban, a VOKE Csomóponti Művelődési Központba költözve került bemutatásra, a szintén sok helyen
és nagy sikerrel játszott ókori klasszikus, T.M. Plautus:
A bögre című színdarabja. Ez az előadás az egri országos
nyugdíjas színjátszó fesztiválon fődíjat kapott, és a zsűri a
munkánkat követendő példaértékűnek nevezte.
A sokszínű paletta újabb színe 2014-ben Bertolt Brecht:
Aki igent mond és aki nemet mond című tandrámája.
A 2015 júniusában bemutatott Alfred Jarry darab, az
Übü a király. Übü története megjelenése óta kiapadhatatlan forrása a világ színpadainak. A Híd-Senior Színház
nem csak Szolnokon játszotta nagy sikerrel az előadást, az
ősz során két találkozóra is meghívást kapott, Debrecenbe
és Adácsra. Ez utóbbi minősítő fesztiválon, a fesztivál legjobbjai között számon tartott díjat kapta.
Benedek Elek: A pelikánmadár című meséjének színpadi feldolgozását bábokkal és élő színészekkel 2016 márciusában mutatta be a Híd-Senior Színház.
Shakespeare halálának 400. évfordulójára készült egy
felvonásos felolvasószínház egy fiktív éjszakai találkozás az
író és I. Erzsébet között. G.B.Shaw: A szonettek fekete hölgye címmel. 2016. áprilisától játszottuk.
A 2016/2017 évad végén, júniusban került bemutatásra egy sajátos formakészletű előadásunk, az ókori szerző,
Aiszkhülosz Agamemnón című tragédiájából A Hazatérő
címmel. A játéktér ritualizáló színházi formája, az ember
nagyságú síkbábok, a barbár hangvételű zene, az élő színészek dinamikus mozgása és szövegmondása jellemezte
e különös hangvételű előadást. Az elementáris élményt a
vizuális szimbólumok használata erősítette. Debrecenben,
fesztiválkörnyezetben is nagyon jó kritikát kapott. Szolnokon kiemelt programként játszottuk az Artjáró összművészeti találkozón, nagyon jó visszhanggal.

2018 nyárelőn egy karaktertréningre és szituatív improvizációkra épülő műhelymunkát végeztünk. Ennek eredményeként született meg a Valamiféle Minkowski című,
az ezoterikus hókusz-pókuszok idéző jelbe tételét bemutató előadásunk. A műhelymunka során feltárt dramatikus helyzetek szerkesztése és továbbírása egy szórakoztató,
hangulatos játékot eredményezett. Ezt az előadásunkat is
játszottuk fesztiválon, a szakmai visszajelzések alapján sikerrel.
Ez év (2019) január 13-án játszottuk először Guy Foissy
darabját, Bedöglött a tévénk címmel. A darab, bár a ’60-as
évek Franciaországában játszódik, helyzetei a mát, korunk
világát idézik, a kiürült, és közömbössé vált emberi kapcsolatok ábrázolásának katartikus megközelítésében. Sok
abszurd helyzettel, groteszk humorral.
Színházi ismeretterjesztést is végzünk, hét előadásból
álló nézőakadémia sorozatunk Hol a színpad, kint-e vagy
bent?, Balázs Bélát idéző címmel került meghirdetésre.
A beszélgetéseken drámatörténeti, színháztörténeti és színházelméleti kérdéseket dolgozunk fel az érdeklődőkkel.
Közösségünk nem zárt. Új tagokat is várunk, és reméljük,
hosszú évekig tesszük még a dolgunkat a város, a megye,
valamint a nagyobb régió kulturális életében.
Rigó József
rendező

Az elmúlt évtizedben a város, a megye kulturális életében
folyamatosan jelen van színházunk. A megyei Verseghy
Ferenc Könyvtárban több ismeretterjesztő előadást tartottunk színházi témákban, előadásokkal fűszerezve. Folyamatosan prominens szereplői vagyunk a Művésztelepen
évente megrendezésre kerülő Artjáró programnak. A Globe Fesztiválra is minden évben meghívást kapunk. Felkérték már a csoportot képzőművészeti kiállítás megnyitására
is, ahová egy különleges performance játékkal készültünk.
Színházi ismeretterjesztést is végzünk, illetve egy előadássorozatunk van rendező úrral a Szöveg rejtett titkai-ról.
A mellékelt képanyag, a plakátok talán visszaadnak egy
keveset az elmúlt egy évtized csodáiból.
„A színház a pillanat művészete, mert benne van, ami
volt, és ami lesz.”
Márki Éva
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Felhívás

Kedves Nyugdíjas Társunk!
Az Amatőr Nyugdíjasok IX. Országos Könnyűzenei
Dalos Találkozójának szervezőbizottsága nagy szeretettel
meghívja Önt és Kedves Ismerőseit az ének salgótarjáni
ünnepére.
Az ország megyéiből és a határon túlról érkező mintegy
félszáz dalos seregszemléje nagyszerű keretet kínál a jó hangulatú kortársi együttléthez.
A részvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
–– A Találkozó időpontja: 2019. június 11–12.
–– Helyszíne: József Attila Művelődési és Konferenciaközpont (JAMKK)
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Program:
Június 11-én kedden:
–– 10 órától az érkezők fogadása, regisztrációja, szálláshelyek elfoglalása – beérkezés: 12 óráig,
–– 14 órakor a rendezvény megnyitása, majd az énekesek
kategóriák szerinti versenye,
–– 19 órakor a zsűri döntése,
–– 20 órakor vacsora (900 méterre a verseny helyétől), utána baráti találkozó,
–– 23 óráig szálláshelyekre sétálás, utazás.
Június 12-én szerdán:
–– 7 órakor reggeli
–– 9 órától díjkiosztás és gálaműsor
–– 12 órakor ebéd
Szakmai és technikai információk:
–– A könnyűzenei dalos találkozóra szóló-, páros és kis
csoportos (maximum 5 fő) énekeseket várunk, régiónként összesen 6 produkciót. (A régiós döntőkön továbbjutottakat, illetve ha nem volt régiós döntő, akkor megyénként javasolt 2 nevezettet.)
–– műsoridő maximum: 5 perc – kérjük az időkorlát pontos betartását!
–– választható műfajok: sanzon, táncdal, operett, opera,
egyéb műdal (magyarnóta, népdal kivételével) – kérjük
a választott kategória megjelölését a jelentkezési lapon,
ugyanis külön csoportosított kategóriákban versenyeznek. A jelentkezések beérkezése után a zsűri dönthet
kategóriák összevonásáról, illetve új meghatározásáról.
A dalokat csak magyar nyelven lehet előadni.
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–– zenei kíséretet (zenekart, illetve hangszert) a szervezők
nem biztosítanak, de lehetőséget adnak maximum 1–5
fős kíséret fellépésére, illetve technikai eszközök használatára (hangosítás, cd lejátszó biztosított).
–– a verseny eredményéről szakmai zsűri dönt
Költségek:
A szereplők (énekesek) nevezési díja: 1000 Ft/fő
Szállás költség: 2-, 3-, 4-, 6-ágyas hotel-, illetve panziószobákban, diákkollégiumban, a városban és vonzáskörzetében: 4000 Ft/fő
Étkezési költség:
2850 Ft/fő
ebből – vacsora: 1000 Ft/fő,
– reggeli: 850 Ft/fő,
– ebéd: 1000 Ft/fő
Egyéb információk:
–– Idegenforgalmi adó megfizetése 18. és 70. életév között
– a város hatályos rendeletei szerint – mindenkinek kötelező. (Mértéke: 200 Ft/fő/éj)
–– A fizetés módja: június 12-én a verseny helyszínén.
Számla igényüket kérjük, a jelentkezési lapon jelezzék.
–– A versenyt megelőző és követő nap(ok)on – igény esetén
– Salgótarjánban és Nógrád megye területén fakultatív
kirándulásokra van lehetőség, aminek megszervezéséhez
segítséget nyújtunk.
Jelentkezési határidő: 2019. június 05.
A jelentkezési lap letölthető
a www.nminyugdijasok.hu lapról.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget,
dalost és érdeklődő kísérőt egyaránt!
Salgótarján,
2019. március 28.
Tisztelettel:
Szendrődi György
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége
elnöke

GyóGyító pihenés - sárváron
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, reumatikus megbetegedések, fájó ízületek kezelésre. Aki pedig
többnapos fürdőkúrára vágyik, annak a fürdő reumatológus
szakorvosai személyre szabott kúratervet készítenek, melyet még a TB is támogat.

Minden kedden féláron fürdőzhet

Kevés fürdőben kínálnak nyugdíjas jegyet, ám Sárváron
óriási kedvezményekkel várják a szépkorúakat. A 3900 Ftos belépő a Magyar Nyugdíjfolyósító Intézet igazolványával

GyóGyulni

beutAló és várAkozás nélkül
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.
A gyógyfürdô reumatológiai rendelésén elôjegyzés nélkül várjuk
kollégámmal a gyógyulni vágyókat.
Szakorvosi konzultáció után megfelelô indikáció esetén megtervezzük a személyre szabott kezelési programot: gyógyvizes fürdôzés (a sárvári gyógyvíz nagyon hatékony mozgásszervi panaszok
esetén), gyógymasszázs, iszappakolás, gyógytorna, súlyfürdô és víz
alatti sugármasszázs kezelések
adhatók. A kezelések ütemezése
igény szerint történik, az OEP támogatás mellett minimális önrész
fizetendô. Egy évben két támogatott kúrán lehet részt venni.

Stresszes életünkben fontos az
Szükséges-e háziorvosi beutaló egészségmegôrzés. Mit ajánl azokaz Önöknél mûködô reumatológiai nak, akik csak feltöltôdni akarnak?
rendelésre?
Az élménymedencék, a hullámmeKúra esetén beutaló nélkül pana- dence és a szaunázás is ellazíszaikkal közvetlenül hozzánk for- tanak, pihentetnek. 16 óra után már
dulhatnak a betegek, magukkal hoz- mindenhova kedvezményes belépô
va az eddigi orvosi dokumentációt. is kapható.

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 folyosóval van összeköttetésben a családi élményfürdővel. Amíg a
csendesen gyógyulni vágyók sajgó porcikáikat az élménymedence vízbuzgárjaiban, vállmasszírozójában áztathatják, addig
a gyerekek különböző meredekségű és hosszúságú csúszdák,
vízi ágyúk és gyerekmedencék közül válogathatnak.
www.sarvarfurdo.hu

tb támogatott
fürdőkúra,
évente kétszer
önnek is jár!
bővebb inforMáció:
06 95 523 615

Fürdőbel
épő
Gyógymass 900-1400Ft
z
Iszappak ázs 900-1400Ft
olás 9001400
Gyógytorn
a 500-60 Ft
0 Ft
Súlyfürdő
400 -600F
t

www.sarvarfurdo.hu

Kertészet

Áprilisi munkák
a kertben
Még vethetők:
A hónap közepéig még vethetők a hidegtűrő fajok: vöröshagyma, hónapos retek, petrezselyem, sárgarépa, paszternák, borsó, feketegyökér, sóska, spenót, mángold.
Április közepétől ültethetők a korai káposztafélék: fejes
káposzta, kelkáposzta, karalábé, karfiol, brokkoli. Ezeknek
a primőröknek igazi értékük a koraiságban van, nagy termést ne várjunk tőlük. Rövid tenyészidejüknél fogva már
május végére, június elejére teremnek, akkorra, amikor a
vermekből, pincékből a tárolt káposzta elfogy.
A hónap végével azok, akik nem palántából kívánnak
szaporítani, megkezdődhet a melegigényesek (paprika, paradicsom, stb.) helyrevetése. A póréhagyma magról is vethető, de palántázható is. A házban a paradicsom, a paprika
és más érzékeny fajok palántáit nevelhetjük.
Virágoskert:
Az előkészített ágyásokba vethetjük a körömvirág, a búzavirág, a kaliforniai mák, a rezeda és egyéb nyári virágok
magvait. Most még ültethetünk évelő növényeket és díszfüveket. Ha időben és rendszeresen kapálunk, megelőzzük
a gyomnövények megtelepedését.
Dália telepítése:
Április a dália ültetésének a hava. A tavalyról megőrzött,
vagy a kertészeti szakboltokban vásárolt gyöktörzseket több
részre oszthatjuk, amennyiben azok elég erősek. Legegyszerűbb, ha késsel vágjuk el őket. Közben figyeljünk a rügyekre, az un. szemekre: minden levágott gyöktörzs részen legalább egy rügy maradjon, mely később képes lesz kihajtani.
Az aranycserje (Forsythia):
Az aranycserje a legmegbízhatóbban virágzó korai bokor.
Ha enyhe az idő, a délkelet-európai növény, már márciusban kibontja élénk aranysárga virágait. Fő virágzási ideje
azonban az április.
Az aranycserjét elvirágzás után meg lehet metszeni. Ennek
során, általában elég a talaj közeli öreg ágak egyikét-másikát

ÁprilisHoroszkóp
Tojásfestés növényekkel
Az ünnep, így a húsvét is attól szép és izgalmas, hogy
készülünk rá. Jelképe a hímes tojás.
Elődeink a dísztelen tojásoknak is nagy jelentőséget tulajdonítottak, a termékenységet jelképezte. A festett tojás
pedig egyenesen varázserővel bírt a korai kultúrákban.
Hazánkban a legismertebb vadon termett festőnövény a festőmályva. A kékszínű festékanyagot a
sziromlevelei adják. A piros színt a báránypirosító és
a szurokfű adja. A sötétzöld színűt a nyírfa levele és a
fekete bodza zöld bogyója adja.
A legközönségesebb tojásfestő növény régen a vöröshagyma volt. Burokleveleinek főzete barnáspiros
színt adott. Gyermekkoromban édesanyám még ezzel
festette színesre a húsvéti tojásokat.
levágni. Ez arra ösztönzi a cserjét, hogy új hajtásokat hozzon,
amelyekben aztán virágrügyek nőnek a nyári hónapokban.
A szilvarózsa (Amygdalus triloba):
A legkeresettebb díszcserjék egyike. Embermagasságú bokor, napos fekvést, tápdús talajt igényel. Áprilisban virágzik. Május elején az elvirágzott vesszőket metsszük vissza.
Így erős új hajtásokat hoz.
Savanyú talajt a Rhododendronnak (Havasszépe):
A havasszépe a legszebb virágzó díszcserjék közé tartoznak.
Nyugat-Európában, ahol a talaj savanyú és mészben szegény, csaknem minden parkban megtalálhatóak. űCsak savanyú talajon érzik jól magukat! Leginkább a speciális mocsári tőzeges szubsztrátot kedvelik. Mintegy 30 cm mély
földréteggel is megelégszenek, hiszen a lapos gyökérzetet
fejlesztenek. A táptalaj 5–6 év után használódik el. A növény levelei ilyenkor megsárgulnak.
Pázsitgondozás az idény kezdete előtt:
Az élő szervezetek születése és elmúlása természetesen nyomot is hagy maga után, amit rendszeresen el kell takarítani.
A tavasz kedvező időszak egy alapos gyepfelújítás elvégzésére.
A kertünkben lévő pázsit mesterséges növénytársulás,
amelyet csupán néhány kiválasztott fűfaj keveréke alkot.
A szélhordta idegen magok: bogáncs, pitypang, és a százszorszép is gyökeret eresztenek. Gyepszellőztetéssel, megfelelő trágyázással segíthetünk a pázsiton.
Napi időjóslás:
Áprilisnak szárazsága,
Jó gazdának bosszúsága.
Áprilisnak nedvessége,
Fáknak termőképessége.
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Klotz József
Forrás: Kerti kalendáriumok



Kos

III. 21.–IV. 20.

Májusban a kiadásai gondos megtervezésével enyhítheti pénzügyi problémáit, főleg akkor, ha komolyabb adóssága van. Ehhez persze az is kell, hogy
pozitívan lássa a jövőjét. Ha képes
erre, sokkal hatásosabb lesz, mintha az
édességekben látná az örömforrást.



Bika

IV. 21.–V. 20.

A legnagyobb feladata, hogy próbálja megőrizni nyugalmát, ne menjen
bele vitákba, mert az nem vezet jóra.
Meggyőzéssel érje el véleménye elfogadását, legyen szó bármiről. Jó közérzete érdekében, ha alacsony a vérnyomása, napi egy-két kávé segíthet.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Kiváló lehetősége adódik, hogy anyagiak terén komoly javulás következzen be ebben a hónapban. Fizikailag
ne terhelje túl magát, ha otthon vagy
munkahelyén ülőmunkát végez, néhány perces pihenőkkel megelőzheti
hát- és derékfájdalmának kialakulását.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

Lassan rájön, érdemes átgondolnia,
mi az, amin változtatnia kellene, hogy
nyugodt, gondtalan élete legyen.
Az első lépés a pozitív gondolkodás, ami lelki és fizikai állapotának
jó irányba történő változása mellett
egészsége megőrzését is biztosítja.



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Otthon is folyamatosan igazolja,
mennyire kreatív, de ez csak olaj a
tűzre, mert azt gondolja, hogy tévedhetetlen, és mindig annak kell történnie, amit ön akar, és úgy ahogy ön elképzeli. Ez azonban stresszt okoz, ami
lelki és testi problémákkal járhat.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

A családban éles vitái lehetnek az esedékes lakásfelújítás kapcsán, de mindez megelőzhető, ha nem ragaszkodik
mindig a saját ötleteihez. Mostanában
sokszor kínozza fejfájás, hogy ezt elkerülje, ne rágódjon dolgokon, engedje
el a negatív gondolatokat.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

Májusban végre választ kap arra a
kérdésre, hogyan tudná rendbe hozni a magánéletét. A pozitív változáshoz fontos, hogy felismerje a jeleket.
Az állandó nagyobb fizikai terhelés
energiaszintje csökkenésével jár, ezért
fordítson több időt pihenésre.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Gondolja végig, miért nem tud szót
érteni másokkal, miért képtelen megfelelően, az ön számára kedvező megoldást elősegítve kezelni a problémáit.
Ezekben a hetekben megtalálhatja a
megoldást. Az időjárás gyakori változásai megviselhetik a szervezetét.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Otthonát harmonikus légkör jellemzi, ám adódhatnak kisebb problémák.
Adósságát például még nem tudja végleg letudni. Ha segítségre van
szüksége, bátran forduljon barátaihoz.
Májusban az arra érzékenyeknek a pázsitfűfélék okoznak allergiás tüneteket.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Tele van energiával, mindig keres – és
talál is – tennivalót a ház körül. Ne
vigye túlzásba, jusson ideje kikapcsolódásra és pihenésre is. Közben ne
feledkezzen meg a napi legalább másfél liter víz ivásáról se, ami szükséges
szervezete méregtelenítéséhez.



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Nem kell, hogy mindig önnek legyen
igaza, tartsa tiszteletben családtagjai
véleményét. Energiaszintje most nem
megfelelő, ez lassítja gondolkodásának pozitív változását. A rossz lelki
állapota, a negatív érzések csökkentik
szervezete ellenálló képességét.



Halak

II. 20.–III. 20.

Ne mások magánéletével, csak saját és
családja dolgaival foglalkozzon, ezzel
önmagának is segít. Ha így tesz, nem
kell tartania betegségtől, a krónikus
panaszoktól szenvedők közérzete is
jobb lesz. Az allergiásoknál előfordulhatnak megfázásos tünetek.
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Rejtvény
Világcsere. Rejtvényünk számozott
soraiban Kőbán Rita kétszeres olimpiai
bajnok kajakozó egyik interjújából
idézünk.
A február havi megfejtés:
Találd ki, mit szeretsz /
a leginkább csinálni /
és keress valakit, / aki fizet érte!
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Skultéti Istvánné, Kecskemét
Mostani beküldési határidő:
2019. június 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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