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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: Sikeres öregedés – kutatók és kortársak vallanak
a „titokról”.
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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Újságunk amatőr fotókkal dolgozik,
az ebből adódó gyengébb minőség
miatt elnézést kérünk.

Abból a helyes megállapításból indulok ki,
hogy minden technikai fejlesztés, okos megoldás valahol azért jön létre, hogy az embert
szolgálja. És bár lehet, hogy a tudatlanságom,
tájékozatlanságom az oka, de be kell látnom,
messze nem ez az igazság, nem ez a valóság.
Történt a napokban velem, hogy egy egyszerű biztosítást kötöttem. Mindjárt másnap kaptam a biztosítótól egy e-mailt, hogy
közlendője van számomra, amit egy külön nekem létrehozott internetes „felületen”
tudok megnézni. Már itt nem értettem, ha akarnak közölni velem valamit, miért
nem írták meg ebben az e-mailben, miért kell nekem ehhez külön ellátogatni
egy „felületre”? No, mindegy, nosza, lássuk! Ahhoz azonban, hogy odáig eljussak,
igazolnom kell jogosultságomat, előbb regisztrálnom muszáj, majd annak vis�szaigazolását követően beléphetek üzeneteim tárába. Hát, csakhogy odáig nem
is jutottam el! Valahogy nem stimmelt az e-mail-cím és a jelszó. Már kezdtem
szomorkodni, hogy sosem fogom megtudni, mit is akar a biztosító tőlem, amikor
megleltem egy aprócska számot, amit felhívhatok, ha nem működik a rendszer.
Hívom őket, hát persze, hogy automata... Ha ezt akarsz, nyomd meg ezt a számot, ha azt, akkor egy másikat. Hadarja – követni sem tudom – a sok választási
lehetőséget. Már vagy tíz perce sorolja, amikor megtudom, a hívást rögzítik és
hangelemzésnek vetik alá, amit – ha nem teszem le a telefont, akkor – számomra
elfogadható eljárásnak tekintenek. Micsoda? Minek elemzik az én hangom, és
ha nem akarom, hogy ezt megtegyék, leteszem a telefont, hogyan intéződik el
a dolgom? Végül jött a döntő információ: minden ügyintéző foglalt, tízen várnak
sorban a telefonkapcsolásra...
Feladtam, ha valamit akarnak tőlem, járják végig ugyanezt az utat visszafelé.
Az ember azt gondolná, hogy az a sok ember – informatikusok, biztosító ügynökök, telefonközpontosok stb. – azért dolgoznak, hogy működjön a rendszer.
Hogy az ügyfél elégedett legyen – hiszen végül is ő a fogyasztó, neki szól a szolgáltatás, nélküle nincs értelme ennek az egésznek. Szóval, hogy vajon tudják-e, hogy
a munkájuk végeredménye: elégtelen?
Zorán oly sokszor idézett dala jut ismét eszembe: „Ha már úgyis itt vagyunk,
miért ne játszhatnánk el jól?”
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

Példát adni
az utódoknak
Amikor visszapörgetem életem fontosabb eseményeit sokszor elgondolkodtam azon, hogy lehet-e példát meríteni egy
hatgyermekes, tanyasi családból származó ember életéből,
milyen körülmények között lett kétdiplomás, nyelvismerettel rendelkező műszaki mérnökké, aki nyugdíjaskorában
is aktív, és munkáját önzetlenül a magyar nyugdíjas-klubmozgalmak fejlődésének szolgálatába állítja.
Paál István a nyugdíjazását követően, amikor leállt a napi
pörgésből úgy érezte, hogy megüresedett körülötte a légkör. Ezt a helyzetet fél évig tudta elfogadni, és engedett a
felkérésnek, aktívan bekapcsolódott a Fejér megyei nyugdíjasszervezetek életébe.
Az értelmes tevékenység szeretete, a mindennapi elfoglaltság szükségessége gyerekkorában a családi környezetében
vált az élete szerves részévé. Az életéről a volt megyei elnök
a következőket mondta el:
Tanyán születtem a szó szoros értelmében, bába segített
a világra egy vasárnap reggeli napon otthon a tisztaszobában. A tanya egy műút mellett másfél kilométerre volt
a faluvégtől. A tanyán nem volt villany. Gyermekkoromat
a tanyánkon töltöttem, ahol együtt éltünk atyai nagyszülőkkel, dédnagyanyámmal és édesapám fiútestvérének családjával, akik pár évvel a második világháború vége után
beköltöztek a faluba. A második világháború utáni időszak
nem volt gyerekbarát. A családban mindenkinek megvolt
a napi feladata, amit ha élni akartunk, szigorúan be kellett
tartani. A szüleimnek újra kellett építeniük a tipikusan önellátásra berendezkedett életet és annak feltételeit. A háborúban a család elvesztette terményeinek és állatainak nagy
részét, és leégett a házhoz épített istálló. A harcok befejezése
után négy nappal születtem meg. Én voltam az elsőszülött
a hat testvérem közül. Négy fiú és két lány alkotta a család
gyermekcsapatát.
Általános iskoláimat a közeli faluban végeztem el. A tanyáról gyalog jártam az iskolába, ami kb. két kilométerre
volt. Arra emlékszem, hogy volt olyan időszak, amikor délután is jártunk iskolába, mert sok volt az osztály és kevés
a tanterem. Az hazamenetel az esti sötétségben mindig
problémát okozott. De szerettem tanulni, és ez az eredményeimen is meglátszott.
Alig múltam 11 éves, amikor már be kellett segíteni
a családi munkákba. Rendszeres feladataim lettek a disznók,
borjak, birkák esti etetése és a fejőstehén legeltetése. A legeltetés a környező dűlőutak mentén lévő füves területeken
történt, ahol kötélen vezettem a nagyon finom tejet adó
tehenünket, és igyekeztem oda terelni, ahol a legszebb fű,
és baltacím, lóhere és kutyatej nőtt. Nyaranta több esetben
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diákmunkásként dolgoztam a TSZ-ben. Nagyon jól jöttek
az apám mellett tanultak. A családi munkamegosztásban
nagyapám elsősorban a szőlővel és ehhez kapcsolódóan
a szürettel, borral foglalkozott. Nagyobbacska fiúként én
tőle tanultam meg a szőlő gondozását, a szüreti feladatokat,
a bor kezelését.
A disznóvágás mindig nagy családi esemény volt, mert
az esti disznótorral egybekötve több idő maradt egymásra,
a család dolgainak megbeszélésére. Nagyjából 16 éves voltam, amikor úgy alakult, hogy egy disznóvágást nagyapámmal kettesben kellett elvégezni. A leszúrást megtette, de
a továbbiakban én voltam a böllér. Mindent megoldottunk,
de az idős nagyapám kora miatt keveset tudott segíteni, inkább csak tanácsokat adott. Nagyon igyekeztem, de el is
fáradtam estére. Büszke voltam, hogy jól sikerült a feladat
végrehajtása, nagyapámtól és a szülőktől is megkaptam az
elismerést.
A nyolcadik osztály végén az iskolaigazgatónk mindenképpen szerette volna, hogy tovább tanuljak. Akkor én erdész szerettem volna lenni. Édesanyám azt szerette volna,
ha pap leszek, édesapám pedig olyan szakmára szeretett volna irányítani, ahol az iskola elvégzése után azonnal kenyérkereső állásom lehetne. Ekkor már hatan voltunk testvérek,
és nehéz volt a megélhetés. Komoly vállalás volt a szülők
részéről a továbbtanulásom ügye. Végül hagytam magam
lebeszélni az erdész szakmáról az iskola távolsága miatt, ami
Sopronban lett volna.
Nagyon szerettem a matematika mellett a kémiát, így jelentkeztem a Vegyipari Technikumba. Nem lehetett abban
az időben 2 középiskolába felvételezni, de az iskolaigazgató
megtette, hogy beadta külön a jelentkezési lapomat a Gépipari Technikumba is. Mindkét felvételi vizsgára elmentem,
azok sikerültek is. A Gépipari Technikumban az enyém lett
a legjobb, mert hibátlan volt, és én készültem el a legrövidebb idő alatt. Mégis a Vegyipari Technikumot választottam. A szóbeli vizsgán rábeszéltek, hogy az egy éve indult
színesfém szakot válasszam. Később beigazolódott, hogy jó
döntést hoztam. A középiskolát végig úgy jártam ki, hogy
a tanyánkon csak petróleumlámpával lehetett világítani.
A technikusi oklevél megszerzése után az első nyolc hónapot gyakornokként töltöttem a minisztérium által kijelölt üzemben, ahol a művezető irányítása mellett önálló

csoportvezetői feladatokat is elláttam. Később az új kihívások kerültek előtérbe, emiatt elfeledkeztem az egyetemi
továbbtanulásról. Fontos volt az új beruházás, a gépek beüzemelése, az új technológia megvalósítása, a több száz fő
betanítása. A beindulás után egy nagyobb részleg vezetését kaptam meg művezetői státuszban, állandó délelőttös
műszakban. Időközben megnősültem, megszületett az első
kislányom is. Tíz év középvezetői munkát követően jelentkeztem egyetemre. Végül 38 évesen szereztem meg az első
diplomámat.
A diplomám megszerzése után fokozatosan emelkedtem
a vezető ranglétrán, és eljutottam a legnagyobb és legmagasabb műszaki tapasztalatot igénylő üzem vezetői posztjáig,
amit a vállalat életében én töltöttem be a leghosszabb ideig.
A rendszerváltást követő privatizáció után a cég amerikai tulajdonba került, és ez újabb kihívásokat jelentett számomra,
de maradhattam a mérnöki irodán, mint beosztott mérnök.
Az amerikai vállalatnál töltött idő elején kaptam egy felkérést, hogy üljek be az egyetemi padba, és szerezzek meg egy
nagyon speciális, szakmai jellegű második diplomát. Világos volt, hogy a jövőm szempontjából ez fontos lehet. Elfogadtam, 50 éves alig múltam, mikor megkaptam a második
diplomámat. A diploma megszerzését követően átkerültem
az újonnan létesült vevőszolgálati irodára termékmérnöki
munkakörbe. Párhuzamosan meg kellett tanulni angolul.
Ez a munka egy speciális feladat volt, ahol fogadni kellett
a vevők új műszaki tartalmú igényeit, elbírálni a vevők reklamációit, segíteni helyszíni látogatások során megoldani
a vevők műszaki problémáit. A 2000-es évek elején műszaki projectek megvalósításában részt vettem a cég külföldi
üzemeiben manager beosztásban. Ezt a munkát végeztem
nyugdíjba vonulásomig.
Nehezen tudtam elviselni a hírtelen jött „hosszú szabadságot”, de úgy éreztem, hogy hirtelen minden üres lett magam körül. Fél év eltelte után megkeresett a megyei nyugdíjasszövetség jelölő bizottságának elnöke. Elmondta, hogy
a szövetségnél a ciklusidő lejárta miatt választásra készülnek, a régi elnök kora miatt nem vállalja tovább az elnöki
funkció ellátását. Felkért, hogy vállaljam el a jelöltséget. Én
gondolkodási időt kértem. A végső lökést az adta meg, hogy
meghívtak egy idősek világnapi megyei rendezvényre. Ott
éreztem azt, hogy mennyire szüksége van ennek az idősödő társadalomnak a tenni kész emberekre, ezért elvállaltam
a jelölést. 2011. január 21-én választottak meg a megyei
szövetség elnökének.
Egy anyagi csődben lévő szervezetet vettem át, amelynek
közel százezer forint köztartozása volt. Ezért elsődleges célként fogalmaztam meg a szervezet anyagi helyzetének stabilizálását. Keresni kezdtem támogatókat, az önkormányzatoknál és a vállalkozói körökben. Közben újra felmértük
azt, hogy milyen programokra, rendezvényekre van igény,
ezért mit kell megtartani, mit lehet elhagyni, és mit tudunk
még ezek mellett mint újdonságot bevállalni. Ebben nagy
segítségemre voltak a klubok vezetői, akik elfogadták azokat a legfontosabb elveket, amelyekkel a válságot el lehetett

kerülni. Új koncepciókkal és új munkamódszerekkel kezdtük el a szervezet stabilizálását.
A megyei szervezethez egyre több kis település nyugdíjasklubja csatlakozott, és ezeken a helyeken személyesen
igyekeztem segíteni a települési önkormányzattal való jó
viszony kialakítását. Jól alakultak a külföldi kapcsolataink
is. Van egy jól működő együttműködésünk a Vajdaságban
az Orfeusz szervezettel. Minden évben a móri bornapokhoz
hasonló rendezvényen részt veszünk a fesztiváljukon. Tavaszi szél vizet áraszt címmel Eszéken vannak rendszeres dalos
találkozók, ahol szintén képviseljük szervezetünket kulturális csoportjainkkal. Volt kapcsolatunk Kárpátaljával is, de
ez megszűnt egy adományozás során felmerült visszaélési
probléma miatt.
Tovább folytattuk a nyugat-magyarországi dalos találkozók szervezését Muzsikál az erdő címmel. Nagy hagyományai vannak az idősek világnapi rendezvényeknek, amit
már évek óta Velencén egy nagy szálloda szponzorálásával
tudunk színvonalasan megrendezni.
Azt látom, hogy a nyugdíjas társadalom legnagyobb
problémája a megosztottsága. Sokkal többet lehetne tenni
az idősekért, ha az idősek társadalma egységes képet tudna
mutatni. A nagyobb anyagi lehetőségek több idős embert
vonzanának a szervezetekhez, és ez tovább bővítené azt
a palettát, amit a társdalomnak visszaadhatnának önkéntes
munkában az idősek. Azt határozottan ki lehet jelenteni,
hogy a nyugdíjasklubok működésükkel csökkentik a tagok
egészségügyi problémáit, ezzel a társadalom igen hasznos
rétegtevékenységét végzik, de ennek elemzése külön fejezetet igényel.
Zárszóként azt fogalmaznám meg, hogy ha vannak gödrök az úton, azokat ki lehet kerülni, vagy ha kell, ki kell
mászni belőlük. Mindig bekövetkezik a szorgalommal és
kitartással végzett munka jutalma, de ajánlatos használni
a józan paraszti észjárást is. Ma is azt mondom, hogy igaza
volt apámnak, amikor azt tanította meg: amit megtanulsz,
azt nem veheti el tőled senki! Én meg azt értettem meg és
adhatom tovább, hogy tanulni soha sem késő!
Demeter Ferenc
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Káosz a magyar nyugdíjrendszerben: sürgősen beavatkozna a szakértő
Átláthatóság és előre tervezhetőség hiánya, a nyugdíjmegállapítás évének méltánytalan kihatása, az egyes szolgálati évek
indokolatlanul eltérő értéke, a nyugdíjemelés módszere,
a nagyon alacsony összegű nyugdíjak emelésének módja – ez
az öt legégetőbb gond a magyar nyugdíjrendszerben 2019ben Farkas András nyugdíjszakértő szerint.
Mi okozza jelenleg a legnagyobb gondokat a nyugdíjrendszerben, és mit kellene tennünk már nagyon rövid távon is e gondok megoldása érdekében? – teszi fel a kérdést
a szakember a Nyugdíjguru.hu portálon.
Véleménye szerint öt gondot kellene azonnal orvosolni:
Az átláthatóság és az előre tervezhetőség teljes hiánya
A magyar nyugdíjrendszer áttekinthetetlen. Senki nem
látja előre az élete során, hogyan nő a nyugdíja, hogyan
épülnek a jogosultságai, mennyi járulékot érdemes fizetnie. Emiatt az állami nyugdíjrendszer motiváló ereje nulla,
sőt, inkább negatív.
Az átláthatóság hiányát elsősorban az okozza, hogy
a bruttó kereseteinkből nettó nyugdíjat számol a rendszer,
emiatt olyan bonyolult számítássorozat szükséges a nyugdíj
kiszámításához, amit földi halandó föl nem fog.
A megoldás szerinte egyszerű: a világ összes fejlett nyugdíjrendszerének példáját követve át kell állítani a rendszert
a bruttó nyugdíjszámításra. A bruttó keresetekből számított nyugdíj így maga is bruttó összegű lenne, vagyis adóés járulékterhet viselne – ezzel egyúttal azt a méregfogat is
kihúznánk, hogy a nyugdíjasokat „el kell tartania” az aktív
korosztályoknak.
A bruttó szemlélet révén egy csapásra átláthatóvá és
követhetővé válna mindenki nyugdíjvárománya, s végre
az egyéni nyugdíjszámla bevezetése előtt sem tornyosulnának akadályok.
A nyugdíjigénylés időpontjától nagyban
függ a nyugdíj összege
A jelenlegi nyugdíjrendszer legnagyobb méltánytalansága,
ami meglepően kevés nyugdíjast háborított föl (eddig), abból ered, hogy hasonló életpályák, hasonló szolgálati időtartamok, hasonló keresetek mellett is drámai mértékben eltérő
összegű nyugdíjakat állapíthatnak meg attól függően, hogy
melyik évben igényelte a jogosult a nyugdíját.
Akár 30–40 százalékos eltérést is okozhat, ha valaki hasonló karrierív után öt-hat évvel ezelőtt igényelte, vagy
mostanában igényli a nyugdíját. Ennek oka, hogy a nyugdíjszámítás során a korábbi évek keresetét a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagos kereseti szintjéhez kell emelni
(valorizálni), s miután az utóbbi években meglódult a nemzetgazdasági átlagbér növekedése, a valorizációs mértékek is
megugrottak.
Ezt az abszolút mértékben igazságtalan bánásmódot úgy
lehet kiküszöbölni, ha a valorizáció nem egyetlen ugrással
történik meg a nyugdíj megállapítása során, hanem az aktív
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korunk minden évében, évente valorizálnák az addig szerzett jogosultságainkat. Ehhez persze olyan egyéni számla
lenne szükséges, amely a nyugdíjjogosultságainkat évente
nyilvántartaná.
A szolgálati évek nem egyenletesen számítanak
be a nyugdíj-megállapítás során
A magyar nyugdíjrendszerben az első húsz év szolgálati idő
majdnem kétszer annyit ér, mint a második húsz év. Farkas András szerint teljesen szürreális. 20 év után 53 százalék
a nyugdíjszorzó, 40 év után viszont nem 106 százalék, hanem csak 80 százalék. Miért?
Ma már semmi értelme (ha volt valaha egyáltalán), ráadásul az egyes évek jelentősége is ugrabugrál, egy évnyi idő hol
1 százalékot, hol 1,5 százalékot, hol 2 százalékot ér a nyugdíjszorzóban. A linearitás teljes hiánya hozzájárul ahhoz,
hogy a nyugdíjrendszerünkből teljes mértékben hiányzik az
előrejelezhetőség, az átláthatóság, az áttekinthetőség.
Hogyan lehet ezt orvosolni? Lineárissá kell tenni a rendszert (az osztrákoknál például minden év egységesen 1,78
százalékot ér az ottani rendszerben).
A nyugdíjemelés módja egyenes út
a nyugdíjasok elszegényedéséhez
A jelenlegi nyugdíjemelés az éves infláció mértékétől függ,
és semmi mástól. Ha az infláció alacsony, miközben a nemzetgazdasági átlagbér növekedése magas, akkor a nyugdíjak
vásárlóértéke az aktív korúak keresetének vásárlóértékéhez
képest hihetetlenül gyorsan leszakad. Szegényedik minden
nyugdíjas a többiekhez képest minden évben, amíg az infláció alacsony, a bérnövekedés pedig magas.
Hogyan lehet ezt orvosolni? A korábbi vegyes emelési
rendszer valamely verziójával, amikor a nyugdíjemelés nemcsak az infláció mértékétől, hanem az átlagbér növekedésének ütemétől is függ, akár közvetlenül, akár közvetve.
A legszegényebb nyugdíjasok helyzete
A nyugdíjas társadalom több tízezer tagja havi 50 ezer forintnál kisebb nyugdíjból kénytelen élni. A nyugdíjrendszer természetesen elsősorban munkanyugdíjrendszer,
vagyis a nyugdíj összege attól függ, hogy mennyi szolgálati
időt szereztünk, és mennyi járulékot fizettünk aktív életünk során.
Akik azonban erre csak minimális mértékben voltak képesek, a munkanyugdíj elve alapján lassú éhhalálra számíthatnának – itt lép be a nyugdíjrendszer másik vezérlő elve,
a társadalmi szolidaritás.
Ennek jegyében a kis összegű nyugdíjak emelésére haladéktalanul új módszert kell kidolgozni, és akár a nagyobb
összegű nyugdíjban részesülők emelésének csökkentése terhére, nagyobb arányú rendszeres nyugdíjemeléssel elviselhető életszínvonalat lehetővé tevő mértékűre növelni a kicsi
nyugdíjak vásárlóértékét.

A robotok csökkenthetik a nyugdíjkorhatárt
Miközben mindenki amiatt aggódik, hogy a nyugdíjkorhatár kitolódhat, a nyugdíjak pedig csökkenhetnek
a munkaképes keresők számának visszaesése miatt, a brit
szakszervezeti kongresszus (TUC) nemrég kiadott egy
elemzést, hogy ezt a hatást bőven ellensúlyozni fogja a robotok térnyerése – sőt, még az is előfordulhat, hogy csökkenni fog a nyugdíjkorhatár.
A PwC elemzése szerint a brit GDP 10%-kal növekedhet a mesterséges intelligenciának köszönhetően 2030-ig,
emiatt pedig kevesebb munkavállalón lesz majd nyomás,
hogy a 60-as évei után is aktív dolgozó maradjon. A TUC
szerint a produktivitás növekedése az adóbevételek növekedésével is jár majd, melyet az állam arra tud majd használni, hogy ellensúlyozza az aktív munkaerő népességarányos
csökkenésének hatásait, és kikerülje a nyugdíjkorhatár kitolását vagy a nyugdíjak csökkentésének szükségességét.
A nyugdíjak finanszírozásához pluszforrásra tehetnek
szert a kormányzatok a robotok megadóztatásával, erre
vonatkozóan konkrét javaslat már az Európai Parlamentben is benyújtásra került. E javaslat alapján „elektronikus
személynek” minősítették volna a gépeket, és mivel személyes költségvetésük és bevételeik nincsenek, a robotokat
alkalmazó vállalatokat adóztatták volna meg. Bár az EPben elbukott a javaslat, valószínűleg az automatizáció térnyerésével, ahogy egyre többen érzik majd a saját bőrükön
a jelenség hatásait, és a kieső munkaerő miatt az állam adóbevételei is csökkennek, különféle országokban újra és újra
elő-előkerül majd a robotok megadóztatásának kérdése,
legutóbb Dél-Koreában került erre sor. Előbb-utóbb nem
lesz választása a döntéshozóknak, hiszen ha nem adóztatják meg a robotokat, csak az Egyesült Királyságban 2300
milliárd font fog hiányozni a nyugdíjkasszából Hymans
Robertson és a Bank of England adatai szerint.
A robotok elláthatják a nyugdíjasokat
Már most is léteznek olyan robotok, amelyek takarítanak,
leviszik a szemetet, főznek vagy mosogatnak – igaz működésük egyelőre többnyire még kimerül terek és objektumok feltérképezésében és egyszerű feladatok végrehajtásában, nem képesek valódi tanulásra. Hosszú távon persze
a technológia fejlődésének köszönhetően könnyen lehet,
hogy háztartási robotok tucatja veszi majd le az idős emberek válláról a házimunka nehézségeit, még akár a bevásárlás
és a főzés terheit is át tudják vállalni.
Az egészségügyben is áttörést jelenthetnek a robotok és
a mesterséges intelligencia. Csak hogy néhányat említsünk
a már most is létező vagy fejlesztés alatt álló technológiák
közül:
–– a robotok megkönnyítik a precízióigényes műtétek kivitelezését, már most is használnak gépeket az érzéke-

nyebb műtétekhez, bár a folyamat még nem automatizált,
–– az endoszkóprobotok növelik a belső szervi rendellenességek feltérképezésének sikerességét,
–– az UV-sugarakkal fertőtlenítő robotok jelentősen javíthatják a kórházak higiéniai állapotát,
–– „robotnővérek” vehetik át a nővérektől az olyan, egyszerűbb feladatokat, mint az adminisztráció, a páciensek
szállítása a kórtermek közt vagy a betegek állapotának
felmérése,
–– a mesterséges intelligencia segítheti a járványokkal való
küzdelmet, hiszen a gépi tanulás segítségével meg lehet
jósolni a fertőzés terjedési útját, megkönnyítve a megállítását is. Malajziában már tesztelték az AIME-rendszer
névre hallgató technológiát, amely az országban terjedő
denguláz útját 85%-os pontossággal jósolta meg,
–– a mesterséges intelligencia, a fejlett szenzorok és az idegrendszerrel való összekapcsolás jelentősen javítja a mesterséges végtagok hatékonyságát.
Dolgoznak a szolgáltatók az egészségügyi robotok háztartási változatán is, ennek kezdetleges változata például
a Pillo, egy olyan eszköz, amely segít a háztartásban az orvosság tárolásában és adagolásában, az egészségügyi adatok
nyilvántartásában és felmérésében.
Léteznek egyébként olyan robotok is, melyek a mezőgazdaságban segédkeznek – igaz, egyelőre még csak ipari
szinten. Az Agerris nevű ausztrál vállalat légi és földi robotokat fejlesztett, egy ezek közül, a Swagbot például mesterséges intelligencia segítségével ismeri fel és semmisíti meg
a gyomnövényeket a termőföldeken. A robot képes arra is,
hogy állatokat tereljen, és az állapotukat értékelje. Az ilyen
robotok további fejlesztése és átméretezése segíthet abban,
hogy egy háztartásban helyi szinten folyjék az élelmiszer
előállítása.
Bár mai fejjel még szinte elképzelni is nehéz, hosszú,
több évtizedes, ha nem évszázados időtávon még az is
előfordulhat, hogy egyáltalán nem lesz szükség az állami
nyugdíjrendszerekre vagy a nyugdíjcélú öngondoskodásra, hiszen minden nyugdíjasnak lesz otthon egy őt teljeskörűen ellátó robot-ökoszisztémája, olyan eszközökből,
amelyek gazdálkodnak a hátsó udvarban, főznek, mosnak,
takarítanak, elhozzák az unokákat.
Végül fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre közel sincs
a technológia fejlettsége ahhoz, hogy a robotok a működő
nyugdíjrendszerek alternatíváját tudják szolgáltatni, ezért
érdemes minél fiatalabban, minél többet félretenni, nem
érdemes azzal számolni, hogy a robotok mindent megoldhatnak helyettünk.
Forrás: Portfolio
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Kiderült, melyik
a legboldogabb
magyar város

A Szegedi Íróklub
sikereiről
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége által 21. alkalommal
meghirdetett irodalmi pályázat díjkiosztó ünnepségén
a Szegedi Somogyi-könyvtár Íróklubjából 4 fő pályázó
8 díjat kapott.

Kiderült, melyik a legboldogabb magyar város – nem
Budapest! Tatabánya Magyarország legboldogabb városa, Salgótarján a sor végén kullog a megyeszékhelyek boldogságszintrangsorában a boldogság világnapja alkalmából szerdán közzétett kutatás szerint – számolt be az MTI.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE PPK) Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja Oláh Attila professzor irányításával, a Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ Alapítvánnyal együttműködve
végzett felmérést Magyarország 832 településén élő 17–89
éves férfiak és nők megkérdezésével. A kutatócsoport a boldogság világnapjára összegezte a 2019-es Boldogságtérkép
Kutatás eredményeit – adta hírül az egyetemi kar.
Az eredmények alapján a magyar lakosság boldogságszintje a 2016-ban és a 2017-ben mért értékekhez képest
emelkedést mutat, de régiókként, megyékként és megyeszékhelyekként eltérően alakul. Az Észak-Alföld régióban
elsősorban a Hajdú-Bihar megyéből származó adatoknak
köszönhetően nőtt a boldogságszint, a Nyugat-Dunántúl
régióban a legboldogabb a lakosság, és Észak-Magyarországon vallják magukat boldogtalannak az emberek, annak
ellenére, hogy itt is emelkedett a boldogságszint. Megyék
szintjén Heves, Hajdú-Bihar, Veszprém és Győr-MosonSopron megyében nőtt a boldogságszint, Somogy, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér megyében csökkent.
A megyeszékhelyek közül Tatabánya ismét Magyarország legboldogabb városa. Salgótarjánban és Miskolcon
emelkedett ugyan a boldogságszint, de továbbra is ez a két
város foglalja el az utolsó két helyet a megyeszékhelyek boldogságszintrangsorában, Salgótarján jelentősen alacsony
értékekkel.

A nagyvárosok közül Győr a legboldogabb, Kecskeméten, Veszprémben, Zalaegerszegen és Szombathelyen csökkent a boldogságszint, Debrecenben, Békéscsabán, Szekszárdon, Pécsett és Kaposváron emelkedett. A Budapesten
élők boldogságszintje változatlanul a magyar lakossági átlag alatt van.
A nők minden régióban boldogabbnak vallják magukat, életkor szerint továbbra is a 36–50 éves férfiak és nők
boldogságszintje a legmagasabb. A korábbiaktól eltérő
eredmény, hogy a 65 év feletti férfiak fizikai állapotukról
pozitívabban nyilatkoznak és boldogabbnak is vallják magukat, mint a nők.
A felmérésben Erdélyben élő 288 magyar férfi és 759
magyar nő is részt vett a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán működő, Krizbai
Tímea vezette Pozitív Pszichológiai Kutatócsoport jóvoltából. Az eredmények szerint az Erdélyben élő magyar férfiak
10 fokú skálán mért boldogságszintje magasabb, a pozitív
mentális egészség mutatókban, valamint a testi és fizikai
állapotuk szintjében is magasabb értékeket adtak, mint
a hazai tesztkitöltők. Az Erdélyben élő nők boldogságszintje szintén magasabb, viszont a pozitív mentális egészség
szintje a Magyarországon élő nőknél magasabb.
Forrás: https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/
kiderult_melyik_a_legboldogabb_magyar_varos_nem_
budapest.680842.html

2017-ben: I. Bálint Jánosné Ágoston Ilona – próza, I. Hegedűs Ferenc – vers, III. Belovai Antalné Darázs Klára
– próza.
2018-ban: I. Vörös Pál – próza, II. Bálint Jánosné Ágoston
Ilona – próza, III. Belovai Antalné Darázs Klára – próza,
I, II. Hegedűs Ferenc – vers.
Ez nemcsak egyéni érdem, hanem megalakulásának
tízedik évében lévő Íróklub (2019. január 1. óta Civil
Társaság) működésének is elismerés. Céljaink között első
helyen szerepel minél magasabb szintű irodalmi alkotások
életre hívása – lírában és prózában egyaránt. A Szegedi Somogyi-könyvtár vezetőitől messzemenő segítséget kapunk,
ezáltal bekapcsolódva Szeged irodalmi életébe. A tagság
magas életkora ellenére igen aktív. Ne lankadjon a figyelem, csiszolódjon az elme! Különböző irodalmi pályázatokon szintén eredményesen szerepeltünk. Működésünk
sikereit mutatja be (idén készült) Így írunk mi című, 1 óra
10 perces filmünk is.
Legeredményesebb munkák a megélt történelmi eseményekből, feledhetetlen utazások közreadásából, a családi
körből, a csodák és fantáziák világából kerülnek ki, olykor szegedi ő-ző nyelvjárásban, ápolva a hagyományokat és
a magyar nyelv sokszínűségét gyarapítva.
Az idei Könyvhétre hatodik antológiánk jelenik meg
Világunk címmel, amelyben 22 alkotónk írása olvasható.
Minden évben könyvsátorban mutathatjuk be egyéni ki-

Hegedűs Ferenc verset mond
adványainkat, valamint lelkes közösségünk szívesen vesz
részt felolvasó esteken, amelyek mindig nyilvánosak, így az
érdeklődők megismerkedhetnek alkotásainkkal.
Alkotótársaim nevében szeretném köszönetünket kifejezni a díjakért, a szép oklevelekért. Köszönjük a kedves
fogadtatást, a zsűri tagjainak a sokórás munkát, hiszen
a számos pályamunka értékelése nem kis feladat. Köszönjük az értékes könyvcsomagokat. Számunkra a könyv
nemcsak szórakoztató, hanem tiszteletreméltó érték is.
Reméljük, hogy a jövőben is íródnak hasonló – díjat érdemlő – színvonalas alkotások és a sikersorozat nem szakad
meg Íróklubunk számára.
Szeged, 2019. április 20.
Dr. Bálint Jánosné
Ágoston Ilona
Íróklub vezetője

Az antológiabemutató résztvevői
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A dél-dunántúli versmondó versenyről
Nagy sikerű versmondó versenyt rendeztünk a költészet
napján Szekszárdon. A dél-dunántúli szavalóversenyen
Baranyából, Somogyból, Tolnából összesen 23 versmondó
jelentkezett és adta elő a szebbnél-szebb verseket Adytól és
Babitstól. A verseny után megvendégeltük a résztvevőket

majd kötetlen beszélgetés, valamint a szabadon választott
énekek és versek bemutatója következett. A találkozó nagyon jó hangulatban ért véget azzal a fogadalommal, hogy
egy év múlva újból találkozunk.
Sztárcsevity Zsuzsa

Eszéki kórustalálkozón jártunk
Ez év április 23-ra meghívást kaptunk az eszéki Tavaszi szél
vizet áraszt kórustalálkozóra.
A Sárszentmihályi Nyugdíjas-egyesület immár 30 éves
évfordulóját fogja ünnepelni az ősszel. Egyszerű kis klubként kezdték az elődeink. Azóta szervezeti életben is és létszámban is változtunk. Jelenleg egyesületként működünk,
több mint 40 taggal. Többnyire a velünk kapcsolatban
lévő klubokat szoktuk szórakoztatni énekünkkel. Kistérségi találkozókon, idősek napi rendezvényen, valamint baráti
találkozókon, alkalmanként kegyeleti eseményeken, megemlékezéseken is szerepelünk. Énekkarunkat Szabó Virág
énektanár, református lelkész „terelgeti” szakavatott kézzel
és füllel a mind jobb szereplés felé.
Egyesületünk évek óta kapcsolatot tart szlovákiai és
erdélyi nyugdíjasszervezetekkel, ahol szintén megmutatjuk énektudásunkat. Repertoárunkban magyar népdalok,

valamint a környező népek népdalai szerepelnek. A karácsonyt megelőző adventi eseményeken pedig egyházi énekeket is énekelünk.
Az idei évben meglepetés volt, hogy a korábbi években
nagysikerű eszéki kórustalálkozóra is meghívást kaptunk.
A találkozón nagyon kedves vendéglátókra találtunk.
Nagyon gondos szervezés keretében egy kis ízelítőt kaptunk az eszéki barátok lelkesedéséből, egy röpke városnézésen is részt vehettünk. Maga a kórustalálkozó egy frenetikus élmény volt, ahol kiváló kórusok között (horvát, szerb,
magyar) mutathattuk be szerény tudásunkat.
A találkozó egy jó hangulatú vacsorával ért véget, amin
elhangzott a fogadkozás, hogy ha lehet, „jövőre veletek
ugyanitt”.
Az egyesületünk nevében megköszönöm a meghívást!
Gulyás Lajos elnök

Dalos kedvű nyugdíjasok találkoztak Babócsán

Nagy tapsot kaptak a babócsai párnás táncosok
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Már hagyománynak számít, hogy dalos találkozókat szervez a babócsai Nárcisz Nyugdíjas-egyesület – mondta
Takács Józsefné elnök. Az őszi találkozóra olyan sok volt
a jelentkező csoport, hogy egy részét át kellett tenni tavaszra. Ők jöttek most el bemutatni dalaikat, nótáikat,
vidámságukat.
Száznegyven főre terítettek a művelődési ház nagytermében. Sok tapsot kaptak a babócsai, a kadarkúti, a somogytarnócai és a lábodi énekkarok, de a szólisták sem
nélkülözték a tapsot. Volt vers, vidám történet. Nagy
tapsot kapott a házigazdák párnás tánca is. Valamennyi
fellépő emléklapot kapott. A találkozót finom ebéd, majd
tombolasorsolás és tánc zárta.
Györke József

Régiós szavalóverseny Békéscsabán

Április 26-án pénteken – immár hagyományosan – nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Békés Megyei
Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége szervezésében a Régiós
Vers- és Prózamondó Verseny Békéscsabán a Békés Megyei
Könyvtár impozáns rendezvénytermében.
A versenyt megnyitotta és levezette Mizó Ferenc közművelődési szakember, a megyei szövetség elnökségi tagja,
kulturális referense. A versmondó versenyen Ady Endre
halálának 100. évfordulójához kapcsolódva Ady-versek
hangzottak el a népes szereplőgárda tolmácsolásában.
A szavalatokat szakmai zsűri értékelte. A zsűri tagjai voltak: Rakonczás Szilvia, a megyei könyvtár igazgatója, Szegediné Kozák Mária közművelődési szakember, valamint
Mizó Ferencné magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Mivel
a verseny felmenő rendszerű, a versmondók közül kiderült,

ki képviseltetheti a régiót az őszi budapesti országos versenyen. A régiós versenyen a következő eredmények születtek.
Az országos versmondó versenyre Békés megyéből továbbjutott: Bíróné Majoros Mária (Gyomaendrőd), Nagy Imréné
(Szeghalom), Pribojszki Györgyné (Békéscsaba), Perei Károlyné (Sarkad), Orosz Sándor (Csorvás), Csongrád megyéből továbbjutott: Dartsay Zsigmondné és Fejes Péter (Hódmezővásárhely), valamint még Czernák Ferenc Lajos (Lippa,
Románia).
A zsűri értékes különdíjat is átadott a Békés Megyei
Könyvtár felajánlásaként Hamari Jánosné hódmezővásárhelyi, Virág Jánosné sarkadi, és Tóth Istvánné szabadkígyósi versmondóknak.
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25 éves jubileumát ünnepelte
a Dombóvári Nyugdíjasok Egyesülete
A Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
2019. április 25-én ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A rendezvényre a Dombóvári Tinódi Ház Pinceszínházában került sor. A zsúfolásig megtelt teremben a
meghívott vendégeket, az alapító tagokat és az egyesületi
tagokat Bakonyi Károlyné, az egyesület elnöke köszöntötte, majd átadta a szót városunk polgármesterének.
Szabó Loránd Dombóvár polgármestere üdvözölte az
ünneplő közönséget.
Az eseményen részt vett Kiss Béla és Tiegelmann Péter
Dombóvár város alpolgármesterei
Tóth Gyula önkormányzati képviselő, civil tanácsnok,
Dr. Horváth Marcell a Tolna Megyei Nyugdíjasok Érdekszövetségének elnöke, továbbá munkatársai: Sztárcsevity
Ervinné és Pápainé Nagy Zsuzsanna, és a dombóvári társ
civil szervezetek vezetői:
Szabó Loránd beszédében kiemelte: nagyon fontosnak
tartja az idős emberek számára a tartalmas közösségi életet
– mely ebben az Egyesületben megvan -, hisz az egyedüllét,
elmagányosodás előbb-utóbb testileg-lelkileg beteggé teszi
azt, aki nem keresi, vagy nem is akarja megtalálni a kikapcsolódási lehetőségeket a hétköznapok szürkeségéből.
A továbbiakban meleg szavakkal dicsérte meg az Egyesület vezetőjét és tagjait, tapasztalván az egyesület tartalmas
működését, a gazdag programokat, melyekkel színesebbé
teszik a nyugdíjas korosztály életét, és a város vezetéssel
való jó partneri együttműködést.
A következő évekhez örömteli együttlétet, erőt, egészséget és minden jót kívánt az egyesület valamennyi tagjának.
Polgármester úr Ajándékutalványt adott az Egyesületnek, ami ingyenes belépőt jelent az előzetesen jelentkező
egyesületi tagoknak Szily Nóra pszichológus-újságíró “Önismerettől az elégedett életig” című előadására.
Bakonyi Károlyné (aki Vidóczy Lászlót követően 2001
szeptemberétől elnöke az Egyesületnek) megköszönte
az ajándékot, majd kitért a kezdetekre és a tevékenységi
köreinkre: érdekvédelmi tevékenység, önsegítő akciók
szervezése, egészségvédelmi tevékenység, tájékoztató- és
ismeretterjesztő előadások, önkéntes munkák, kulturális
tevékenység, kirándulások, országos nyugdíjas rendezvényeken való részvétel, sport stb.
Elnöki összefoglalójában visszatekintett az elmúlt negyedszázadra, kiemelve:
- Megbecsüljük mindazt, amit elődeinktől kaptunk, de
törekszünk, hogy azt továbbfejlesszük, az alaphoz hozzáadjuk mindazt, ami tudásunkból, erőnkből, energiánkból
fakad.
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Ezt követően filmvetítéssel elevenedtek fel az elmúlt
időszak történései, majd a kultúrcsoport tagjai által elkezdett népdalok és katonadalok éneklésébe a közönség is
örömmel bekapcsolódott.
Schott Imréné az egyesület “Gyöngykoszorú” kultúrcsoportjának vezetője beszélt
a kultúrcsoport alakulásától napjainkig tartó időszakról: a néhány jó hangú hölgytagból álló dalcsoportot elsősorban azzal a szándékkal hozták létre elődeink, hogy az
egyesületen belüli ünnepi alkalmakat szebbé, hangulatossá
tegyék. A dalkör létszáma nőtt, férfiakkal, zenészekkel és
szakmai vezetővel is gyarapodott. Idővel egyre több helyről
érkeztek meghívások, s azoknak eleget téve a kultúrcsoport
az ország számos helyszínén mutatta be az adott alkalmakhoz illő műsorait. Néhány tehetséges tagja a regionális
versenyeken továbbjutva, az országos megmérettetéseken
is kiváló eredményeket ért el versmondás és ének kategóriában.
Molnár Gyuláné gyönyörű szólóéneke után az egyesület
által szervezett kirándulásokat rímekbe szedve elevenítette
fel Tóth Gáborné, felidézve a kezdetektől azt a sok szép helyet, ahová a tagság eljutott, megismerve ez által hazánkat.
Záró gondolatként megfogalmazva:
„Országunk határán túlra mi nem vágyunk, / Rengeteg
szépséget nyújt kicsi országunk! / Azt tartjuk mindenkor a
szemünk előtt, / Hazánkat ismerjük meg minden előtt!”
A visszaemlékezések után megemlékeztünk azokról,
akik már nem lehetnek közöttünk, akik végleg eltávoztak,
akiknek az alapítást és a nem könnyű kezdetet köszönhetjük.
Bakonyi Károlyné a jubileum alkalmából Oklevelet
nyújtott át azoknak, akik az egyesületi munkában hos�szú éveken át kiemelkedően sokat tettek: Galambos Istvánnénak, Kardos Józsefnek, Kardos Mihálynak, Molnár
Gyulánénak, Schott Imrénének, Tóth Gábornénak, Frucht
Ferencnek.
Az Egyesület tagjai nevében Tóth Gáborné köszönte
meg az Egyesület vezetőségének és elnökének azt a sokrétű
munkát, amit a közösségért tettek.
Az ünnepség zárásaként Bakonyi Károlyné a Majorosterembe invitálta a vendégeket és a tagságot, ahol – többnyire az egyesületi tagok által készített - finomságokkal
megtelt asztalokkal és hűsítő italokkal várták az érkezőket.
A vendégek és tagságunk vidám beszélgetéssel, emlékek
felidézésével múlatták az időt. Örömteli hangulatban ért
véget a jubileumi összejövetel, melyen 120 fő vett részt.
Tóth Gáborné egyesületi tag

Teke határok nélkül
Kis túlzással, ha egy tekegolyót Kétvölgynél (szlovén–magyar kishatárátkelő) az út közepén elgurítunk, az meg sem
áll Radenciig, de még Muraszombatig sem. Nos, itt, e helyen keltek útra a szentgotthárdi és szombathelyi nyugdíjasklubok tekézői. Szám szerint 19-en (Aranykorúak 10 fő,
Szentgotthárd 9 fő).
De ne szaladjunk, akarom mondani ne guruljunk an�nyira előre.
Szép hagyomány kezd kibontakozni azzal, hogy itt
a „hármas határon”, Magyarország, Szlovénia, Ausztria közös határán, sportbaráti kapcsolatok révén a tekéző hölgyek és urak összemérik tehetségüket.
Ez alkalommal a muraszombati nyugdíjasklub meghívására két szlovén, három osztrák, két magyar klub tekézői
a festői környezetben lévő Radenciben találkoztak. Radenci, az ismert gyógyfürdővároska első osztályú feltételeket
biztosítva, kiemelkedő vendégszeretettel fogadta a csapatokat. A három piros szívecskéről is ismert gyógyvíz városában vidám hangulatban és szép magyar sikerrel zajlott
a verseny.
Dömötör István, az Aranykorúak Nyugdíjas Sportegyesületének csapatkapitánya elmondta:
A nőknél:
I. Takács Ernőné, Aranykorúak, Szombathely
II. Dr. Gergely Jánosné, Aranykorúak, Szombathely
III. Dobosné Tarlacz Zsuzsanna, Aranykorúak, Szombathely

Fotók: dr. Gergely Jánosné Eszter

A férfiaknál:
I. Laki Imre, Nyugdíjasklub, Szentgotthárd
II. Szalay Tibor, Aranykorúak, Szombathely
III. Dömötör István, Aranykorúak, Szombathely – helyezéssekkel zárult a verseny.
A sportnap kiemelt színfoltja volt az a szívélyes vendéglátás, amelyet a házigazdák produkáltak. Bizony, ha
a verseny kezdete előtt kellett volna elfogyasztani a feltálalt
finomságokat, aligha tudnak a versenyzők kellő mélységben meghajolni, hogy a golyót elrepítsék.
A teke határok nélkül nap elérte célját. Sokszor három
nyelven folyt a baráti beszélgetés. Miről? A barátságról,
a játékról, amelyek átnyúlnak határokon, és összekötnek.
A nap zárásakor abban állapodtak meg a résztvevők,
hogy a következő helyszín Szombathely lesz. Az időpont
később kerül véglegesítésre.
(,-Márkus-,)
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Lélekerősítő
gondolatok

NAGYI-NET, avagy
kinyílt a világ a Nyugalom Szigetén

„A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk
felemelkedni.” (Nelson Mandela)

A Nyugalom Szigete Oladi Lakótelep Nyugdíjasklubja figyelemreméltó kezdeményezése kapcsán adtunk egymásnak randevút a Deck napfényes teraszán a klub vezetőivel.
Szombathely kedvelt szabadidős körzetében, a Csónakázó-tó
partján vagyunk. A kora tavasz csodálatos fényeiben beszélgetőpartnereim hasonlóan ragyognak. Láthatóan boldogok,
s ezt ki is fejezik szinte egymást felül licitálva, kedvességgel,
mosollyal, jókedvvel. Takács Marika, a klub elnöke és Szalay
Sándorné Márti klubtag a beszélgetőpartnerem.
Az előzmény nagyon tanulságos. A nyugdíjasszövetségnek Szombathelyen felajánlották, vegyen részt a tagsága az
IKER1–IKER2 programon, amely államilag preferált képzés az informatikai ismeretek bővítésére . Igen ám, csak kiderült ez a program 16–64 éves korig vehető igénybe! Sok
csalódott telefont kaptam, s próbáltam valamilyen kibúvót
találni, hátha mégis. De mindhiába.
Itt kezdődött. Történt ugyanis, hogy az ősz folyamán elhatározták a Nyugalom Szigete-klub tagjai, hogy bővíteni
fogják informatikai-számítógépes ismereteiket. Nagyon reménykedtek abban, hogy megyei szinten ez lehetséges lesz
a fent említett formában.
– Na, majd megmutatjuk, mondta Takács Marika, a
klub elnöke.
Tudta, hogy klubtársa, Szalay Sándorné Márti évtizedeken át oktatta matematikára–fizikára fiatalok százait. Ki-

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezésében
évek óta felvilágosító előadássorozat kerül megrendezésre
az idős emberek részére.
Ez évben az Idősek akadémiájának tavaszi előadássorozatában a záróelőadás április 16-án hangzott el.
Kedves Olvasó!
A fenti tény első hallásra egyszerű, hírértékkel egyenrangúnak tűnik. Ami különlegessé teszi, azt a hallottak alapján, megkísérlem feltárni.
Amikor e sorokat olvassa, már régen túl vagyunk a témát inspiráló eseményeken.
De, amikor az „útmutató, útkövető” előadás elhangzott, és ez az „emlékeztető” íródott, még benne voltunk
a húsvéti ünnepek előtti lelki és fizikai készülődés sűrűjében. Nevezetesen a nagyhét kihívásaiban.
A téma azonban ma is és folyamatosan aktuális.
Felföldi László, a Római Katolikus Társszékesegyház
plébánosa az élet, a halál és a feltámadás titkait fejtegette
a hallgatóság számára, ami az említett ünnep lényegét tárta
elénk a mi mindennapjaink tükrében.
Fontos kérdések, amelyekre nekünk kell válaszolni:
–– Az életünk „döntések” sorozata, vagy csak „sodródunk” az eseményekkel?
–– Mit teszünk ma, ami holnap is számít?
Az előadó a bibliai események tükrében, a keresztúti
történeten át megvilágította a mi életünket, életutunkat.
A ránk nehezedő terheket (keresztet) nekünk kell végigvinnünk életünk útján.
Tényként kell elfogadnunk, hogy életünkben mindig mi
hozzuk a döntéseket, amelyek felelősséggel járnak együtt!
Bizonyosan vannak körülöttünk segítő szándékú társak,
barátok, de a végső szót, a problémamegoldás „igenjét”,
vagy „nemét”, mi mondjuk ki. Tanulmányozva a bibliai
eseményeket, olvashatjuk, az előadásban hallhattuk, hogy
Jézus üldözése során, hiába voltak mögötte a háttérben
a „támogató követők” (Péter, Jakab, János), a jézusi döntésben nem segítettek, nem segíthettek!
Fontos azonban, hogy a döntés után, a nehéz úton haladva, ott van a szenvedő mellett a szeretet.
A keresztúton megjelennek a fájdalmat, a nehézséget,
a szenvedést tompító segítők.
Életünk során mi is érezzük a szeretet, az együttérzés,
együtt gondolkodás támogató erejét. Ha elesünk, segíte-

14

nek felállni és továbbhaladni! Ha szomjazunk, nyújtanak
egy pohár vizet. Ha verejtékezünk, adnak egy kendőt,
amivel felitatjuk a szenvedés izzadságát. (Ahogy tette ezt
anno Veronika). Ez sokat segít. Azonban a nehézségeken
egyedül kell túljutnunk. „Ugyanis, a szeretet a szenvedéstől
válik hitelessé.”
S az út végén, mindezeket követi a megnyugvás, a béke,
a feltámadás, a húsvét öröme, biztonsága. Így értjük meg
húsvét és a feltámadás nagy titkát.
Befejezésül egy megjegyzés a lélekerősítő gondolatokhoz
az inspiráció jegyében:
A mindennapjainkban motivál valaki? Ismerjük az érzést, amikor a másik kisugárzása mély benyomást tesz
ránk? Szinte erőre kapunk, amikor a környezetünkben
van. Próbáljunk meg kreatívak lenni, inspirálni magunkat
valamire, még akkor is ha ez eleinte nehéz próbálkozás.
Vonjunk be másokat is, alkossunk együtt.
Miért? Mert mit ér az élet, ha nem fejlődik a lélek. Ha
előbbre akarunk jutni, akkor nyitottnak kell lennünk, s látókörünket újra és újra fel kell frissítenünk. Sokszor nem
a szép, kecsegtető, könnyed dolgok építik jellemünket.
Néha a küzdelem, az alázat formál át olyasvalakivé, akik
mindig is szerettünk volna lenni.
Bátorításként két ajánlás Szent Kalkuttai Teréz anya
gondolataiból:
„Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!”
„Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!”
Csikai Sándorné

fejezetten szerette, s az átlagosnál sokkal magasabb szintű
készségre fejlesztette tudását az informatika terén. Összenéztek, s az elhatározás megszületett.
– Próbáljuk meg, Márti! Csináljunk magunknak képzést.
Amilyen gyors volt az elhatározás, olyan gyorsan is kezdtek a szervezésbe. A recept egyszerű: végy tudásszomjas társakat, hozza mindenki a saját laptopját, s figyelem, nem
baj, ha nem ugyanaz az operációs rendszer van a gépeken.
Ezt is megoldották. Kell egy barátságos hely, ahol senki
nem zavar meg, ez a városrésztől kapott klubhelyiségük.
S végül, de nem utolsósorban a legfontosabb, Szalayné
Márta aki az ismereteket átadja.
Szerencsére minden adott volt, s hozzá még volt egy önzetlen támogató, az Oladi Városrész Egyesületének elnöke,
Hegedűs László úr, Ő gondoskodott, hogy legyen internet
a klubhelyiségben, adott projektort és egyéb kiegészítő eszközöket.
10 alkalommal, 2,5 órás időtartamban zajlott az ismeretek elsajátítása. Az eredmény: a kurzus végén Szalay
Sándorné Márta áldozatkész pedagógiai munkája után
mindenki képes volt a tanult ismeretek reprodukciójára.
Önállóan kezelték gépeiket. Ahogy fogalmaztak, „kinyílt
számukra a világ”.
Azóta egymással biztonsággal leveleznek, dokumentumokat küldenek, nyomtatnak, weboldalakt böngésznek,
kapcsolatot tarthatnak egymással,
a gyermekekkel és az igazi profikkal, az unokákkal. Magamról tudom, milyen jó érzés, amikor unokám elégetten ismeri el, hát papa, te
is tudod ezt?
A program végén az együtt töltött tartalmas foglalkozások emlékére saját oklevelet szerkesztettek,
amelyet hangulatos foglakozás keretében adott át az oktató.
Mi lesz ezután? Folytatják.
Az ősz beálltáig Márti és Marika
összeállítják a képzési tematikát,
s ha a kiskerteket betakarja az őszi
avar, újra összegyűlnek majd.
A Nyugalom Szigetén újraindul
az élet a cybertér rejtelmeinek további megismeréséért.
Nincs kétségem felőle, hallunk
még róluk.
(-.márkus.-)
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NYOSZ-hírek – felhívások

ÖregSZEM

Felhívás!

Fotópályázat nyugdíjasoknak és azoknak, akik
a nyugdíjasok életét be tudják mutatni

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége szeptember
2-4. között rendezi meg a hagyományos 3 napos
központi rendezvényét – ezúttal Balatonalmádiban.
A korábbiaknak megfelelően első nap érdekvédelmi
konferencia keretében vitat meg egy fontosnak ítélt
témát, idén ez a téma a sikeres öregedés. A konferencia délelőttjén az időskutatás jeles szakemberei
tartanak tudományos igényű előadásokat a téma
különböző aspektusairól, majd délután egy irányított kerekasztal-beszélgetésre invitálunk olyan kortársakat, akik „élő példái” a sikeres öregedésnek.
A NYOSZ szervezői azzal a kéréssel fordulnak
az olvasókhoz, a tagszervezetekhez, hogy tegyenek
javaslatot e személyek meghívására! Kérjük, ha

Részvételi feltételek:
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2019. évi fotópályázatán a hazai és határon túli magyar amatőr fotóbarátok
három kategóriában – 1.) 20 éves korig, 2.) 20–63 éves
korig, 3.) 64 éves kor felett – egyéni pályázatot nyújthatnak be. A fotópályázat témája és célja: bemutatni
az idős, nyugdíjas emberek életének szépségeit, örömeit, gondjait, magánya és társas kapcsolatai tartalmát
és jelentőségét. A pályázat hozzá kíván járulni az aktív
időskor érdekében, a mozgás, az élethosszig tanulás, az információs aktivitás növeléséhez.
Csak eddig nem publikált, korábbi pályázatunkon vagy
más pályázatokon nem szerepelt képekkel pályázzanak,
amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek, és amelyek témája nem ellenkezik sem a származási ország, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem
a képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival.
Egy pályázó bármilyen technikával (fényképezőgép,
mobiltelefon stb.) készített, legfeljebb 5 képet, ezen belül
egy legfeljebb 5 képből álló képsorozatot küldhet be. A képeket, akár fekete-fehérek vagy színesek, lehetőség szerint
DIGITÁLIS (.jpg) formában kérjük beküldeni. Minimális felbontása legalább 1500×2000 pixel (2,5 Mp) legyen.
Kérünk minden egyes képet egyenként csatolni a beküldő
e-mailhez a megadott e-mail-címre.
A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni számítógéppel, Word programmal. A nevezési lapon fel kell tüntetni a
nevező személy teljes nevét és életkorát, pontos lakcímét,
levelezési címét, elérhetőségeit: telefon, e-mail-cím. A beküldött képek sorszámát és címét, a képek .jpg-megjelölésével egyezően. A nevezési lap mintája letölthető a www.
nyosz.hu oldalról, a fotópályázat menüpontból (a forma
nem kötelező, csak a tartalom fontos). A nevezési lap is
beküldhető e-mailben. A nevezési lap fájlneve: Családnév_
Keresztnév_kategória.doc.
A meghirdetett témának nem megfelelő vagy gyengébb minőségű képeket a zsűri nem értékeli! A zsűri által kiállításra javasolt képeket a NYOSZ rendeli meg egy
fotólaborban, és gondoskodik a kiállítások megszervezéséről.
A kategóriánként kiemelt, legjobbnak minősített képeket tárgyjutalomban részesítjük, I–II–III. minősítésről,
az esetleges különdíjakról oklevelet a kiállítás megnyitásakor nyújtjuk át.
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Fotó: Erdélyi Tamás, 2013.

A beküldött képeket a NYOSZ szerzői jogdíj és felhasználási díj fizetése nélkül, de a szerző nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozhatja a fotópályázat, a fotókiállítás és
a NYOSZ népszerűsítése érdekében. Csak azok vegyenek
részt ezen a pályázaton, akik ezt engedélyezik! Nevezési díj
nincs. Beküldési határidő: 2019. augusztus 20. e-mailcím: nyoszfoto@gmail.com.
Figyelem! Becsomagolt és tömörített állományokat
nem csomagolunk ki! Óriásleveleket nem fogadunk. A pályázatokat fogadó e-mail-postafiók mérete óriási, de így
sem garantálható, hogy az utolsó egy-két napban beküldött, több száz fotót fogadni tudja (annak ellenére, hogy
a rendezők folyamatosan mentik a beérkező pályaműveket). Ezért nem fogadunk el senkitől sem óvást, vagy reklamációt amiatt, ha egy küldeményt – ’a postaláda megtelt’
üzenettel – visszaküld a szolgáltató. A megoldás ugyanis
kézenfekvő: a meghirdetéstől folyamatosan, de legalább
egy-két héttel korábban be kell küldeni a pályázatra szánt
képeket, amelyek kézbesítéséről ki-ki kérjen automatikus
visszaigazolást a szolgáltatótól.
Zsűrizés: 2019. szeptember 20-ig. Értesítés a zsűrizés
eredményéről 2019. szeptember 30-ig – a NYOSZ elektronikus hírlevélben és a www.nyosz.hu honlapon, illetve
a nyoszfoto@gmail.com email-címről. Az első kiállítás
2019. november hónapban Budapesten, a NYOSZ
tanácstermében lesz (1074 Budapest, Szövetség u. 9.).
Az ingyenesen kölcsönözhető fotókiállítás másodbemutatói szerte az országban: 2020. január hónaptól (a kölcsönzési igények bejelenthetők: nyoszfoto@gmail.com címen)
A fotópályázattal kapcsolatban további információk kérhetők Erdélyi Tamástól. E-mail: erdelyi37tamas@gmail.hu;
vagy a 06-20-528-7561 mobilszámon.

környezetükben fellelhető ilyen „élő példa”, pár
soros ismertetőt és az adott személy elérhetőségeit
küldjék meg a NYOSZ-ba (nyozs@enternet.hu,
NYOSZ 1074 Bp. Szövetség u. 9.).
A szervezők számára az is fontos információ,
hogy a kortársaink kiket és miért tartanak „példás
öregnek”, hát ha még az illetők el is jönnek, és elmondják!
Kérjük, legyenek a szervezők segítségére!
És egyben azt is, hogy jöjjenek el, tiszteljék meg
figyelmükkel az eseményt!
(Részletes program a magazin 2. oldalán olvasható, illetve a következő számban, és a NYOSZ honlapján – www.nyosz.hu – várható.)

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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Sárga lapos figyelmeztetés a NER-nek!

Értsük meg egymást!
Mielőtt belefogtam az írásba, arra gondoltam, hogy sokan
vagyunk azok, akik szeretnek szépen beszélni, és szándékuk
megőrizni azt az anyanyelvi kincset, melyet Édesanyánktól
kaptunk. Ez aztán ébren tartotta a lelkesedésemet, hogy
példákkal igazoljam, milyen sokszor megsértik, megsebzik
a nyelvet. Ezek szinte mindennapi jelenségek. A történések
a felszínen vannak. Nem akartam mélyebbre fúrni. A valóság bemutatásának eszközével bemutatok néhány viselkedési zavart is.
Dolgaim intézése közben próbáltam bejutni egy középületbe. A bejáratnál egy feladatra hangolt személy felügyelte
a ki- és bejárást. Udvariasan üdvözöltem és mosolyogtam
rá. Ő rám se nézett. Kérésem előadván, válaszul zárt szájjal
értelmetlenül mormolt valamit. Aztán rám nézett. Tekintete elég karcos volt. Jól megmunkált izmain ornamentikus keleti minták bőr alá beszúrva, művészien. Összefüggő
beszédre képtelen volt, szellemi énjével a kapcsolata gyenge
volt. Gondoltam, megkérdezem, hogy nem zavarja-e, hogy
ilyen szellemi vérszegénységű sötétségben kell eligazodnia.
Megkérdeztem nem kell-e izzót cserélni? Kezének intésével válaszolt, egy rövid elutasítást tett. Mivel láttam, hogy
a verbális kommunikációt ennyire megszenvedi, udvariasan elköszöntem. Sajnos dolgom végezetlenül maradt. Hihetetlen, mennyien képtelenek összefüggő beszédre. Kicsit
csalódottan, de tovább léptem. Csak pár métert haladtam,
máris részese lehettem egy zajos konfliktusnak. Két felnőtt,
talán anya, apa a padon múlatták az időt egy zsenge korú
kisgyerekkel. Az anya többször lelökte a kicsit a padról trágár szavak kíséretében. A cérnabélű apa vad tekintettel ordította az obszcén szavakat, aztán az anya is kedvet kapott.
Így már több forrásból buzogtak a mosdatlan szavak a kicsi
felé. Az ott lévők közül néhányan a lecsendesítés szerepét
vállalták, de a dühös szempillák rejtekéből irányuló tekintet jelezte, hogy nem örül jelenlétüknek. Szúrós pillantása
dárdahegyére tűzött nemtetszése feléjük irányult. (A mosdatlan beszéd igazi elszenvedői sajnos a gyerekek. Ha csak
ez a minta marad, az nagy baj.)
Más. A buszmegállóban egy őrjöngő férfi fakadt ki a jó
érzést sértő módon. Egy csillagszemű kislány is ott volt az
anyukájával. Azonnal látszott, hogy a dühös ember ritkán
volt könyvközelben. Ez a dühös kirohanás felért egy verbális bántalmazással. Bizony, a káromkodás fizikai fájdalmat
is okozhat. A gyermek átörökíti, amit hall és tapasztal. Talán a legszomorúbb, hogy az iskolások körében is rohamosan terjed a trágár beszéd. A felnőttektől és a médiától
tanulják meg.

18

A médiában mintát lát a gyerek. Más területen is gyakori a trágár beszéd, például a színházban. Azt olvastam, hogy
a jó színház gazdagítja a szókincsünket, és gerjeszti az érzelmi intelligenciánkat, segít abban, hogy értelmet nyerjen az
életünk. Akkor miért van annyi trágár kifejezés a színészek
által közvetítve? Azért, mondta egy tanult színházi szakember: „mert vannak indokolt helyzetek”. Igen? Én meg
azt hittem, hogy a színházban gyógyul a nyelv. Úgy látszik,
tévedtem.
Megint más. A gyönyörű Hangok házában a jelentős
tanult elöljáró, aki ugye fő pozícióval rendelkezik, interjúadás közben mindkét kezét lazán zsebre dugva beszélt. Nem
tudom, mi lehetett izgalmasabb és fontosabb az interjú
témájánál. Azért ez nem semmi, ugye? Majd elfelejtem,
jólneveltség! Szintén a médiában a műsorvezető anyaszült
meztelenül szalad valakivel. A büszke pontját homály takarja el. Kérdésem a következő. Ez egy érett, komoly ember normális viselkedése? Ezt valaki engedélyezte, ugye?
Főműsoridőben van. Bárki nézheti, a gyerekek is.
Gyermekkoromban sapkával a fejünkön nem ülhettünk
asztalhoz. Az lehet, hogy néhány celebecskének szervesült a sapka a hajával /férfitársak/. Azonban vannak örök
érvényű szabályok. A mások tiszteletben tarása és ennek
kifejezési formái. akkor még nem beszélem arról, hogy
a közszereplőnek illene szépen beszélni. Akkor miért van
ez a sok ee, öö, mm, stb., stb.… Mi lenne, ha választékosan beszélnének, persze, ha tudnának. A médiában óriási
a fogyasztás a fiatalok körében. Sajnos kontrolálatlanul
hozzájutnak. A lelki, szellemi környezetszennyezés vajon
kiheverhető-e? Ezért jó, ha sok szépet lát vagy hall, mert
akkor a cselekvés is jó szándékú lehet. A szellemi kincseinket őrizzük meg. Ez a nagyszüleink és szüleink öröksége.
Az érzelmeket gazdag szókinccsel lehet kifejezni. A pozitív
jelenségek szókészlete is gazdagodna. Talán az örömről is
több lesz a mondanivalónk. A szülőknek nagy szerepe van
a gyerekek fejlődésében, főleg hatéves korig. A gyerekek
beszippantják a tapasztalatokat.
A tények ellenére nem fog el a csüggedés, mert sok pozitív kezdeményezést látok, sok jó megoldáskeresőt. Viseljük minél többen a szívünkön a szép magyar beszéd ügyét.
A gyerekek olvassanak minél több szépirodalmat, mert
szép a beszéd, mely egyszerűen igaz.
Ha az ember felnéz a végtelenbe, rájön, hogy milyen
kicsi, esendő. mégis milyen sokat tehet azért, hogy jobb és
szebb legyen a világ.
Fehér Levente

Ez az esztendő már a nyugdíjas közbeszédben is a választásokról szól. Ez nem azt jelenti, hogy ez töltené ki fórumainkat, de az elégedetlenség lépten-nyomon tapintható.
Jó magam már második ciklusomat töltöm az egyesület
élén, és ennyi idő alatt az emberfia „családtaggá” válik, és
óhatatlanul a magánszféra részese is lesz, hozzájutva a „belső”, rejtett információkhoz is. Most ebből szemezgetnék!
Ahogy „utcára” kerül a politika az EU-választások révén,
úgy erősödik fel a kritikai hang a belpolitika folyamatait
illetően is. A standolások nem viszik közelebb egyik vagy
másik párt szimpátiáját a választókhoz, mert a legtöbben
nem érzik saját sorsuk változásának lehetőségét. Bárhová
ikszelnek is, az ígéretek csak ígéretek maradnak.
Ami viszont mérhető, az az egészségügy, a szociális gondoskodás – benne a nyugdíjak mértéke – a piaci árak elszabadulása és a szolgáltatások elégtelensége. Ezek korosztályt
érintő hatásai tagadhatatlanul köthetők a regnáló hatalom
érzéketlenségéhez. Van, aki egy leélt élet megtakarításait
kénytelen beáldozni, hogy kikerülje a várólistákat egy csípőműtét meggyorsításáért az egyre szaporodó magánintézmények valamelyikében. És mi van azokkal, akiknek erre
esélyük sincs!?

A plakáterdő hirdeti a legújabb családtámogatási rendszert, aminek anomáliái egyre inkább ismerté válnak, hiszen csak a tehetősebbeknek kedvez, a rászorulók, a szegényebbek az információk kibontásakor szembesülnek
a rideg valósággal. Marad a régiben a bús magyar élet! Azt
senki ne gondolja, hogy az idősebb generáció számára ez
közömbös lenne, hiszen közvetve érintetté is válik, amikor
a fiatalok segítségre szorulnak.
Egyre nyilvánvalóbbá válik az erőből politizálás, amikor
a döntések az érdekeltek nélkül, a fejük fölött történnek.
A félelem lett uralkodóvá, a közöny, a túlélés, a csodavárás uralja a korosztály arra érzékeny rétegeit. A rászorulók
tömegei berzenkednek a határon túli korlátlan adakozás
láttán, amikor saját nyomorúságuk kéne, hogy kezelésre
szoruljon.
Vajon az egyre gyakrabban felszínre kerülő elégedetlenségmorzsák demonstrálására elegendő-e a „sárga lapos“ figyelmeztetés, vagy megjelenik-e végre a szavazófülkék magányában a soron következő voksolásoknál is?!
Jánossy Gábor,
Siófok

Megszületett a nyugdíjas himnuszunk,
avagy nem szeretheti mindenki!
Hónapok óta készült, ma már a „hivatalos” verzió is megtalálható a Youtube-on, a NYOSZ honlapján. Sőt, mi
több, egyre többen és örömmel éneklik.
Mégis van némi üröm az örömben. Az internetes közösségi oldalakon fellelhető üdvözlő, gratuláló, népszerűsítő kommentárok közé be-beférkőzik a kötözködés,
a kötekedés. Mert az a sor, hogy „a nyugdíjamból jól elvagyok” nem mindenkinek tetszik. Ebből adódik, hogy
kritika éri itt-ott a szerzőt, a vidáman éneklő előadókat
és végső soron a dal megírására megbízást adó NYOSZ-t
is. Azt kérik számon, hogy miért nem inkább a nyugdíjak
színvonalának emelésével foglalkozunk, és hogy mire fel
ez a derűnk?
Egy dal, egy alkotás, egy mű értékét – véleményem szerint – az adja meg, hogy hányan értékelik, kedvelik, hallgatják, adják elő, hányaknak tetszik. Egyelőre az látszik,

nagy az érdeklődés a kotta, a szöveg iránt, kórusok, népdalkörök dalolják rendezvényeken vagy csak úgy, maguknak.
Azt azonban nem értem, miért irritál egyeseket az,
hogy vidám nyugdíjasok jókedvvel éneklik a dalt a videón,
a klubokban? Miért kell ebben is rosszat látni?
Én úgy gondolom, minden okunk megvan arra, hogy
büszkék legyünk erre a dalra. Akikkel beszélgettem, mind
kiérezték belőle a nyugdíjas lét örömeit, néha gondjait,
amelyeket esetleg nem borúsan élünk át, hanem humorral
próbálunk feledtetni. No és természetesen közös dalolással.
És azt hallják ki ebből a dalból, hogy rólunk szól. Amilyennek megéljük mindennapjaikat. Ezért áll közel hozzánk.
Egyelőre – javaslom – daloljuk, terjesszük, ha jól esik,
aztán majd a jövő, a történelem eldönti, figyelemre, előadásra érdemeset alkottunk-e?
Némethné Jankovics Györgyi, NYOSZ-elnök
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20 érdekes tény az emberi testről
Az emberi test egy csodálatosan működő, összetett rendszer, amiről már nagyon sok mindent tudunk. Hála a tudománynak, sokszor úgy érezzük, hogy már semmi nem tud meglepni minket a testünkkel kapcsolatban. Ez azonban
nincs így, a test tele van titkokkal és érdekességekkel. Összegyűjtöttünk húsz érdekes, kevesek által ismert tényt
testünk működéséről.

1.

Nyelvünk lenyomata éppen olyan egyedi, mint az
ujjlenyomatunk. Mindenkinél más, egyéni barázdák és mélyedések tarkíthatják. Hogy mégsem ezt használják azonosításhoz, annak az az oka, hogy nyelvlenyomatot
számos felületen nem lehet hagyni.

2.
3.

A hajszálaink olyan erősek, hogy akár egy alma súlyát is elbírják, anélkül, hogy elszakadnának.

A test legnagyobb szerve a bőr. Mivel a bőr állandóan hámlik, minden egyes nap körülbelül egymillió elhalt bőrsejtet veszítünk. Egy élet alatt minden ember nagyjából 18–20 kilogramm bőrt veszít.

4.

A férfiak nyelvén kevesebb az ízlelőbimbó, mint
a nőkén, így az ő ízlelésük kevésbé kifinomult.
Ahogy öregszünk, mindenki egyre kevésbé érzi az ízeket,
60 éves korunkra elveszítjük az ízlelőbimbóink körülbelül
felét.

5.

A férfiak szagokat is kevésbé érzik, mint a nők.
Egy férfi átlagosan 50 ezer egyedi szagot képes
megjegyezni és felismerni, a nők egy kicsivel többet. Ezzel
mindkét nem messze elmarad a kutyák mögött.

6.

Minden ember testében 100 ezer kilométernyi ér
van. Ez a hosszúság elég lenne ahhoz, hogy a Földet két és félszer körbetekerjük vele.

7.

Reggel minden ember magasabb, mint este.
A porckorongok ugyanis az egész napos állás és
ülés közben a gravitációs erő hatására összenyomódnak.
Alvás közben aztán visszarendeződnek, ezért vagyunk magasabbak reggel.

8.

Egy férfi heréi tízmillió új spermiumot termelnek
minden egyes nap. Vagyis fél év alatt egyetlen férfi
újra be tudná népesíteni az egész Földet, ha csak a spermái
számát vesszük figyelembe.

9.

2014-ben egy dán férfi 22 percig volt képes visszatartott lélegzettel a víz alatt maradni. A legtöbben
azonban ennél jóval rövidebb ideig bírják levegő nélkül:
körülbelül három percig.
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10.

Az emberi testben csak a fogaink nem képesek
arra, hogy egy bizonyos határig meggyógyítsák önmagukat.

11.

A magasabb intelligenciájú emberek többet álmodnak, mint a kevésbé okosak. A magasabb IQval rendelkező emberek ugyanis gyorsabban dolgozzák fel
az őket ért információkat. Az agyuk éjszaka sokkal többet
dolgozik, ezért intenzívebben álmodnak.

12.
13.

Már a 12 hetes magzat is képes némi mimikára: tud
például bandzsítani, és a homlokát is képes ráncolni.

A szívünk átlagosan 70–75-öt dobban percenként,
de 60 és 100 között minden szám normálisnak tekinthető. Egy nap alatt átlagosan százezerszer ver.

14.

A közhiedelemmel ellentétben nem a hónaljunkban, hanem a talpunkon helyezkedik el a legtöbb
izzadtságmirigy.

15.

Életünk során megváltozhat a szemünk színe.
A kaukázusi rasszba tartozó emberek körülbelül
10–15 százaléka más színű szemmel születik, mint amivel meghal. A legjellemzőbb, hogy a kék szemmel született
gyerekek szeme sötétebb lesz az évek során. Ugyanakkor
a szem színének megváltozása betegséget is jelezhet.

16.
17.
18.
19.

A jobbkezes emberek jellemzően inkább a jobb oldalon rágnak, míg a bal kezesek inkább a bal oldalon.
Egyetlen lépés megtételéhez az emberi testben kétszáz izom összehangolt munkája szükséges.
A tüdőnk hatalmas szerv: kiterítve a felülete olyan
nagy, mint egy teniszpálya.

Ha valakinek puhák és törékenyek a körmei, vagy
hiányzik róluk a félhold alakú lenyomat, arra utalhat, hogy pajzsmirigy-túlműködése van.

20.

Egy mosolyhoz összesen 17 arcizom összehangolt működése szükséges, míg sírás közben sokkal
több, 43 arcizom dolgozik.

Májunk védelmében
Az előző számban a májmeridiánnal és a méregtelenítéssel foglalkoztunk. Most szeretnék még egy kis segítséget adni ehhez a témához. Nézzük meg, mikor lehet
szüksége több figyelemre és segítségre májunknak.
Minden meridiánunkhoz tartoznak bizonyos érzelmek,
amelyeket tapasztalhatunk magunkon, esetleg másokon,
amikor problémássá válik a működése. A veséhez a félelem,
a léphez a túlgondolkodás, aggódás, a tüdőhöz a szomorúság, a májhoz pedig elsősorban a haragot, dühöt társítjuk.
Nem kell arra gondolni feltétlenül, hogy kiabálunk, vagy
kifejezetten konfliktusunk van valakivel. Sokszor a harag,
a düh úgy csúszik be az életünkbe, hogy észre sem vesszük.
Néha csak az árulkodik érzelmeinkről, hogy gyakran elhangzik egy fél mondat: hú, de haragudtam rá, miatta stb.
Van, hogy nincs is konkrét tárgya a haragunknak, csak
a legkisebb dolgon is felcsattanunk. Ingerlékenyek vagyunk. Esetleg odáig fajul a dolog, hogy kiabálunk.
Bevallom, a májmeridián nekem régóta problémás volt,
így ezt a fajta haragot nagyon közelről ismerem. Olykor
elég volt egy hosszabb sor az étteremben. Ha pont elfogyott, amit enni szerettem volna, elég jól fel tudtam húzni
magam egy pillanat alatt. A személyzetnek esélye sem volt
javítani. De szegény családom sem volt irigylésre méltó
helyzetben. Van egy jó hírem. A meridiánműködés javításával ezek a reakciók megszüntethetők. Persze tudatos
munka is szükséges hozzá, hogy ne váljon a személyiségünk részévé ez a fajta viselkedés.
Vannak emberek, akik hordozzák magukban a folyamatos, lappangó dühöt. Ilyenkor nem haragos valaki, nem kiabál. De ha egy bizonyos helyzetre gondol, azonnal dühössé válik. Bizonyára láttak már olyan embert, aki, bizonyos
történet előkerülése esetén, azonnal „véresszájúvá” válik,
úgy szidja az adott embert/helyzetet/céget/stb.
A türelmetlen, epés megjegyzéseket tevő, esetleg megkeseredett, mogorva, akár féltékeny ember képe sem ismeretlen, úgy gondolom.
Egyre többször hallok olyan fiatalokról, akik képtelenek saját életüket eltervezni, megszervezni, és a 30–40
éves „gyermek” még otthon lakik. Sokszor nincsen befejezett iskolai végzettsége, noha sokféle iskolát elkezdett már.
A munkahelyeken való megfelelés is nehézségekbe ütközik,
emiatt sehol nem tud sokáig megmaradni. Folyamatosan
félig üres a pohár, képtelen pozitívan szemlélni a dolgokat az
illető. És sajnos a befelé fordulás, a depresszió is ide tartozik,
természetesen ez bármilyen korban érinthet bennünket.
Ez a sok-sok érzelem, viselkedés, élethelyzet mind
a faelem, azaz a máj-epehólyag meridián működésének
zavarát jelezheti. Ha sok bennünk a bosszúság, a kielégületlenség, a visszafojtott düh, az mindenképpen megbontja a harmóniát. A kínaiak szerint jobb, ha időnként,
a megfelelő alkalmakat kihasználva kieresztjük magunkból

a dühünket, minthogy fortyogjon bennünk, és ártson az
egészségünknek. De ha lehet, ne másokon töltsük ki haragunkat, vezessük le mozgásban vagy párnapüfölésben,
esetleg csöndes magányunkban kiabálással. Nekem legjobban a hangosan éneklés működik. Kieresztem a hangomat,
de olyan formában, ami maximum zavar másokat (ha hallják az énekhangomat), de nem bántok vele senkit.
A lelki szint mellett természetesen a testen is jelentkeznek az egyensúlyhiány tünetei.
Az epehólyag-meridián 23–1 óra között, a májmeridián pedig 1–3 óra között regenerálódik éjszaka. Ha ebben az időben nem alszunk, mert mondjuk, dolgozunk,
akkor sérül a működése a meridiánoknak. Ha azért nem
alszunk, mert nem tudunk, az pedig egyértelműen jelzés
a részükről, hogy valamilyen probléma van a működésben.
A rugalmatlan ízületek, a gyakori fejfájás, a váll–nyak merevsége, a rossz – fáradtsággal terhelt – közérzet, a viszkető,
égő, könnyező szem, a romló látótávolság is mind ugyanazt jelzi. Hölgyeknél pedig a szabálytalan (nem 28 nap, hanem vagy hosszabb vagy rövidebb ciklusidő), illetve a PMS
(premenstruációs szindróma) és a csípőre–fenékre hízás is
a máj-epe meridiánok problémáját mutatja.
Az javaslom, hogy két fontos dolgot jegyezzünk meg:
1. Az éjszaka azért van, hogy aludjunk.
2. Szabaduljunk meg a haragtól.
És persze van néhány kezelés, amit mindennap mi is
megtehetünk:
1. Ökölbe szorított kézzel a combunk oldalát ütögessük.
Ülő helyzetben, mind a két lábunkon a combtőtől indulva a térdek felé, majd vissza. Kb. 4 ütéssel érjünk
a combtól a térdig (a térdet már ne üssük meg!), majd
vissza a combtőig. Ezt ismételjük meg legalább 10-szer.
Ezzel az epehólyagnak segítünk.
2. A lábfej tetején a nagylábujj és a második lábujj közötti
mélyedésben, mintegy 2,5 cm-re helyezkedik el a máj3pont. A hüvelykujjunkat előre-hátra mozgatva gyengéden dörzsöljük a pontot 1–2 percen át, mindkét lábon.
Az akupresszúrás pontokról fogok még írni bővebben, hogy melyik mire való. Egyelőre ezt a kettőt ha
beépíti mindenki, attól függetlenül, hogy a fenti tünetek közül tapasztalt e magán bármit, már sokat tesz
a megelőzésért. Aki pedig tudja, hogy az adott szervek
kapcsán vannak kihívásai, azok mindenképpen építsék
be minden nap akár 2–3 alkalommal ezeket a kezeléseket. És persze az előző számban olvasott javaslatokat!
Jó egészséget kívánok!
A cikkben leírtakkal kapcsolatban felmerülő kérdéseit
küldje el bátran
e-mail-címemre, szívesen válaszolok:
anita.pantya@meridianclub.eu
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Ingyenes szűrővizsgálattal csábítják
az időseket, akik aztán fizethetnek
Telefonon győzködik a nyugdíjasokat, hogy próbálják
ki a „stroke-ot előre jelző gépet”, de a több százezres
„csodaszerről” hallgatnak.
Hiába a fogyasztói bejelentések és a hatósági büntetések,
egyes cégek ingyenes szűrővizsgálatnak álcázva továbbra
is próbálják behálózni a nyugdíjasokat, akikről akár több
százezer forintot is legombolhatnak a „stroke-ot előre jelző gépnek” hála. Lapunknak Kiss Józsefné számolt be arról, hogy az utóbbi időben több alkalommal is keresték
rámenős „ügynökök”, akik arról akarták meggyőzni, hogy
vegyen részt egy ingyenes agyérvizsgálaton. Azért, hogy
megelőzzék – többek között – az agyvérzést.
– Budapesten a Lónyay utca 18/A-ba kellett volna elmennem, ott végezték volna el az ingyenes vizsgálatot, de
a telefonban nem kaptam bővebb tájékoztatást. Máskor
a Keleti pályaudvar környékére hívtak – panaszolja az idős
asszony. Végül azért nem ment el, mert egy barátja idős
édesanyját sikerült meggyőznie a cég munkatársának, és
kiderült: a „vizsgálat” során az asszonynak valamiféle készülékre kellett rátennie a kezét, de orvossal nem találkozott. Egy nő viszont arról tájékoztatta, kivételes lehetősége
van, hiszen a gép által jelzett problémákra most 260 ezer
forint helyett mindössze 200 ezer forintért vásárolhat egy
terméket, ami segít neki. Az nem derült ki, hogy a cégnek
honnan vannak meg a nyugdíjasok elérhetőségei.
Telefonon felhívtuk azt a férfit, aki olvasónkat is kereste a vizsgálat miatt. Sikerült megtudni, hogy egyfajta

ingyenes állapotfelmérésről van szó, a cég a Lónyay utca
18/A-ban közérzetközpontként működik. Orvosi vizsgálat
nincs, az egyórás felmérést egy háromdimenziós biofizikai
testelemző végzi – bármit is jelentsen ez. Részleteket persze nem tudtunk meg arról, hogyan működik a gép, de
a telefonban hangsúlyozták, ezzel konkrétan meg tudják
nézni, hogy az agy vagy a szív milyen állapotban van. Sőt,
állítólag előre is jelezheti az infarktust és a stroke-ot, bár
nem tudni, hogyan. (Erről mindenesetre érdemes lenne tájékoztatni az orvostársadalmat is.) Kiderült: ha problémát
jelez a gép – erre valószínűleg nagy az esély –, akkor erre
is tudnak megoldást javasolni, de persze a több százezer
forintos termékről már nem esett szó a telefonban.
A cég nevét sem olvasónk, sem a telefonos ügyintéző
nem említette. A megadott címen (Lónyay utca 18/A) található Prestige prémium üzlet honlapján az olvasható: „Az
üzletben lehetőség nyílik arra, hogy egy orvosi diagnózisnak nem minősülő testállapot-felmérő tesztet végezzünk,
ezáltal javasolni tudjuk vásárlóink részére egy személyes
üzleti tárgyalás keretein belül a véleményünk szerinti talán
legalkalmasabb közérzetjavító készüléket, eszközt.”
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság egyébként honlapján is figyelmeztet arra, hogy új trükköket vetnek be
az egészségügyi vizsgálatnak álcázott termékbemutatókon.
Mint írják: mostanra a személyre szóló meghívók, telefonos megkeresések és az utcai leszólítás vált meghatározóvá.
A fogyasztót azonban a termék átvételének napjától számított 14 napon belül elállási jog illeti meg.

Rendezvények a NYOSZ és tagszervezeteinek szervezésében 2019. május, június hónapokban:
Regionális szavalóversenyek:
• Miskolc – május 3.
• Budapest – május 30.
• Nyíregyháza – június 14.
Nyugdíjas dalosversenyek:
• Salgótarján – május 21.
• Békéscsaba – május 18.
Dalkörök találkozója:
• Hódmezővásárhely – május 25.
• Székesfehérvár – május 18.
Sportprogramok:
• Bellér László Sportnapok, Ózd
– május 9–11.
• Magyarországi Szenior Sportjátékok, Győr – május 24.
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• Bakonyi túra, Veszprém–Vinye –
június 27–29.
Egyéb kulturális események:
• Regionális Nyugdíjas-találkozó, Csopak – május 25. (javított időpont!)
• Nyugdíjas amatőr képzőművészek
kiállítása, Hódmezővásárhely –
május 20–26. között
• Országos Nyugdíjas Könnyűzenei Találkozó Salgótarján – június
11–12.
Alex Tamás könnyűzenei turnéjának állomásai májusban
• 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)

Itt kapnak a nyugdíjasok
32–53 százalékos kedvezményt
A hazai termálfürdők döntő többsége kínál valamilyen
kedvezményt a nyugdíjas fürdőzők számára. Ezeket
a kedvezményeket szedte össze a Termál online, valamint listát készített a legmagasabb nyugdíjasbónuszt
kínáló fürdőkről.
A magyarországi termálfürdők átlagosan 20 százalékos
kedvezményt biztosítanak a nyugdíjasoknak a teljes árú
belépőkhöz képest. Ez forintosítva jegyenként 400–500
forintos kedvezményt jelent.
A „nyugdíjas kedvezmény” mást és mást jelent az egyes
fürdőkben. Bizonyos helyeken ezt életkorhoz, jellemzően a
62., vagy 65. életév betöltéséhez kötik. Más fürdőkben – és
ez kezd egyre inkább elterjedni – a nyugdíjra való jogosultság igazolását kérik a vendégtől. Ez a portál szerint igazságosabb, hiszen vannak, akik korábbi életévükben mennek
nyugdíjba, azonban a fürdők nem emiatt kérnek ilyen igazolást. A nyugdíjas-igazolványnak hívott iratról van szó,
ami lényegében a nyugdíjfolyósítótól kapott igazolás.
Akik szeretnék igénybe venni a termálfürdők által a nyugdíjasok számára biztosított árkedvezményt, azok ezt semmiképpen ne felejtsék otthon, hiszen ha nincs náluk, akkor
a pénztáros jóindulatára vannak utalva a fürdő bejáratánál.

Létezik kiskapu
A lap szerint mivel ez a kedvezmény minden uniós polgárnak jár, a termálfürdők azzal „trükköznek”, hogy a Nyufig-igazolás meglétéhez kötik a kedvezményt. Ha ezt nem
tennék, akkor hatalmas bevételtől eshetnének el, hisz ez
esetben a Nyugat-Európából érkező idősek is igénybe vehetnék a kedvezményeket.
Így számoltak
A portál egész napra érvényes jegyárakat vette alapul, és
azokat a fürdőket, amelyek most is működnek, tehát nem
csak a szezonra nyitnak ki. Ahol vannak külön hétköznapi
és hétvégi belépők, ott az előbbieket nézték. Amennyiben
egy fürdő többféle jegytípust kínált – például élményfürdőbe vagy a szaunavilágba érvényes kombi belépőket, magasabb áron – ott minden esetben a legolcsóbb lehetőséget
vizsgálták.
Ezek az árak mostani – április közepi – állapotot tükrözik. Azért a következő hónapokban várható, hogy egyes
termálfürdők áttérnek a főszezoni árazásra.
Forrás: Termál online

A top 10 kedvezményt nyújtó fürdő
NYUGDÍJAS BELÉPŐ
ÁRA (FORINT)

KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE
(SZÁZALÉK)

Aquasziget Esztergom

1700

52,8

Sárvári Termálfürdő

2000

48,7

Napfényfürdő Aquapolis - Szeged

2700

48,6

Leányfalui Termálfürdő

1200

42,9

Zalaegerszegi Termálfürdő

1500

42,3

Lukács Gyógyfürdő (szekrényes jegy) - Budapest

2400

38,5

Dandár Gyógyfürdő - Budapest

1600

38,5

Árpád Gyógyfürdő - Békéscsaba

1200

35,1

Barcsi Gyógyfürdő

1300

35,0

Marcali Termálfürdő

1500

31,8

FÜRDŐ NEVE

Százalékosan az esztergomi Aquasziget fürdő nyújtja a legnagyobb kedvezményt a nyugdíjasok számára, akiknek a teljes
árú jegy összegének kevesebb mint a felét kell csak fizetniük.
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A nyugdíjasoknak elkélne egy kis
banki segítség
Nyugdíjba kerülve jellemzően csökken a havi bevételünk,
hacsak nem dolgoztunk rá a kötelező időnkre, vagy nem
dolgozunk tovább. Az átlagos nyugdíj aránya az utolsó havi
átlagos nettó bérhez viszonyítva (szaknyelven a helyettesítési
arány) folyamatosan zsugorodik, Simonovits András nyugdíjszakértő Indexen megjelent elemzésében elég sötét jövőt
fest. Az említett arány 2015-ben még 66,8 százalék volt, tavaly már csak 55 százalék körüli, 2022-re pedig megérhetjük, hogy lemegy 46 százalékra, vagyis az átlagbér felét sem
éri el a nyugdíj. A kevesebb jövedelem pedig jó ok arra, hogy
amin lehet, spóroljunk.
A nyugdíjat lehet kérni postai kézbesítéssel vagy átutalással. Hogy az arány milyen, arról hiába kérdeztük
a Magyar Államkincstárat, de a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének (NYOSZ) elnöke, Némethné Jankovics Györgyi szerint a mintegy 2 millió
öregségi nyugdíjas fele kéri bankszámlára a pénzét. Bármilyen nagy ez a szám, a számlavezetési feltételeket áttekintve
úgy tűnik, a pénzintézetek nem feltétlenül kényeztetik el
az időskorú ügyfeleket. A számlavezetés számos banknál
olcsóbb lehet például diákként, és nem ritka, hogy minimális jóváírást várnak el a kedvezményekért cserébe, amit
nem biztos, hogy teljesíteni tud egy átlag alatti nyugdíjból
élő ügyfél.
Tovább emelkedhet a számlás nyugdíjasok száma
Arról nincs információja a NYOSZ-nak, hogy a nyugdíjasok milyen bankszámlacsomagokat preferálnának, sem
arról, hogy milyen, kifejezetten a nyugdíjasoknak szánt
számlacsomagok léteznek, és hogy ezek mennyire nyugdíjasbarátok.
A bankok tehetnének azért, hogy ha vannak nyugdíjascsomagjaik, akkor azt jobban megismerhessék az idősek. Ebben
a szövetség is partner lenne.
Elvégre egymillió emberről van szó, és a friss nyugdíjasok
miatt a közlejövő mintegy 700 ezer Ratkó-korszakos nyugdíjasa körében biztosan el fog tolódni az arány a bankszámlák felé, vagyis még nagyobb piacról lesz szó – jegyezte meg
Némethné Jankovics Györgyi. Hozzátette, hogy a szövetség
egyébként telefonflottát is szervezett a tagjainak, ezen a kedvezményes bankszámlákról is szívesen tájékoztatnának.
Gond lenne, ha csak számlára menne a nyugdíj
Megemlítette, hogy tavaly szeptemberben egy kutatás kapcsán felmerült, ha minden nyugdíjat bankszámlára
utalnának, azzal 3 milliárd forintot spórolhatna az állam.
A NYOSZ akkor végiggondolta, mi szól a készpénzes, illetve
az átutalásos nyugdíj mellett és ellen.
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Vannak idősek, akiknek nehézséget okozhat a PIN-kód
megjegyzése, másoknak probléma lehet eljutni bankautomatához, bankfiókhoz, előfordulhat, hogy mást kell megkérniük
a pénzfelvételre, ami megkérdőjelezi a biztonságot. Az idősek jelentős része él kistelepüléseken, ahol nem feltétlenül van
ATM vagy kártyás vásárlási lehetőség. A bankszámla feltétlen
előnye ezzel szemben, hogy nagyobb biztonságban lehet a pénzük, mintha otthon tartanák valahol eldugva
– sorolta az elnök.
Egyelőre úgy tűnik, marad a készpénzes nyugdíj is, viszont fokozatosan nőhet a számlások aránya. Ezért is nem
mindegy, mit kínálnak a bankok.
Nem mindenhol van nyugdíjascsomag
A körkérdésünkre válaszoló bankok közül öt jelezte, hogy
náluk nincs kifejezetten nyugdíjascsomag. A Raiffeisennél
a nyugdíj nagyságától függően a Díjnullázó Plusz vagy az
Aktivitás számlacsomagot ajánlják, a CIB-nél pedig az Eco
bankszámlát, díjmentes számlavezetéssel. Mindhárom csomagnál van minimális jóváírási, illetve forgalmi minimum
a nullaforintos havidíjhoz.
A K&H-nál 2015-ig volt nyugdíjasszámlacsomag, azóta
nincs. A bank szerint nyugdíjas ügyfeleik igényei megegyeznek a más szegmensbe tartozókéval, csupán az igények előfordulási arányában van eltérés. A nyugdíjasok is sokfélék
lehetnek, így vannak, akik a személyes bankfióki kiszolgálást kedvelik, mások a digitális megoldásokat is használják
a naprakész egyenleginformációk vagy a bankkártyalimit, illetve az átutalások kényelmes otthoni intézéséhez, míg akadnak, akik a készpénzt, ATM-es készpénzfelvételt preferálják,
vagy nem szeretnek sok készpénzt maguknál tartani, ezért
a vásárlásaik egy részét bankkártyával fizetik, nem szeretnek
postára járni, ezért átutalással, bankkártyával vagy csoportos
beszedéssel fizetik a számláikat, és olyanok is előfordulnak,
akiknek váratlan kis összegű kiadásaikra korhatár nélküli folyószámla-hitelkeretre van szükségük. Ebben is van valami.
A Minimum plusz számlacsomagot ajánlják, aminek
havi csomagdíját nullázhatja, akinek legalább minimálbérnyi havi jóváírás érkezik rá, és van a banknál minimum
500 000 forint megtakarítása. A csomag havi díját (666
forint) felezni tudja, aki a két feltétel közül legalább az
egyiket teljesíti. A csomagot használó ügyfelek jellemzően egyszer vesznek fel készpénzt, egyszer utalnak át, és egy
csoportos beszedésük van.
Az OTP Bank azt hangsúlyozta, hogy náluk a moduláris számlacsomagnak köszönhetően akár több mint
250 verzió közül választhatnak az ügyfelek, online vagy

az ügyintézők segítségével. Így mindenki – korosztálytól
függetlenül – megtalálhatja a saját igényeinek megfelelő
szolgáltatást, számlát, bankkártyát. Tapasztalataik szerint
nyugdíjas ügyfeleik az ATM-szolgáltatási és fióki kedvezményeket, valamint a csoportos beszedési megbízásokat részesítik előnyben, ezért a fióki ügyintézést kedvelő ügyfelek
számára a Klasszikus számlacsomagot, az online ügyintézést kedvelőknek pedig a Smart vagy az Aktív számlacsomagot ajánlják. Náluk csak a középső csomagnál lehetséges
nullás havi díj, viszont nincs minimális jóváírási kritérium,
azonban meghatározott feltételek mellett kedvezményes
számlavezetési díjat lehet elérni.
Az állami Budapest Bank sem gondolja, hogy egy nyugdíjba vonulónak gyökeresen eltérő igényei lennének az aktív ügyfélhez képest. Az alapvető számlahasználati szokások
nem változnak meg, ha valaki csoportos beszedési megbízással fizeti a közműveket, és bankkártyával vásárol, azután
is ezt fogja használni, hogy nyugdíjba vonult – tették hozzá. Szerintük inkább generációs kérdésről van szó, nem
a nyugdíjas/nem nyugdíjas státusz a döntő, éppen ezért
nincs is náluk kifejezetten nyugdíjasoknak szóló számlacsomag. Minden eset más, az ügyfél egyedi igényeit, valamint
a havi jövedelmét is számításba kell venni, hogy a számára leginkább megfelelő számlacsomagot válasszák. Nem is
ajánlottak csomagot megkeresésünkre.
Ahol valamennyire a nyugdíjasokra szabták a csomagot
A Sberbank nyugdíjasoknak a Fair számlacsomagot ajánlja, amivel 2017-ben el is nyerték a Bankmonitor Legjobb
bankszámla nyugdíjasoknak díját. Lehet nulla a havi díj,
igaz, csak megfelelő jóváírás, illetve tranzakciószám mellett.
Az UniCredit közölte, minden korosztálynál a pénzügyi
igényeknek, tranzakciós szokásoknak leginkább megfelelő
számlacsomagra tesz javaslatot. Akik hozzájuk utaltatják
a nyugdíjat, és az eléri a 75 ezer forintot, azoknak a Bónusz
számlacsomagot ajánlják, mert vele csökkenthető a havi
zárlati díj és kedvezőek a tranzakciós díjak. A nem tranzaktáló érdeklődők számára a Privát Plusz számla lehet megfelelő választás, míg a magas nyugdíjjal és megtakarítással rendelkezők ugyancsak a Bónusz számla használatával
találhatják meg szerintük a számításaikat. Nullás havi díj
csak a Bónusznál lehet.
A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKB nyugdíjas ügyfeleknek a Praktika Fix szolgáltatáscsomagot kínálja, mert az ügyfélkör által használt alapvető pénzügyi
szolgáltatásokat, így a forintos bankszámlavezetést és be-

tétikártya-használatot, valamint havi 2 db forintátutalást
(eseti elektronikus, csoportos, állandó) és elektronikus
csatornahasználatot kedvező, fix havi díjért, díjmentesen
vagy kedvezménnyel biztosítja. Nullás havi díj nincs, sem
jóváírási kritériumot nem láttunk.
Észrevettük, hogy az MKB és az Erste is ugyanolyan
nevű csomagot ajánl a 24/26 év alattiaknak, mint a nyugdíjasoknak. Az Ersténél azonban a fiataloknak lehet nulla
is a havi díjuk.
Az Erste nyugdíjas ügyfeleinek az EgySzámla díjcsomagot ajánlja, a konstrukció – az előírt feltételek mellett
– számos díjkedvezményt nyújthat. Legalább havi 60 ezer
forintos jóváírás mellett lehet 209 forint a havidíj. Tapasztalataik szerint a napi pénzügyek intézésénél a digitális csatornák igénybevétele kevésbé az ügyfél korán múlik, sokkal
inkább szakmája, korábbi vagy jelenlegi munkahelye és az
ezzel kapcsolatos megszokott közege a meghatározó.
Általánosságban azt látják, hogy a nyugat- illetve közép-magyarországi régiókban az ügyfelek nyitottabbak
a digitális megoldások alkalmazására, és minél magasabb
egy ügyfél életszínvonala, jellemzően annál természetesebb
számára például a netbank igénybevétele. Fogékonyabbak
a digitális megoldásokra azok a nyugdíjas ügyfelek is, akiknél a családban a gyermek, unoka vagy más rokon is használ ilyet.
Jókat hallottunk még a Duna Takarék és a talán legnagyobb elérhetőségű Magyar Posta nyugdíjascsomagjáról,
így azokat is belevettük a táblázatba. Náluk egyébként nem
lehet lenullázni a havi díjat. Az összehasonlítás nem volt
könnyű, számos részfeltétel nem fért ide.
Amint látható, a bankok által ajánlott csomagok felénél nem nullázhatja le a havi díjat a nyugdíjas, a belföldi
átutalásnál saját bank esetén jobb eséllyel lehet nulla a díj,
mint idegen bankos utalásnál. És még a rendszeres költségek fizetésére alkalmas csoportos beszedés sem feltétlenül
ingyenes. A bankkártyadíjakat nem veséztük ki, de azok
díját is érdemes figyelembe venni.
Legjobban talán a készpénzfelvételen lehet elcsúszni,
különösen hogy szinte kivétel nélkül nem csak százalékos,
hanem fix fizetendő is van. Mindenképpen érdemes kérni
a havi kétszeri díjmentes pénzfelvétel lehetőségét (maximum 150 ezer forintig), mert különben borsos árat fizethetnek az idősek. Meg akkor is, ha több kisebb részletben
veszik fel a nyugdíjat, főleg ha nem figyelnek arra, hogy
saját banki ATM-et használjanak.
Forrás: https://24.hu/fn/gazdasag/2019/04/10/
a-nyugdijasoknak-elkelne-egy-kis-banki-segitseg/
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„Ne kérdezd, ki voltam!”
– Nyolc megrázó
történet
Karády Katalin
kálváriájáról
1910 dec. 8-án született, és már több mint 25 éve nincs
köztünk Karády (Kanczler) Katalin. Olyan volt az élete, mint egy hatalmas hullámvasút, csúcsok és mélységek izgalmas, felkavaró egymásutánja. Rengeteg legenda,
szóbeszéd veszi körül. Karády ellentmondásos személyiség volt, sokan imádták, sokan gyűlölték. Ami biztos,
esendő emberként született. A kőbányai nyomortelepen
és egy New York-i kalapszalon elfüggönyözött hátsó traktusában is az maradt, ahol élete utolsó évtizedeiben élt.
Én nagyon szeretem, és egészen kivételes pillanatokban
még a dalait is énekelni szoktam... Egy nagyon személyes
emlékezés Karády Katalinra:
„Jó, a rosszat elfeledni jó”
Ami biztos, hogy Karádynak nagyon mostoha gyerekkor
adatott. Ő volt a legkisebb hét testvér közül. Nyomorogtak, apjuk eredetileg cipész volt, de inkább a lóverseny
foglalkoztatta. A gyerekeivel durván bánt, ha valamelyikük rossz fát tett a tűzre, mind a hetet megverte. Szíjjal.
Nem csoda, hogy a kislány nagyon örült, amikor Svájcban, majd Hollandiában tölthetett öt évet egy segítőprogram keretében, ahol legalább rendes ételt kapott, és egy
egészen másféle rendszerhez kellett igazodnia. Világlátott
diákként fellépett az iskolai ünnepélyeken, és megérezte,
hogy a színpad egy másik világ. Ott a tenyerek nem az
arcán csattantak, hanem egymáson, és ennek nem sírás
lett a vége, hanem siker és taps.
„Egy asszony nem sokat kíván,
szeressék szívből, igazán”
Még nem volt 17 éves, amikor zsarnok apja meghalt, és ő
rögtön férjhez ment a nála harminc évvel idősebb Vargha
Rezső adóhivatali főtiszthez. („Kicsike” apakomplexusa
lehetett azért Karádynak…) A házasság nem sokáig tartott. A nyomorból a jólétbe vezető út egyenes következménye volt a pazarló életmód, a férj maga kérte, hogy
váljanak el, mert egy éven belül tönkrement volna felesége vásárlási mániája miatt. Karády nem sokáig maradt
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egyedül, most egy újabb idős (60 éves), dúsgazdag mentora támadt a csinos lánynak, aki még sokáig segítette
anyagilag.
„Mindig az a perc a legszebb perc,
mit meg nem ád az élet”
Karády kacérkodott a színészettel, de kudarc kísérte
a színiiskolákban. Nem volt önbizalma, sutának érezte
magát, nem tudott beszélni… Rettenetesen különbözött
az akkori ideálnak megfelelő szőke, csicsergő, babaarcú
lányoktól. 1938-ban aztán ismét egy idősebb úr, a nagy
hatalmú (ám roppant apró termetű) Egyed Zoltán színikritikus karolja fel az útját kereső, ígéretes fiatal nőt,
és cipeli el az egyik legnevesebb színészpedagógushoz, Cs.
Aczél Ilonához. A színpadi sikerek ugyan elmaradnak, de
jön helyette a film. A Halálos tavasz eszelős sikert arat.
Innentől kezdve nincs megállás. Beindul a sztárgyár, és
a barna, nyakigláb, negyvenkettes cipőt viselő, búgó hangú díva egy csapásra meghódítja az országot. Egy év alatt
hét filmet forgat, és mindegyikben Jávor Pál a partnere.
Stílust teremt különc öltözködésével és frizurájával, két
kézzel szórja a pénzt, zsonganak körülötte a férfiak, de ő
a nőket is szereti.
„A kettőnk életét úgy féltem én”
1944 tavaszán, a német megszállás után nagyot fordul
az ő élete is. Akkori szerelme, Újszászy István a második világháború alatt a magyar hírszerzés és kémelhárítás
irányítója volt Horthy vezérkarában. Ezekben a zavaros
időkben senki nem érezheti magát biztonságban. Újszászy
eltűnik, valószínűleg megölik az oroszok, és Karádyt is
bezárják, kémkedéssel vádolják, vallatják, kínozzák, ütikverik, megerőszakolják, kiverik a fogait, kitépik a haját,
aztán néhány hónap után elengedik. Utána már nem tud
visszakapaszkodni, bár vannak még apróbb és nagyobb
sikerei, mégis megszűnik a biztonság. Eladósodik, ellehetetlenül, az új politikai irányelvek szerint az ő karaktere
nem kaphat szerepet sem a színpadon, sem a filmekben.

„Hiába menekülsz, hiába futsz”
Vidékre jár haknizni, de az egykor ünnepelt dívát kifütyülik, megalázzák, semmibe veszik. Nincs más lehetősége, elmenekül az országból. Vele tart 1951 telén Mohácsi
Ilona, a házvezetőnője, és Lantos Olivér táncdalénekes
is. Karády először Salzburgban lakik, és régi ismerősénél,
bizalmasánál (egyesek szerint örök szerelménél), Frank
Irmánál telepedik le, majd Svájcban és Brüsszelben élnek egy-egy évig. 1953 tavaszán onnan hajóznak át DélAmerikába. Jellemző a rendszer aljasságára, hogy az itthon maradott családtagokat 25 éven át zaklatják Karády
emigrációja miatt.
„Az álmaimat nem veheted el”
Hosszú ideig nem kap amerikai vízumot, aztán 1968-ban
végre egy jóakarója elintézi nekik a letelepedési engedélyt, és megnyitják Frank Irmával a Madison Avenue-n
lévő kalapszalonjukat. Ott dolgozik egy függöny mögött
reggeltől estig. Zárkózott életet él, de néhány fellépést
azért elvállal New Yorkban. Örül a kirobbanó sikernek,
ám nem vágyik többé a csillogásra.
„Hamvadó cigarettavég”
Itthoni utóélete és hatása hasonló egész pályájához és életéhez. Először keményen elutasítják, hisz emigráns, sőt,
bezúzzák lemezeit, tiltólistára teszik filmjeit, de ennek

ellenére vagy épp ezért, egyre erősebb a Karády-kultusz.
1978-ban oldják csak fel a moratóriumot, ekkor újra
vetítik filmjeit, amelyekre kizárólag jegyüzéreken keresztül lehet bejutni, újra megjelent lemezeit pedig pillanatok alatt elkapkodják. A dalai ma is éltetik őt. Legalább
a hangja megmaradt nekünk.
„Fogadj el engem úgy, ahogy vagyok”
Karádyt kevesen fogadták el úgy, ahogy van. Pedig csak
egy esendő lény volt, aki egész életében a szeretetért küzdött. A háború idején rengeteg ember életét megmentette, ezért halála után megkapta a Világ Igaza kitüntetést
is. Soha többé nem tudták hazacsalogatni, rettegett a repüléstől. Ez szimbolikusan is így van. Olyan szárnyakat
kapott a sorstól, melyekkel soha nem repülhetett igazán,
csak akkor, amikor elhamvadt, mint kultikus dalában
a cigarettavég. 1990. február 8-án este 20 óra 50 perckor
fölszállt a lelke, és aztán a teste is visszatért Budapestre.
Itt ravatalozták fel a bazilikában. Rengetegen elbúcsúztak
tőle, de ez őt már nem vigasztalta. Addig kellett volna
szeretni, amíg lehetett. Ez az ő sorsának a legnagyobb tanulsága. Úgyhogy szeressetek, amíg lehet!
Both Gabi írása
https://wmn.hu/kult/18541-ne-kerdezd-ki-voltamnyolc-megrazo-tortenet-karady-katalin-kalvariajarol

Mindenkit vár a nagyatádi Nyár!
Élményteli kényeztetés
2019. 06. 21–25. és 2019. 06. 27–07. 01.
•
•
•
•
•
•

4 éjszaka szállás
Svédasztalos, félpanziós ellátás
Délben ajándékleves
2 db fürdőbelépő
1 alkalommal masszázs
Esténként üdülést színesítő animációs
programok
• Autóbuszos kirándulás Nagysallérba
A nagysalléri vadászházban trófeakiállítás
és helytörténeti múzeum látható.
A vadászház közelében került kialakításra
a vadaspark és egy kis fakápolna, amely
a Hubertus-misék megtartását is lehetővé
teszi. Majd rövid erdei séta a Studinka
László Természetismereti Központhoz
és a petesmalmi tórendszerhez, ahol
számos vidra él.

39 500 Ft / fő + IFA + 500 Ft belépő
a Vidra parkba
IFA: 400 Ft / fő / éj
Egyágyas felár: 2000 Ft / éj

Hotel Solar *** Nagyatád
Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504-135; 30/500-31-35
infosolar@t-online.hu
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Kitekintő

A zseniális
„svédcsavar”
Svédországot sok szempontból szokás példaként emlegetni.
Az egyik ilyen a nyugdíjrendszer, amit egyébként bő másfél
évtizede alakítottak át gyökeresen.
A hárompilléres rendszer
A svéd nyugdíjrendszer hárompilléres, van az állami nyugdíj (allmän pension – önmagában is három összetevős),
a foglalkoztatói nyugdíj (a svédországi munkavállalók több
mint 90%-ára kiterjed, ennek négy nagy szervezete van) és
a privátnyugdíj (a svéd lakosság 50%-a rendelkezik valamilyen nyugdíjcélú megtakarítással).
A keresőtevékenységet folytató svéd lakosság évente átlagosan a keresete 28%-át fordítja a kötelező, a foglalkoztatói
és az önkéntes nyugdíjjogosultság megszerzésére.
A nyugdíjcélú befizetések megoszlása: 63% jövedelemalapú állami nyugdíjrendszerbe, 36% foglalkoztatói nyugdíjszervezetekbe, 1% privát nyugdíjbiztosításokba.
A nyugdíjkifizetések megoszlása: 70% a jövedelemalapú
állami nyugdíjrendszerből, 25% a foglalkoztatói nyugdíjszervezetektől, 5% a privát nyugdíjbiztosításokból.
Miért változtattak?
A svéd állami nyugdíjrendszer alapvető reformját 1998ban határozták el, és teljes mértékben 2003-ban léptették
életbe. Az 1954-ben és később született személyek esetében
teljes mértékben az új nyugdíjrendszer szabályai érvényesülnek.
A reform alapvető oka a korábbi svéd nyugdíjrendszer rugalmatlansága és fenntarthatóságának megkérdőjelezhetősége volt, vagyis az, hogy nem volt képes hatékonyan reagálni
a svéd demográfiai és gazdasági változásokra.
Világszerte példa
A 2003-tól teljeskörűen átalakított svéd nyugdíjrendszer
több olyan innovációt is tartalmaz, amely számos ország
nyugdíjreformjaihoz szolgál példaként, a magyar nyugdíjrendszer fejlesztését érintő vitákban is gyakran szerepel.
A leghíresebb újítást, az állami nyugdíjrendszer részeként
bevezetett névleges egyéni számlák koncepcióját például átvette Olaszország, Lettország, Lengyelország, az Orosz Föderáció és legutóbb Norvégia is.
Hasonlóan példamutatónak bizonyult a svéd automatikus kiegyenlítő mechanizmus, továbbá az öröklési nyereség
rendszere, valamint a nyugdíjszámításhoz alkalmazott életjáradék-osztók bevezetése.
Filozófia öt pontban
Az új svéd nyugdíjrendszer filozófiája öt pontban összegezhető:
1) A keresőtevékenységet folytató magánszemély keresete alsó és felső korlátok közötti mértékének meghatározott
százalákát rögzített megosztásban egyéni nyugdíjjóváírásként
minden évben két egyéni nyugdíjszámlára (egy névlegesre és
egy valódira) helyezik.
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2) A névleges és a tényleges nyugdíjszámlákon a nyugdíj
igénylése időpontjáig gyűlnek az idehelyezett névleges és
valóságos összegek és az azokon elért névleges és tényleges
hozamok, vagyis a rendszer úgy működik, akár egy bank,
amelyben a biztosított részére vezetnek egy névleges számlát és egy valódi számlát is, a vonatkozó adminisztratív és
alapkezelési költségek érvényesítésével.
A banki hasonlat azonban csak részben igaz, mivel
egyrészt a nyugdíjszámlákon gyűlő összeghez természetesen nem lehet szabadon hozzáférni, másrészt a hosszabb
életű személyek számlái között minden évben szétosztják
az adott évjáratban korábban elhunytak számláin felhalmozódott egyenlegeket (ez az öröklési nyereség), így ezek
a számlák nem is örökölhetőek.
3) A svéd állami nyugdíjrendszerben a névleges számla
alapján az inkomstpension (kereseti nyugdíj), a tényleges
számla alapján a premiepension (prémium nyugdíj) jár
– legkorábban a 61 éves életkor betöltésével –, de mindkét összetevő a nyugdíjigénylés időpontjában a vonatkozó egyéni nyugdíjszámlán rendelkezésre álló összegtől és
a nyugdíjigénylés pillanatában a nyugdíjigénylő évjárata
számára még hátralévő várható élettartam hosszától függ.
4) Ha a kereseti és a prémium nyugdíj együttes összege
nem érne el egy évente meghatározott, a lakhatási költségek nélkül számított ésszerű életszínvonal fenntartáshoz
szükséges összeget, vagy az érintett egyáltalán nem jogosult
kereseti és prémiumnyugdíjra, akkor garantált nyugdíj (garantipension) iránti kérelmet nyújthat be, amelynek ös�szege kizárólag a Svédországban tartózkodás egész években
mért időtartamától függ. A garantált nyugdíj mellé lakhatási támogatás is jár.
5) Ha minden kötél szakad – az érintett nem jogosult
a garantált nyugdíjra sem, mert nem töltött elegendő időt
Svédországban –, akkor igényelheti a svéd jóléti állam végső időskori védőhálóját képező idősellátási támogatást.
Nem a ledolgozott időtől függ
A rendszerben a zseniális „svédcsavar” a névleges egyéni
nyugdíjszámlákban testet öltő virtuális tőkefedezeti rendszer feltalálása és ennek egy valódi tőkefedezeti rendszerrel
való összekapcsolása.
A svéd rendszerben teljesen megszüntették a nyugdíj
összegének a biztosítási idő hosszától való függőségét (teljesen mindegy, hány évig dolgozott valaki), a mai svéd kereseti és prémiumnyugdíjak összege kizárólag
–– a névleges és a tényleges egyéni nyugdíjszámlákon felhalmozódott névleges és tényleges nyugdíjtőke nagyságától, valamint
–– a nyugdíjigénylés időpontjában hátralévő élettartam
hosszától függ.
Ezzel két szinten is teljesül a rendszerszintű igazságosság
követelménye: magasabb nyugdíjra számíthat, aki több járulékot fizetett, és az is, aki később igényli a nyugdíját – és
persze vice versa.
Forrás: Határátkelő

Börtönbe vágyó
idősek
Szívszorító okból vonult börtönbe az idős férfi:
a saját döntése volt
Szomorú, de érthető az indok, miért választja a börtönt egyre több idős Ázsiában.
A nyugdíjas évek sajnos nem mindenki számára gondtalanok és felhőtlenek. Bár Ázsiában bevett szokás, hogy a fiatalabb generációk gondoskodnak idős felmenőikről, akinek
nincs családja, teljes mértékben önellátásra szorul.
Az albérletárak és a hétköznapi élethez szükséges alapfelszerelések eleve rengeteg pénzt emésztenek fel, nem beszélve a gyógyszerekről, orvosi ellátásról. Egy japán férfi
akárhogyan is erőlködött, nem tudott kijönni a bevételéből, úgyhogy drasztikus megoldáshoz folyamodott.
Utca helyett börtönbe
Takata úr nyugdíjba vonulása után egyre nehezebben küzdött meg a mindennapokkal. Kisebb lakásba költözött,
és próbálta mind szűkebbre és szűkebbre húzni a nadrágszíjat, de hiába: csekély jövedelme egy idő után arra sem
volt elég, hogy élelmiszert vásárolhasson magának. Miután
már nem volt munkaképes, családjával pedig nem tartotta a kapcsolatot, ki kellett találnia valamit, hogy megoldja
a hétköznapokat. Takata úr nem volt rest, rájött, hogy élhet nyugodt, biztonságos életet úgy, hogy társaság veszi
körül: ha bűnöző lesz.
Az egész egy park bejáratánál őrizetlenül heverő biciklivel
kezdődött. A 62 éves férfi gyors mérlegelés után úgy döntött, nincs veszítenivalója, és eltolta a kerékpárt. De nem hazavitte, hanem a legközelebbi rendőrőrsre, ahol feladta magát, mint tolvaj. A meglepődött rendőrök és a bíróság sem
tudott kifogást felhozni a letartóztatás ellen, így a perben
Takata urat egy év börtönre ítélték. A rács mögött rendszere-
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sen étkezett, rabtársaival együtt tornaórákra jártak, feladatot
kaptak, és a körülményekhez képest kiegyensúlyozott életet
élhettek. Az egy év hamar el is repült, de szabadulása után
az idős férfi nem sokáig élvezte a friss levegőt. Késsel fenyegetett meg egy nőt, majd megvárta a kiérkező rendőröket,
annak reményében, hogy ezúttal, visszaeső bűnözőként,
hosszabb időre bezárják. Számításai bejöttek: a most 69 éves
Takata úr a börtön legboldogabb lakója. Mély barátságot
kötött számtalan másik, hasonló korú rabbal.
Az elmúlt öt évben Ázsiában közel 50%-kal nőtt a 65 év
feletti bűnelkövetők aránya. A női bűnözők száma szintén
ugrásszerűen emelkedik, elsősorban idősebb, egyedülálló
asszonyok kerülnek a vádlottak padjára.
Börtönbe vágyó idősek
Egy szakpszichológus szerint nem mindig a megélhetési nehézségek, sokkal inkább a társas kapcsolatok hiánya
indukálja a furcsa trendet. Sok idősnek ugyanis már nem
élnek a barátai, és akiket a családjuk is elfeledett, a magányba süppedve várhatnák, hogy örök álomra szenderüljenek. Azonban nem mindenki kényelmesedik bele ebbe
az állapotba. A bolti lopások számítanak a legnépszerűbb
technikának: ez a rácsokra vágyó idősek felfogása szerint
csak jól sülhet el. Ha nem kapják rajta őket, ingyen hozzájuthatnak valamilyen fogyasztási cikkhez, lebukás esetén
pedig várja őket a komfortos lakhatási lehetőség, amihez
szórakozás és ellátás is jár.
Sajnos a bűnök súlyosságával viszont sok önjelölt bűnöző nincs tisztában: bár Takata úr tetteivel senkit sem károsított meg súlyosan, előfordulhat, hogy valaki valóban
agressziót követ el. A szigorított eljárás pedig az idősek számára sem leányálom. Ráadásul megeshet, hogy a hosszabb
és hosszabb hűvösre kerülés érdekében józan ítélőképesség
hiányában egyre durvább tettekre képesek az elkövetők.
Normális megoldásra lenne szükség, ami a nincstelen idős
emberek felkarolását jelentené, ehhez pedig elengedhetetlen a közösségi összefogás, hogy ne a börtönt lássák az
egyetlen kiútnak.
https://femina.hu/terasz/idosen-bortonben/
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Májusi munkák
a kertben
Május közepétől, a fagyosszentek után ültethetők a meleg
igényű zöldségfélék. Hőmérsékleti optimumuk a 22–25 °C
között van, továbbá érzékenyek a lehűlésre. Ide soroljuk
a paradicsomot, a paprikát, a padlizsánt, az uborkát,
a dinnyét és a tökféléket: a cukkinit, a patisszont, a főzeléktököt és a sütőtököt.
A tavaszi zöldség betakarítása után az üres ágyásokba ültessük a lakásban nevelt palántákat. A száraz időszak miatt
most nagy mennyiségű öntözővízre lesz szükségünk! Mindenképpen érdemes hordókba vagy nagy víztartályokba
gyűjteni az esővizet.
Gyomláljunk, gyomláljunk!
Elkerülhetetlen, hogy ne kerüljenek gyommagvak a kertünkbe. Védekezni ellenük csak gyomlálással lehet, mielőtt
még megerősödnének.
Legkellemetlenebb évelő gyomnövény az apró szulák és
a tarack. Ha megtelepedtek, gyökerük illetve tarackjuk gyorsan terjed, és a gyomláláskor bennmaradt részük újra kihajt.
Az egynyári gyomok közül főleg a pásztortáska, a porcsinfélék, a porcfüvek, a libatopfélék és a tyúkhúr veszélyes, mert rengeteg magot teremnek. Arra kell törekedni,
hogy a gyomnövények ne tudjanak magot érlelni.
Gyümölcsfa-telepítés májusban:
Korábban az ősz és a tavasz néhány hetére korlátozódott a gyümölcsfélék ültetése. A növények konténeres nevelésének köszönhetően azonban ma már az év bármelyik
szakában ültethetünk fát, feltéve, ha nem fagyos a föld,
akár virágzásuk idejében is. A konténeres facsemeték és

MájusHoroszkóp
cserjék ültetés után nem igényelnek metszést, nem sérül
meg a gyökerük ültetéskor, továbbá minden valószínűséggel megerednek.
Ültessünk kínai akácot (Wisteria sinensin):
Egzotikus hangulatú, dúsan virágzó, 8–10 m magasra kapaszkodó, erőteljes növekedésű kúszócserje.
Enyhén illatos, kékeslila, pillangós virágai 20–30 cm-es,
tömött fürtökben április–május hónapokban nyílnak.
Terjedelmes és súlyos zöldtömeget fejleszt, ezért elsősorban nagyobb pergolák, lugasok befuttatására alkalmas.
Meleg, napos helyre ültessük. A fiatalon kissé fagyérzékeny
növény vesszőit télire húzzuk le, és földdel takarjuk. Tápdús laza talajt és közepes vízellátást igényel.
A kínai lilaakác balról jobbra csavarodó szárával növekszik. Egyetlen ággal is lehet nevelni, melyből majd kialakul a törzs, és támaszték nélkül, egyedül is tartja megát.
Egy ilyen, nagyara nőtt és terjedelmes lilaakác virágpompájában egykor sokat gyönyörködtünk a kertünkben.
Hasznos élőlények a kertben:
Bizonyos növények vonzzák a hasznos élőlényeket azáltal, hogy megfelelő életfeltételeket biztosítanak számukra.
Ezekből néhány: madarak, méhek, katicabogár, fátyolka,
futrinka, fürkészek, földigiliszta, sün és denevér. Ők mind
a szövetségeseink, ezért szívesen látott vendégek a kertünkben. Biztosítsunk nekik szálláshelyet és védelmet.
A levágott fű komposztálása:
A fűnyírás után visszamaradt fűkaszálék nagyszerűen komposztálható. A lágyszárú növényi részek hamar lebomlanak,
és nitrogénben gazdag humusszá alakulnak át. A komposztálás során nem képződik kellemetlen szag, ha a nyesedékrétegek között megfelelő mennyiségű levegő marad.
Ellenkező esetben hamar rossz szaga lesz a komposztládának. A levágott füvet ajánlatos egyéb komposztálható
hulladékkal vegyíteni, majd ezeket jól átforgatni.
Kiegyensúlyozott trágyázás:
A májusi növekedés idején fontos a tápanyagokkal nem
megfelelően ellátott talaj trágyázása is. A növények fejlődésének a mértékét az a kémiai elem szabályozza, amely
a legkisebb mennyiségben van jelen a táptalajban. Semmire sem megyünk, ha például gazdagon megtrágyázzuk
a kertet nitrogén műtrágyával, de a földből egy másik alapvető elem hiányzik. Nagyon fontos, hogy a trágyázás során
kiegyensúlyozottan adagoljuk az egyes ásványi anyagokat.
Ez még napjainkban is leginkább jó minőségű komposzttal valósítható meg.
Népi időjóslás:
Pongrác, Szervác, Bonifác napján:
„Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyikesen se látsz!”
Klotz József
Forrás: Kertészkedők kézikönyve
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Kos

III. 21.–IV. 20.

Vágyai és környezete elvárásai találkoznak júniusban, ezért lelki egyensúlya
helyreáll. Ehhez persze az is kell, hogy
megfelelő módon és fontos területekre
összpontosítsa energiáit. A nyári napforduló idején növekvő energiaszintje
lelkesítően hat önre.



Bika

IV. 21.–V. 20.

Mostanában bizonyos kétségek merülnek fel önben a család jövőjével kapcsolatban, ami hangulatingadozással
jár. Gondjaitól megszabadulhat, ha
továbbra sem költ felesleges dolgokra.
Így egészségi állapotára sem lesz panasz, mert a stressz nem betegíti meg.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Ideje, hogy átértékelje másokhoz való
viszonyát, hallgassa végig türelmesen
érveiket, és lássa be, ha tévedett. Pénzügyi téren kisebb nyereségre számíthat, ez növeli pozitív hozzáállását az
élet minden területén, és jó egészségi
állapota is tartós marad.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

Ezúttal önnek lesz szüksége baráti
segítségre érzelmi okokból. Legyen
nyugodt, mindenben számíthat rájuk!
Ami az anyagiakat illeti, bár nem dől
önhöz a pénz, de elegendő lesz némi
megtakarításhoz. Abból pedig gyerekét vagy unokáját is támogathatja.



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

A túlzott fizikai terheléstől fáradt,
nyugtalan, ez érzelmileg megviseli.
Ha dolgozik, kollégái elvárják, hogy
ötleteivel segítse a szakmai problémák
megoldását. A horoszkóp szerint rövidesen az ön számára kedvezően változhat a munkával töltött ideje.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

Keményen kell dolgoznia az otthoni
béke megteremtéséért, mert családon
belül felmerülnek ellentétek, és önnek
jut a közvetítő szerep azok feloldásában. Ez egy Szűznek tetsző feladat,
el is felejti, gyakran inkább vélt, mint
valós egészségi problémáit.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

Ne vegyen több terhet magára, mint
amennyivel képes megbirkózni, hogy
elkerülje a szorongást. Energiaszintje
meglehetősen ingadozó, ezért állandó
ellenőrzésre szorul. Éppen ezért tanácsos orvoshoz fordulnia, még szervezete legkisebb jelzésére is.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

A korábbiakhoz képest jobb a lelkiállapota, de otthon még gyakran türelmetlen. Ebben az időszakban meg kell
tanulnia, hogy csak azokra a környezetéből érkező hatásokra, dolgokra összpontosítson, amelyek valóban szükségesek jövőbeli fejlődéséhez.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Egyelőre nem oldódik meg minden anyagi problémája, ezért kerülje
a nem feltétlenül szükséges kiadásokat. Ráadásul előre nem látható költségek is felmerülhetnek. Emiatt stres�szes lehet, és előfordulhat, hogy egyes
régi egészségi problémái kiújulnak.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Távoli rokonai komoly segítséget
nyújtanak a felmerülő anyagi probléma megoldásához, önnek viszont korlátoznia kell kiadásait, és megfontolt
döntéseket kell hoznia. A munkahelyén értékelik ötleteit, de bizonyos feladatokat át kell engednie kollégáinak.



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Gondolja át, mit akar mondani,
mielőtt megszólal, ne engedje szabadjára a haragját. Indulatos szavai nem
érnek célba. Most úgy érzi, bátran
költekezhet, de ezzel kockázatot vállal. Lelke mélyén tudja, ezért stresszes,
ami anyagcserezavarhoz vezethet.



Halak

II. 20.–III. 20.

Legfontosabb feladata, hogy érzékelje,
helyesen értelmezze az adódó lehetőségeket, hogy élhessen velük. Váratlan pénzhez jut a család, így mód lesz
otthonuk régóta tervezett felújítására.
Komoly egészségi problémája nincs,
de ne vállalja túl magát.
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