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Szerkesztői üzenet

miről mesélnek a női lábak – 60-on túl?

Kezdjük talán mindjárt a lábak „eredésénél”, 
mondjuk, a forgóknál. Habár egy kicsit fel-
jebb is kezdhetnénk, a hátsó fertálynál, ami, 
ugye egyetértünk abban, hogy a női létünk 
egyik legtöbbre becsült testrésze a másik nem 
értékrendje szerint. De hát legtöbbünknél  
a „méret” gondok miatt jobb, ha inkább ezt  
a témát hanyagoljuk...

Szóval a forgók az első számú problémagó-
caink. Kopnak, fáradnak, leginkább fájnak. 
Javíthatók, pótolhatók, de sosem lesznek már 
az igaziak. 

A combok jönnek lefelé menet. Nos, ez sem az a testrészünk, amely hidegen 
hagyja a férfi népet. Hosszú, barna combok – mutatós és vonzó – vallják. Mi 
marad belőle legtöbbünknél? Már az első szülés gyakran ott hagyja a nyomát,  
a csíkok még csak hagyján, de a körtérfogat! Valahogy sosem találunk hozzá meg-
felelő harisnyát! És ez csak a legkisebb baj. 

Aztán jön a térd! Megint csak egy kopásra hajlamos „alkatrész”. Ropog, nyek-
lik, olykor alig tart meg. Gyakran sebes. Ha elesünk, ez az első, ami sebesül. Persze 
van, akinek másért sebes – takarításra, házimunkára gondolok...

Aztán jön az alsó lábszár! A legtöbb szoknyából kilátszik, milyen kár, hogy 
nem mutat szebbet. Mert hát ekkorra már gyakran visszerek tarkítják, nehezítik. 
Aprócska színes hajszálerek jelzik, túl vagy már az életed delén...

Bokák? Cipók! Dagadnak, bicsaklanak, olykor inak, izmok szakadnak. Vi-
zesednek. Hol vannak már a szépséges, magas sarkú topánok? Sem a boka, sem  
a lábszár, de még a derék sem bírja. Miért kell választani: szép vagy kényelmes 
cipő között, ritka a mindkét igénynek megfelelő.

Majd a legvégén a szépséges lábujjak. Valaha azok voltak. Esetleg lakk díszítet-
te, bátran mutattuk. Ma meg a tyúkszemek, bütykök világában egyre járatosab-
bak, informáltabbak leszünk. Nem is beszélve a Kitonilről...

Nos, ha idáig jól számolom, vagy harmincféle nyűg került listázásra írásom-
ban, melyek egyike sem egyszerű, egyszeri gond, hanem – sajnos a korral jár,  
és nem múlik. Legfeljebb enyhül, vagy megszokjuk, ha bírjuk, nem figyelünk rá.

De végül is egy dolog a fontos: bárhogy is van, ha elvisz ez a láb Á-ból B-be, 
már teljesítette a feladatát, minden más csak ráadás. Ha még táncolni is tud,  
az kész öröm. És különben is: két lábfájás között az élet olyan csodás!

Ui.: Ezen sorokat felstószolt, jegelt lábbal (ülve) írom, mivel hogy a kerti ebé-
det tálalva elfelejtettem, hogy nem csak három lépcsőnk van, hanem négy...
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taRtalOmA legváratlanabb pillanatban 
fogy el a levegôje?

Ne érje váratlanul a tüdôgyulladás!

Ön is mindent megtesz, hogy elkerülje  
a pneumococcus okozta tüdôgyulladást?

A tüdôgyulladás kialakulásának esélye az immunrendszer gyengülése 
következtében a korral megnô. Az 50 év felettiek és krónikus betegségben 
(szív- és érrendszeri betegségek, vese és májbetegségek, cukorbetegség, 
obstruktív tüdôbetegség vagy asztma) szenvedôk, valamint  
az immunszupprimáltak esetében a tüdôgyulladás kockázata nagyobb.1,2

További információért látogasson el a www.pneumoinfo.hu oldalra.

Védôoltással csökkenthetô  
a pneumococcus okozta  
tüdôgyulladás kockázata.1

Konzultáljon orvosával a pneumococcus okozta tüdôgyulladás 
elleni konjugált oltás lehetôségérôl!

Készüljön fel a váratlanra!

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u 53., MOM Park „A” épület
Tel.: 06-1-488-3700
www.pfizer.hu

1. A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2019. évi védôoltásokról Elérhetô: https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek
2. Ludwig E, Mészner Zs. A Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) infekciók megelôzése felnôttekben. Orv. Hetil., 2014, 155(50), 1996–2004.
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Aktív életem során nagyon szerettem a munkámban 
a változatosságot. A váltásokat mindig kihívásként éltem 
meg, ami adott egy kényszert a továbbtanulásra, más pá-
lyák, szakmák megismerésére, s ez úgy éreztem, sokol-
dalúvá tett. Vallom Leonard Bernstein ismert mottóját: 
„Egyik munkáról a másikra váltani – ez az én igazi pihe-
nésem.” 

Az anyanyelvápolással 2000-ben kezdtem el fog-
lalkozni, ezért a tevékenységemért kaptam 2013-ban  
a számomra legnagyobb elismerést, a Péchy Blanka-díjat. 
A  gimnáziumi éveim alatt egy nyelvőrző szakkört indí-
tottam el, ahol a tanulókat készítettem fel versmondó- 
és szépkiejtési versenyekre. Ezért a szakköri munkáért  
a Kazinczy-díj Alapítványtól 2005-ben a tanítványaim-
mal együtt Kazinczy-jutalomban részesültünk.

2007-ben mentem nyugdíjba, és azonnal bekapcsolód-
tam a közösségi életbe, a kulturális élet szervezőjeként, 
vezetőjeként egy civil szervezetben vállaltam feladatokat. 
Mellette egy havi hírlevélkiadványt szerkesztek és javítok. 
Műsorokat, találkozókat szervezek és vezetek, amikor 
kell, konferálok. Mindig kötelességemnek éreztem, hogy 
a helyesírásra, a nyelvhelyesség használatára figyeljek, ta-
nítsam a gyerekeket és a felnőtteket a szép magyar be-
szédre. 

Legutóbb egy regionális műveltségi vetélkedő – Bara-
nya, Somogy, Tolna – közel 300 kérdésből álló feladatso-
rát állítottam össze. Ez az idős korosztály szellemi frisses-
ségét segíti szinten tartani. Aktív pihenésképpen szinte 
minden évadban énekeltem a Pécsi Nemzeti Színház kó-
rusában. Énekeltem a Nyugdíjas Pedagógusok Barátság 
Kórusában, melyet 2017-ben vezettem is, hogy meg ne 
szűnjön 20 év után a vezető lemondása miatt. Abban az 
évben kaptunk aranyfokozatú elismerést a regionális kul-
turális találkozón. A Baranya Bokréta Népdalkört jelen-
leg is vezetem.

Közben a Nyugdíjasok Népfőiskoláján zenei előadá-
sokat tartottam (Irodalom a zenében, valamint Operán 
innen, operán túl címmel). Az  egyetem által szervezett 
Szenior Akadémián is megtartottam az Irodalom a zené-
ben előadásomat.

Aktív pihenésem a jógatorna, aztán természetesen ott 
van a négy unokám a két fiamtól. A legnagyobb, Martos 
Hanga már a Színművészeti Egyetem hallgatója, Martos 
Kende drámatagozatos a Művészeti Szakgimnáziumban, 
Martos Csenger hetedikes a Waldorf-iskolában, a kis 
Tóth Trisztán pedig még csak óvódás, 3 és fél éves, de 
ő is ígéretes tehetségnek mutatkozik. Van gyakorlatom  
a dalok tanításában, versmondásban, mesélésben, játékok 
és a kirándulások szervezésében.

A nyugdíjazásomat követően beválasztottak a Pécsi 
Nyugdíjas-egyesület vezetőségébe, ahol azóta is mint  
a kulturális terület vezetője dolgozom. Minden esetben 
csatlakoztunk az országos felmenő rendszerű találko-
zókhoz, bemutatókhoz, és évek óta sikerrel szerepelünk  

az országos dalköri fesztiválokon.  Nagyon sok arany- és 
ezüstminősítést szereztünk már, ami jól mutatja a dalköri 
munkánk színvonalát. Az országos szövetség munkájába 
is alkalmanként besegítek. Ilyen volt a csillebérci dalköri 
fesztivál, ahol három éve én állítom össze és konferálom 
az egész napos rendezvény műsorát.

A Generációnkban is többször volt hír a pécsi nyugdí-
jasokról, pl. az öt éve vezetett helyi és országos műveltsé-
gi vetélkedő, vagy ahogy most hívjuk: játékos agytorna. 
A kérdéseket én válogatom, a játékot évek óta én vezetem. 

Nyugdíjas vagyok, de ahol lehet, még tevékenykedem a 
közösségért, minden hasznos dologért és a magyarságun-
kért, de főképpen az anyanyelvápolásért, a kultúráért… 
Hiszem azt, hogy a magyar népdalkincset őrizni kell, és  
a dalokban kell a fáklyát tovább vinni.

Lejegyezte: Demeter Ferenc

Szépen magyarul  
egy életen át 

Radnóti Adél nyugdíjas körökben országosan is ismert 
nyugdíjas vezető, aki évek óta országos rendezvényeken is 
a figyelem középpontjában van. Megjelenésében mindig 
megnyerő, és a megszólalásaiban érezhető a magyar nyelv 
iránti szeretete, ezért sokak számára szimpatikus, és isme-
retlenül is magára vonzza az emberi tekinteteket.

Adél – akit a környezetében csak Lédaként ismernek – 
életéről a következőket mondta el: 

Általános iskoláimat Pécsváradon végeztem el. A taná-
raim hamar felfedezték azt, hogy a tanulmányaim mellett 
nagyon szerettem megmutatni magam az iskolai ünnep-
ségeken, ifjúsági rendezvényeken. Szavaltam, énekeltem, 
ha lehetett, konferáltam, színjátszó körökben vállaltam 
szerepet, de nem volt tőlem távol a sport sem, elsődlege-
sen az egyéni torna és a kézilabda.

A középiskoláimat, Pécsett a Leőwey Klára Gimná-
zium humán tagozatán végeztem el. A  közösségi élet 

itt is szerves része volt a tanulóéveimnek. Elsősorban az 
énekkar volt, amit szívesen vállaltam fel, ebben nagyon 
sokszor kaptam lehetőséget szóló éneklésére is. Másrészt 
az iskola együttesében kézilabdásként sokat sportoltam. 
A két elfoglaltság mellett megmaradt hobbimnak a vers-
mondás, az irodalom és a költészet szeretete. Az érettségit 
követően az édesapám nyugdíjazása miatt nem volt lehe-
tőségem továbbtanulni, de kellett keresni egy olyan szak-
mai felkészültséget, ami a munkavállalásomat megköny-
nyítheti. Megtanultam a gyorsírást és a szabályos tízujjas 
vakírást, sőt már a tanulási időszak alatt több országos 
versenyt is megnyertem. 

A gyors- és gépírás szakot levelező tagozaton 1969-ben 
végeztem el. 1969 és 1971 között tanárként dolgoztam 
Pécsen a Gépíró és Gyorsíró Iskolában. Ezt követően 
1971 és 1977 között a szekszárdi iskola igazgatójaként 
végeztem pedagógusi feladatokat. A gyors- és gépíráshoz 
szorosan kapcsolódott a helyesírás, ezért a magyar nyelv 
és irodalom kiegészítő szakot a Janus Pannonius Tudo-
mányegyetemen fejeztem be. Egy családi tragédia vitt 
vissza Pécsre. Férjem és két hónapos kisfiam autóbaleset-
ben az életüket vesztették, ezért már semmi nem kötött 
Tolna megyéhez.

1977 és 2008 között a Kodály Zoltán Gimnáziumban 
tanítottam. Közben egy nagy gyerekkori álmom valósult 
meg akkor, amikor 1984-ben diplomát sikerült szerez-
nem ének–zene szakon. Mellékállásban kiegészítő tevé-
kenységként tanfolyamokon gépírást tanítottam. Emel-
lett több csapatot is felkészítettem országos versenyekre. 
1988-ban a magyar bajnokcsapat világbajnoki felkészíté-
sében is részt vettem, amiért belügyminiszteri dicséretben 
részesültem.



Aktuális

76

Népszavazási kezdeményezés
Előző lapszámunkban tájékoztattuk az olvasókat, hogy az 
Országos Nyugdíjas Parlament országos népszavazást kez-
deményezett az időskori létbiztonság növelése, a nyugdíja-
sok kiszolgáltatottságának csökkentése, a társadalmi meg-
becsülésük biztosítása érdekében. A  Nemzeti Választási 
Bizottsághoz benyújtott öt kérdés érinti az év eleji nyugdíj-
emelés differenciált végrehajtásának a módját, a kirívóan 
magas nyugdíjak korlátozásának az igényét, az idősottho-
nokban élők kiszolgáltatottságának csökkentését, az idősek 
közbiztonságának fokozását és a túlmunkát végzők hátrá-
nyos megkülönböztetésének megszüntetését.  

A Nemzeti Választási Bizottság határozataiból meg-
tudható, hogy valamennyi kérdés hitelesítését a bizottság 
megtagadta. A hosszúra nyúlt (olykor 12 oldalon taglalt) 

indoklás – noha részletes és szaknyelven íródott, ezért köz-
nyelven értő embernek sokszor értelmezhetetlen – szerint 
a fő probléma a kérdésekkel az volt, hogy nem volt elég 
egyértelmű, mi a kérdező szándéka, vagy nem tartalmazott 
elég információt ahhoz, hogy a leendő válaszadók (ti. az 
állampolgárok) pontosan tudják, mit is akar kérdezni az 
előterjesztő, illetve olyan kérdéseket is érintettek az előter-
jesztők, amelyekben nem lehet népszavazást tartani, vagy 
amelyek nem az Országgyűlés feladatkörébe tartoznak. Így 
tehát a nyugdíjügyi kérdések is azon több száz felvetés sor-
sára jutottak, amelyek hitelesítését megtagadta a Választási 
Bizottság.

A fellebbezés lehetőségével él az egyesület, valamint to-
vábbi kérdések benyújtását tervezi.

Nyugdíjügyeink

magyar Szakszervezeti Szövetség 
nyugdíjastagozata: igazságtalan 
az inflációhoz kötött nyugdíjemelés

A Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjastagozatá-
nak határozott álláspontja, hogy az öregségi ellátásokat 
nem lehet csupán az inflációhoz kötni, mert a munka 
világából visszavonult szépkorúak jelentős szerepet vál-
laltak abban, hogy az ország most milyen gazdasági tel-
jesítményre képes. Emiatt havi 23 ezer forintot vesznek 
ki a zsebükből azzal, hogy a nyugellátások összegének 
emelését csak az inflációhoz igazítják, s a bérek emelé-
sét, a GDP növekedését nem veszik figyelembe.

Történelmi jelentőségű nyugdíjemeléssel menthetik meg  
a nélkülözéstől az uniós szinten az egyik legszegényebbnek 
számító román időseket a Blikk összeállítása szerint. En-
nek hatására a havi járandóságuk már meg is közelítheti 
a magyarországi szépkorúakét. Klaus Iohannis államelnök 
a napokban írta alá azt a törvényt, amelynek értelmében 
két év alatt hetven százalékkal emelnék meg az eddig igen 
alacsony román nyugdíjakat. Az öregségi ellátás az idei első 
negyedévben átlag 1227 lej, azaz nagyjából 82 ezer forint 
volt, ami 2021-re átszámítva csaknem 140 ezer forintra 
nőhet.

Mindeközben a magyar átlagnyugdíj az év elején ke-
vesebb, mint 135 ezer forint volt, két év múlva pedig 
várhatóan 142–143 ezer forint lesz abban az esetben, ha  
a jegybank által kalkulált infláció valósul meg, és a járan-
dóság csupán a pénzromlás ütemével megegyezően növek-
szik. Most a régióban Románia az egyetlen ország, ahol 
kevesebbet kapnak havonta az idősek, mint nálunk: pél-
dául Szlovákiában átszámítva 138 ezer forint volt tavaly az 
átlagnyugdíj, Csehországban 150 ezer, Lengyelországban 
pedig 164 ezer forint.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) nyug-
díjastagozatának vezetője mindezzel kapcsolatban felhívja  
a figyelmet arra, hogy súlyos gondok vannak a hazai nyug-
díjrendszer kapcsán is. Juhász László álláspontja szerint sok 
tízezer forintot vesznek ki évente a szépkorúak zsebéből az-
zal, hogy a nyugdíjakat mindössze az infláció mértékével 
megegyezően növelik, és nem veszik figyelembe a bérek 
emelkedését, illetve a GDP növekedését.

Amennyiben a korábban gyakorolt vegyes indexálással 
számolnak, a nyugdíjak reálértéken az utóbbi hat eszten-
dőben több mint tíz százalékkal nőhettek volna – állítja 
Juhász László. Ezzel szemben – fogalmazott –, például 
2016-ban több mint hét százalékkal nőttek a reálkerese-

tek, miközben a nyugdíjak 1,6 százalékkal emelkedtek. 
De a helyzet később sem változott: a 2017-es 11 százalé-
kos reálbér-növekedés mellett 2,4 százalékkal kaptak több 
pénzt a nyugdíjasok, míg tavaly már kilenc százalék volt  
a különbség.

A MASZSZ nyugdíjastagozatának határozott álláspont-
ja, hogy az öregségi ellátásokat nem lehet csupán az inflá-
cióhoz kötni, mert a munka világából visszavonult szépko-
rúak jelentős szerepet vállaltak abban, hogy az ország most 
milyen gazdasági teljesítményre képes. Úgy vélik, a sike-
rekből a nyugdíjasoknak is részesülniük kell: ha nagyobb  
a GDP, s ha nőnek a reálbérek, a már inaktív korosztályok 
is igényt tarthatnak rá, hogy ennek megfelelően emelked-
jék az ellátásuk összege.

Juhász László kiemelte, hogy a MASZSZ évek óta 
kezdeményezi a vegyes indexálási rendszer visszaállítását. 
A  társadalmi igazságosság ugyanis azt követeli – mond-
ta –, hogy amikor jól megy az országnak, annak hasznából 
mindenki részesüljön. A nyugdíjasok is, hiszen a sikereket 
nagyrészt ők alapozták meg.

Ezzel szemben a nyugdíjastagozat számítása szerint 
2013-hoz képest idén már átlagosan havi 23 ezer forin-
tot veszítenek a nyugellátásban részesülő emberek azzal, 
hogy az ő járandóságuk most is csak az infláció mértékével 
megegyező mértékben emelkedik. A MASZSZ szerint ez 
méltatlan, elfogadhatatlan, és szembemegy a társadalmi 
szolidaritás eszméjével.

Vigyázat, csalók!
Az elmúlt hónapban több jelzés is érkezett az országos 
szövetséghez, mely szerint ismeretlen telefonálók zaklatják 
idős kortársainkat – általában vezetékes telefonszámokon – 
amelyek szerint az „országos nyugdíjas egyesület  ajándék-
csomagokat akar küldeni nekik”, és ennek regisztrálásához 
szeretnék elkérni a nyugdíjas adatait.

Ezúton jelezzük, hogy (sajnos) nem áll módunk-
ban ilyen akciót szervezni, az ilyen típusú megke-
resés egyértelműen aggályos, és kérjük Önöket, ne 
hallgassanak a telefonálókra! Véletlenül se adják meg 
adataikat, ez később az azokkal való visszaélésre ad 
lehetőséget!

Közvetített szolgáltatásaink:

 a Lakossági - vállalati hitelezés
 a Pénzügyi alkuszi tevékenység koordinálása
 a Biztosítási szolgáltatások közvetítése
 a	Ingatlanok eladása – vétele
 a Ingatlanok kiadása – bérlése
 a  Projektek menedzselése
 a Állami támogatások
 a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény)
 a ZöldEnergia (Napenergia, Rezsinullázás)
 a	MOK kegyeleti pénztár
 a Média felület biztosítás
 a Kedvezmény kártya
 a Közösségi szolgáltatások képviselete

Keressen Minket bizalommal!

* shbankhaz@shbankhaz.hu
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nyek közben sikerült hasonló stílusban beszélgetnem.) A 
július a szerb kapcsolatok felelevenítésével ért véget. 30-án 
Szegeden találkozott a Szerb Nyugdíjasszövetség elnöke, 
prof. dr. Andreja Savic és a NYOSZ vezetése – Némethné 
Jankovics Györgyi elnök és Demeter Ferenc alelnök – abból 
az alkalomból, hogy új elnöke van a szerbiai nyugdíjasszer-
vezetnek, amelynek egyébként majd’ minden szerb nyugdí-
jas tagja. Barátainkat különösen érdekelte az a magyar sajá-
tosság, hogyan lett Magyarországon egyik napról a másikra 
félmillió nyugdíjassal kevesebb (2012-ben), mi pedig az 
együttműködés konkrét formáit taglaltuk. Érdekességként 
megtudtuk pl., hogy a délszláv háború következményeként 
4 évig befagyasztották a szerbiai nyugdíjakat, sőt a maga-
sabb nyugdíjakból 15–20%-ot el is vontak. A szűk eszten-
dőknek vége, a költségvetés bevételi oldala gyarapodott, így 
lehetőség van a nyugdíjak rendezésére. Ennek módjára öt-
féle javaslatot fogalmazott meg a kormány, amelyek közül 
a nyugdíjasszövetség „választhat”. Ők a svájci indexálásra 
való áttérést fogják feltehetően választani. A dolog egyetlen 
szépséghibája, hogy erre a döntésre éppen a szerb választá-
sok előtt fog sor kerülni...

Barátaink kérésének megfelelően az európai idősügyi 
szervezethez való kapcsolódásuk tárgyában próbálok majd 
közbenjárni. (Ami nem túl nehéz feladat, hiszen az ESO 

nyitva áll minden európai nyugdíjasszervezet irányában, 
hiszen pl. a nem tagország Svájc is jelen van az ESO-ban.) 

Némethné Jankovics Györgyi  
NYOSZ-elnök

Újabb színes események a NYOSZ 
nemzetközi kapcsolataiban

A nyári, viszonylag csendesebb időszak alkalmas arra, hogy 
a nemzetközi kapcsolatok ápolására, külföldi meghívások-
nak eleget téve sort kerítsünk. Számomra ez a nyár különö-
sen sok ilyen alkalmat adott, amelyeknek örömmel tettem 
eleget, és szívesen osztom meg az eseményekről szóló be-
számolómat az olvasókkal.

Június elején pályázati sikernek köszönhetően az USA-
ban, Washingtonban egy civil konferenciára kaptam meg-
hívást. Ennek előzménye, hogy az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) tízévente stratégiai tervet készít azzal a céllal, 
hogy a világ államainak ajánlásokat tegyen az egészségmeg-
őrzés, egészségvédelem témájában. Ehhez pedig szüksége 
volt a civilek javaslataira, szervezeti gyakorlatok, jó példák 
megismerésére. Ezért pályázati úton válogatta ki azokat  
a szervezeteket, illetve képviselőjüket, amelyek pályázatai-
ból ezek a jó gyakorlatok megismerhetők. Ennek eredmé-
nyeként mutathattam be a mintegy 50 főnyi nemzetközi 
közönségnek – Kelet-Európa képviseletében egyedüliként 
– a hazai nyugdíjasszervezeti gyakorlatot az egészségvéde-
lem területén. Előadásomban a tüdőgyulladás elleni véde-
kezés témájában bemutatott módszereink, gyakorlatunk 
nagy tetszést aratott. Június második felében a brüsszeli 

Európai Idősügyi Szervezet (ESO) soron következő ülésé-
re került sor. Itt két kiemelt téma szerepelt napirenden. 
Egyrész közös együttműködési platformot dolgoztunk ki 
az európai ifjúsági szerveződés képviselőivel, másrészt ösz-
szeállítottunk egy ajánlást az európai idősszervezeteknek, 
amelyben javasoltuk, hogy az idei évben az idősek világ-
napját a fiatalokkal közösen ünnepeljük meg, és ebben az 
ünneplésben jelenjen meg a két korosztály közös óhajaként 
a klímavédelem. 

Július közepe ismét külföldre szólította a NYOSZ csa-
patát: Csehországban, Ceske Bugyejovicében rendezték  
a V4-országok csapatai közti Szenior Sporttalálkozót. A 8 
főnyi magyar csapat teljesítményéről külön cikkben, lapunk 
16. oldalán olvashatnak. Ehelyütt azonban a találkozó egy 
másik aspektusa érdemel szót. A többnapos rendezvényen 
volt idő és lehetőség a cseh, a szlovák és a magyar nyugdí-
jasszervezet elnökeinek eszmecseréjére és egy nem minden-
napi eseményre. A sportjátékok eredményhirdetésének es-
téjét velünk töltötte Babis elnök úr, a cseh miniszterelnök, 
akivel személyes beszélgetést is folytathattam a nyugdíjasok 
csehországi megbecsüléséről, az idősek iránti figyelemről, 
elképzeléseiről. Én örömmel gratuláltam mindehhez az 
elnök úrnak, akit az ottani nyugdíjasszövetséghez tartozó 
vezetők is nagyra értékelnek. Kitartó érdeklődését, közvet-
len stílusát, barátságos megnyilvánulásait  jóleső érzéssel 
nyugtáztam. (Zárójelben ide kívánkozik az a – Babis úrral 
is megosztott – véleményem, hogy bárcsak a mi miniszter-
elnökünk is hasonlóan közvetlen beszélgetés formájában 
megosztaná velünk elképzeléseit! Nem különben a szociális 
miniszter is, ugyanis a cseh miniszter asszonnyal a verse-

A washingtoni konferencia résztvevőinek egy csoportja Az ESO ülésének résztvevői

Babis miniszterelnök úrral

A szerbiai tanácskozás résztvevői
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Xi. Országos Szenior 
táncfesztivál

Már hagyománnyá vált az Országos Szenior Táncfesztivál 
megrendezése a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szö-
vetsége szervezésében.

2019. július 6-án Gyulán az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban került sor a XI. Szenior Országos Táncfeszti-
vál megrendezésére.

Kora reggeltől az ország számos helyéről érkező csopor-
tok, fellépők lepték el a művelődési központ előcsarno-
kát, ahol a regisztráció után népviseletbe és egyéb fellépő-
ruhába öltöztek át. A  táncfesztivál lehetőséget biztosít az 
országban működő szenior csoportoknak a bemutatko-
zásra, tudásuk összemérésére, valamint szakmai zsűri ál-
tali megmérettetésre. A  fesztivál kiemelt célja az is, hogy  
a bemutatott produkciókkal a táncosok kedvet teremtsenek 
a közönségnek, a nyugdíjas korosztálynak a mozgáshoz,  
a felnőttkori tánctanuláshoz, az önfeledt szórakozáshoz.

A Himnusz közös eléneklése után Szrenka Pálné, a Szö-
vetség elnöke köszöntötte a megjelent fellépőket, támogató-
kat és a kedves közönséget. Örömmel tölt el, hogy ilyen so-
kan eljöttek, jó látni a sok ismerős arcot, nem lehet elégszer 
megköszönni azt a sok erőt, biztatást, amit kapunk önöktől, 
és megerősítenek bennünket abban, évről évre, hogy a mű-
vészetre, a hagyományőrzésre áldozni kell. Büszkék lehetünk 
arra, hogy az időskor aktív megélésének számtalan lehetősé-
gét tudjuk biztosítani a korosztály számára.

A mai rendezvény is bizonyítja a tánc összetartó erejét, 
és azt, hogy a nyugdíjas társadalom aktív a mindennapok-
ban, és jelentősen kiveszi a részét mások szórakoztatásában.

A rendezvényt a vendéglátó Gyula város polgármestere 
megbízásából Kiss Tamásné nyitotta meg mint a rendez-
vény fővédnöke. Köszöntötte a megjelenteket Tolnai Péter, 
a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, akik szintén tá-
mogatják szövetségünk működését és programjaink meg-
valósítását. Krajlik Klára a Nyugdíjasok Szociális Fóruma 
részéről méltatta a rendezvényt.

A rendezvény nagyságát az is mutatja, hogy a kilenc óra-
kor kezdődő program az eredményhirdetés után délután 
négy órakor ért véget. A rendezők a helyi lehetőségekhez ké-
pest minden igényet próbálták kielégíteni a fellépőcsopor-
toknak, vendégeknek. 

Az ország legtávolabbi megyéiből is érkező 40 fellépő-
csoport 46 értékes műsorszámot mutatott be a háromtagú 
szakmai zsűri előtt. 

A fellépők kétharmada néptánc, egyharmada társastánc 
és egyéb kategóriában mutatta be tudását a nagyszínpadon. 
A  fergeteges szenior néptáncprodukciók mellett a lágyabb 
társastánc-produkciókban gyönyörködhetett a nem kis szá-
mú, közel 670 fellépő és látogató előtt, sőt még hastáncbe-
mutatót is láthattak.

A közel hétórás rendezvény végén a háromtagú szakmai 
zsűri aranyminősítést 17 csoportnak, ezüstminősítést 18 
csoportnak, bronzminősítést 5 csoportnak, műsorszámnak 
ítélt meg.

Mindenki egységes véleménye az volt, hogy ezeknek  
a rendezvényeknek óriási közösségépítő szerepe van, értéket 
teremtenek és adtak át, és mély közösségi és baráti kapcso-
latok alakultak ki.

A rendezők ezúton is köszönetet mondanak a főtámoga-
tóknak, a megyei szövetség tagszervezetei önkéntes segítői-
nek a rendezvényen nyújtott önkéntes odaadó munkájukért. 

 A rendezvény a Miniszterelnökség és a Nemzeti Együtt-
működési Alap támogatásával valósult meg. További tá-
mogatók: Gyula Város Önkormányzata, Békés Megyei 
Önkormányzat, Nyugdíjasok Szociális Fóruma, Nyug-
díjasok Országos Szövetsége, Gyulai Civil Szervezetek  
Szövetsége.

Ünnepelt a pécsi Nyugdíjasok Egyesülete 

Harminc év a történelemben szinte semmi, de egy nyugdíjas kö-
zösség életében nagyon nagy lépés. Sok esemény, sok közös él-
mény, és most itt a jubileumi gála.

Jöttek a meghívott vendégek, a fellépőcsoportok, a támogatók, 
a köszöntő testvéregyesületek képviselői. Hamar megtelt az Apá-
czai Művelődési Ház színháztermének nézőtere.

 A pécsi Mazsorettegyüttes Tánckara után köszöntőt mondtak 
Somogyváry Attila elnök után: 
 – dr. Őri László alpolgármester, az Idősügyi Tanács elnöke, 
 – Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövet-

ségének elnöke, 
 – Katica Nicin, a pélmonostori Nyugdíjasok Egyesületének el-

nöke, 
 – Alexander Maric, a lendvai Nyugdíjasok Egyesületének elnöke 

Ajándékot kaptak az alapító tagok:   Gyűrűsné dr. Nagy Olga, 
Szekeres Istvánné, Tomics János, Traj Ferenc.

A köszöntések után az egyesülethez tartozó együttesek mutat-
ták be műsorukat.

A műsorközlő, Radnóti Léda ismertette eddigi tevékenységü-
ket és a műsorszámok címét.

A fellépők a forgatókönyv sorrendjében: Balázsné Pecze Gyön-
gyi versmondó, Baranya Bokréta Népdalkör, Belügyi Szervek 
Tánccsoportja, Búzavirág Népdalkör, Első Pécsi Örömtánc Cso-
port, Barátság Kórus, Pákolitz Kamarakórus, Búzavirág Tánckar, 
Énekvarázs Dalkör, Pécsváradi Hagyományőrző Tánccsoport, 
Berze Nagy János Népdalkör, Harka Tánccsoport.

Hírek Zalából

A Napfény Rákbetegek és Hozzátartozók Egyesülete 2019. 
július 8-án tartotta az első félévi utolsó összejövetelét. Ka-
rosi Lászlóné elnök köszöntötte a résztvevőket, és közölte: 
most a nyári szünet következik, és majd szeptemberben 
találkozunk újra. 

Ezt követően onkológiai előadást tartott dr. Kolonics 
Judit onkológus, urológus főorvos. Nagyon színesen, ér-
dekesen, közérthetően beszélt a daganatos betegségek kü-
lönböző fajtáiról és a felismerésükről. Felhívta a jelenlévők 
figyelmét a megelőzésre, amely a gyógyítás során nagyon 
sok előnyt jelent. Az előadás után a felvetett kérdéseket be-
széltük meg. 

A rendezvény után Karosi Lászlóné megköszönte az ér-
tékes, mindenre kiterjedő előadást, és mindenkinek kelle-
mes nyári időtöltést kívánt.
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Események a Hódmezővásárhelyi 
Nyugdíjasszövetség életéből

Szövetségünk ez év január 23-án vers- és prózamondással 
emlékezett a magyar kultúra napjára. E jeles alkalommal 
azt kértük tagjainktól, hogy saját versekkel, prózával ve-
gyenek részt a Németh László Városi Könyvtár olvasóter-
mében megrendezett bensőséges ünnepségen. 

Az alaphangulatot megadta Lakat Zoltánné ízes vá-
sárhelyi tájszólással megírt elbeszélése nyitotta – Mónus 
Sándorné hiteles tolmácsolásában –, így emlékezve szű-
kebb pátriánkra. Hamari Jánosné, vitéz Czikora  András, 
Z. Konkoly Juci, Fejes Péter, Kaszás Mihályné, Horváth 
Istvánné saját versekkel érkeztek, amelyeket a délután kö-
zönsége átéléssel hallgatott. Régmúlt idők, szerelmek, han-
gulatok kavarogtak az olvasóteremben.

 Kaszás Mihályné versét és Szabó Margit prózáját Juhász 
Nagy Mihályné mondta el. Vendégeink is voltak, akik már 
megjelent írásaikból hoztak ízelítőt. Arany Tóth Katalin és 
Haranghy Géza versei mellett Kovács Magdolna egy írása 
is elhangzott nemrég megjelent kötetéből. 

Újra bebizonyosodott, hogy milyen gazdag ez a város 
szellemiekben. Köszönjük a résztvevőknek, hogy bepillant-
hattunk legbensőbb titkaikba, megosztották velünk élmé-
nyeiket.

 A Tesco áruházlánc Ön választ, mi segítünk pályázatán 
mi is elindultunk annak érdekében, hogy a havonta meg-
tartott sportnapokra eszközöket vásárolhassunk. Nagy örö-
münkre 3. helyezettként 100 000 Ft-t nyertünk. Jelenleg 
másik pályázatunk zsetongyűjtő akciója zajlik, itt Ételed 
legyen az orvosságod címmel pályáztunk egészségügyi szű-
rések és előadások megtartására.

Szövetségünk sportfelelőse, Bán Sándor emlékére min-
den évben sétán veszünk részt a helyi futópályán. Febru-
árban szép számmal gyülekeztünk, és közös sétával, róla 
szóló történetek felidézésével adóztunk emlékének. 

Áprilisban mindjárt az első csütörtökön sportnap volt 
a helyi szabadidőközpontban. Krikett, kapura lövés, ko-
sárlabda, darts, mocsárjárás, kislabdavezetés és -dobás és 
egyéb lehetőségek várták a résztvevőket, akik jó hangulat-
ban gyűjtötték a pontokat saját klubjuknak.

A költészet napja alkalmából versmondóversenyt hir-
detettünk a Németh László Városi Könyvtár olvasótermé-
be. Ady Endre halála 100. évfordulójának évében a költő 
verseiből válogattak a résztvevők. Ismert és kevéssé ismert 
költemények idézték szellemiségét, az értő közönség taps-
sal hálálta meg az élményt. A szavalók nevei: Ivanovics Ka-
talin, Juhász Józsefné, Ágoston Gyula, Molnár Sándorné, 
Horváth Istvánné, Hamari Jánosné, Budai Edit, Fejes Pé-
ter, Dratsay Zsigmondné.

A vetélkedő kezdetén a zsűri egy tagja, Katona Imréné 
nyugalmazott iskolaigazgató beszélt a versek szépségéről, 
hatásáról, zárásként pedig Hegyiné Csernus Judit értékelte 
a versmondásokat. A  zsűri harmadik tagja Nagy Katalin 
könyvtáros volt.

Az ajándékkönyvek és az emléklapok átadása után hir-
dette ki a zsűri a továbbjutók neveit: Hamari Jánosné, 
Dratsay Zsigmondné és Fejes Péter. 

A VÁSÁRHELYI HÍRES PROMENÁDON címmel 
magyar nóta estet szerveztünk a Fekete Sas nagytermében 
2019. április 28-án, vasárnap, 17 órától. Felléptek: Zsarkó 
Józsefné és Zsarkó József, Horváth István, Antal Tamás, 
akik szövetségünk aktív tagjai, nem hivatásos énekesek. 

Az est további részében Vásárhelyi Szilárd ismert helyi 
énekes és Koltai Zoltán életműdíjas nótaénekes, meghívott 
vendégeink, Farkas Rozika és sztárfellépőnk, Madarász 
Katalin állami díjas énekes szórakoztatta a közel 500 fős 
közönséget. A  fellépőket Kecskés Sándor szegedi prímás 
és zenekara kísérte. Fergeteges hangulat, áradó jókedv volt  
a teremben.

Májusban újra sportnappal kezdődött a hónap, és ezt kö-
vette az Alkotó kezek kiállítás a Bessenyei Ferenc Művelődési 
Központban. Változatos anyagok, színek és formák mutatták 
meg a nyugdíjas és a fiatalabb korosztály alkotókedvét. A ki-
állítók: Bagi Károly, Bordásné Fésüs Éva, Busa Tünde, Deák 
Sándor, Horváth Attiláné, Juhász Istvánné, Kecskemétiné 
Varga Beáta, Kónya Istvánné, Kónya István, Lantosné Láda 
Ildikó, Molnár Lászlóné, Molnár László, Nagy Anna Berta, 
Nyári Júlia, Nyári Szilvia, Oszlánczi Katalin, Perjés Zsuzsan-
na, Presztóczki Anita, Presztóczki Irén, Sándor Istvánné, 
Szlávikné Búzás Irén, Szűcsné Kurucz Sarolta. 

Júniusban újra sportnap volt az első esemény, majd 22-
én, szombaton reggel kezdetét vette a főzőverseny, amely 
csak megnevezésében verseny. A  Csúcsi Olvasókör adott 
otthont ennek a kellemes délelőttnek, csapatuk is főzött – 
köszönjük a helyet, a szívesen látást. Ott volt a Honvédség 
Polgári Tagozat, a HÓDIKÖT, az Erzsébeti Nyugdíjasklub 
tagsága is. A kora délutáni órákra minden adag étel elfo-
gyott, remek hangulatban. 

 Művészeti csoportjaink remekül szerepeltek az év első 
felében a minősítő versenyeken. A Napraforgó Népdalkör 
és a Szépkorúak Tánccsoportja kiemelt arany- és aranymi-
nősítésekkel gazdagodott ebben az időszakban. Kívánunk 
nekik és tagságunknak egészséget és sikereket az elkövet-
kező időkre!

Kissné Urgyán Mária
elnök

Egy felejthetetlen 
családi nap 
fogyatékosokkal
A Debreceni Nyugdíjas-egyesület tagjai 2019. június 24-
én gyermekeikkel, unokáikkal együtt családi napot tartot-
tak a Vekeri-tónál.

Erre az eseményre meghívtunk értelmi fogyatékos gye-
rekeket, fiatalokat is, hogy együtt tölthessünk egy szép, 
eseménydús napot. A vendégek szervezésében nagy segítsé-
günkre volt az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Or-
szágos Érdekvédelmi Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Egye-
sület (ÉFOÉSZ) elnök asszonya,  Borbélyné Kiss Ibolya, aki 
személyesen is részt vett a közös családi napon. 

Tagjaink is nagy izgalommal várták ezt az eseményt, 
amelyet mindenre kiterjedő szervezőmunka előzött meg. 
Nagyon sokan segítettek úgy az előkészítő, mint a gyakor-
lati feladatok végrehajtásában. Nagyon vártuk a fiatalokkal 
és szüleikkel való találkozást, nagyon szerettük volna, ha jól 
érzik magukat, és örömet tudunk nekik szerezni. 

A rendezvényen több mint 100 fő vett részt.
A napi program közös tornával kezdődött, amelyen lát-

hatóan örömmel, jókedvűen vettek részt meghívott vendé-
geink. Hogy erőt gyűjtsenek a következő feladatokra,  tag-
jaink által készített süteménnyel kínáltuk meg őket.

Ezt követte a csapatok játékos szellemi és sportvetélke-
dője. Minden csapatban a felnőttek mellett ott voltak az 
unokák és a fogyatékossággal élők is. Összesen 12 csapat 8  
helyszínen próbálta ki ügyességét. Vendégeink meglepően 
ügyesek voltak, nem győztük őket dicsérni. 

Az ebédig még belefért egy közös séta az árnyas fák alatt, 
közös fotókészítés és pihenésként egy kis rejtvényfejtés is.

A finom gulyásleves elfogyasztása után felszolgálásra ke-
rült még a lelkes és ügyes tagjaink által készített ízletes slam-
buc. Ők a vetélkedőkben nem tudtak részt venni, mert egész 
délelőtt a tűz és a bográcsok mellett álltak.

Ebéd után a gyerekeket jégkrémmel és Debrecen Város 
Önkormányzatán keresztül  adományként kapott jegesteá-
val kínáltuk.

A fogyatékos fiatalok közösen meglepetésműsort ad-
tak elő. Megható volt hallgatni  tőlük több slágert, köztük  
a Szól a dal c. számot, amelyet szépen, hibátlanul, nagy át-
éléssel énekeltek. 

Eljött az eredményhirdetés ideje. Sorrendet nem állítottak 
fel, de minden csapatnál kiemelték a legjobb teljesítményt. 
A csapatok oklevelet, a meghívott fogyatékos gyerekek ,va-
lamint a részt vevő unokák egy kis ajándékcsomagot kaptak. 

Ezt a szép napot citerakísérettel, közös népdalénekléssel 
zártuk. 

Úgy érezzük, hogy a családi nap elérte célját. A  ren-
dezvényen a meghívott vendégek, nyugdíjas tagjaink és 
unokáik nagyon jól érezték magukat. Boldogsággal tölt el 
bennünket, hogy sikerült egy örömteli, felejthetetlen, szép 
napot szerezni úgy a vendégeinknek, mint tagjainknak. 
Nem titkolt szándékunk volt ezen esemény megrendezésé-
vel, hogy az ép gyerekek közelebbről is megismerjék sérült 
társaikat, amely reményeink szerint nagyban hozzájárul 
elfogadásukhoz. 

Végezetül közreadunk egy részletet az ÉFOÉSZ elnökétől 
kapott levélből.

„Kedves Debreceni Nyugdíjas-egyesület, annak minden 
tagja!

Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy kitárták 
karjaikat, és befogadtak minket értelmi sérült társainkkal!

Amit kaptunk, azt nem fogjuk elfelejteni. 
A szülők együtt lehettek boldogok úgy, hogy 
nem nézték ki őket, nem ítélkeztek felettük. 
Csak elfogadást és befogadást kaptak és sok-
sok pozitív élményt.

Jó volna, ha ezt minden évben meg tud-
nánk ismételni!

A két egyesület kapcsolatát még erősebbé 
tehetnénk! ”

Nyugdíjasaink örültek a pozitív visszajel-
zésnek, és nyugodt szívvel ígérjük, mi min-
dent megteszünk, hogy legyen folytatás! 

Balogh Lajosné
DNYE-alelnök



NYOSZ-hírek NYOSZ-hírek

14 15

megyei Kulturális 
Seregszemle

„Mindig jusson időd nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje. 
Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve, 
Játszani, mert ez az örök ifjúság titka.” (Chaplin)

A Chaplintől idézett bölcsesség a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Nyugdíjasszövetség rakamazi rendezvényének 
meghívóján volt olvasható, amelyet fővédnökünknek, Ra-
kamaz város vezetőinek köszönhetünk. 

Miért tulajdonítok nagy jelentőséget ennek az idézet-
nek? Mert kiemelt fontossággal bír az idős társadalmi réteg 
életében. 

Nevezetesen a szövetség minden évben megszervezi tag-
jai részére a kulturális seregszemlét, ahol egyéni és csoportos 
szereplés keretében bemutatják nyugdíjas társaink tehetsé-
güket, élni-, alkotniakarásukat. Nemcsak fiatalon, még idős 
korban is bizonyítani szeretik, hogy szükség van rájuk és 
alkalmasak is a társadalom lelki, fizikai erősítésére.

Ezt az elsöprő erőt és tenniakarást bizonyítják évről évre, 
rendezvényről rendezvényre a megye társadalmi vezetői,  
az országgyűlési képviselők és egymás számára. A történet-
ben az a szomorú, hogy annak ellenére, hogy a központi 
(NEA) pályázataink sorban elutasítást kapnak, így anya-
gi támogatást nem kapunk, de a személyes jelenlétükkel 
vagy képviseleti úton sem igazolják az idősek elismerését,  
a biztatás varázsát. Holott ezekre az árnyalt odafigyelésekre 
mindenkinek, fiatalnak, idősnek, szervezőknek egyaránt 
szüksége van. 

Szerencse, hogy az évek során eddig még mindig ta-
láltunk olyan települést, ahol az önkormányzati vezető 
(polgármester, alpolgármester) megért bennünket, és erőn 
felüli vállalással adja a helyszínt, a technikai felszerelést és  
a biztatást számunkra. 

Ezt tette most Rakamaz város vezetőtestülete. Nehezí-
tette a körülményeket az időjárás. Az óriási vihar szétzúzta 
a csodálatos Tisza-parti helyszínt. De az égiek segítségével 
és az emberi akarat varázsával egyetlen éjszaka alatt nagyon 
kellemes és optimális környezetet sikerült elővarázsolni  
a rakamaziaknak.

A rendezvényen közel 400 résztvevő volt, ezek közül 21 
szervezet 29 produkcióval tette színessé a napot. A Tisza és 
környezete teljesen elfeledtette mindenkivel az előző nap 
nehézségeit, a mostoha természeti csapást.

A szövetség elnöksége nevében köszönetet mondok Ra-
kamaz város vezetőnek, lakosainak a helyszíni munkáért,  
a vendégeknek a biztató tapsokért és a szereplőknek a tar-
talmas, szép produkciókért.

Gondolataim a Tisza szépségének illusztrációjával zárom:
„A Tisza, óh, édes, szőke Tisza…
Ismét ott voltunk látogatóba”. (A búcsúzás)

Csikai Sándorné
alelnök

Regionális vers- és prózamondó verseny

„A jó vers éppen attól jó, hogy minden olvasó számára 
befogadható-átélhető.” (Kemény Lili)

Ezúttal nem olvastuk, hanem meghallgattuk és azonosul-
tunk a már-már professzionális szinten bemutatott ver-
sekkel. 

2019. június 14-én a Megyeháza Bessenyei termében az 
Észak-Alföldi Régió két megyéjéből – Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyék – 11 versenyző varázsolta el  
a versszerető közönséget.

A szereplők két verset vagy prózai részletet adtak elő. 
Az egyik – „kötelező jelleggel” – Ady Endre alkotása volt, 
akire halálának centenáriuma alkalmából emlékeztünk. 
A második a megyék nevezetes alkotói közül került ki.

Hajdú-Bihar megye előadói: Bíró Ferencné (Földes), 
Kolozsvári Andrásné (Komádi), Mezősi Leventéné (Deb-
recen), Mezősi Levente (Debrecen).

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye előadói: Ákli Mártonné 
(Levelek), Hamuszikné Szabó Erzsébet (Nyírtelek), Ko-
leszár Józsefné (Nyíregyháza), Molnár Józsefné (Nyíregy-
háza), Natkó László (Tiszabercel), Szabómé Péter Emese 
(Nyíregyháza), Szabó Veronika (Nyíregyháza).

A zsűri elnöke dr. Bihari Albertné, tagok: Rinyuné Var-
ga Judit és dr. Csermely Tibor. Köszönjük a munkájukat!

A versenyszabály értelmében három helyezett és két 
különdíjat nyert versenyző képviseli a régiót az országos 
megmérettetésen. Ők a következők: Hanuszikné Szabó 
Erzsébet (I. díj), Szabó Veronika (II. díj), Mezősi Leven-
téné (III. díj), Mezősi Levente (Külön Díj), Natkó László  
(különdíj).

Köszönjük a közönségnek a biztató és elismerő tapsokat.
Köszönjük a támogatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei Közgyűlés Elnökének, a Nyugdíjasok Országos Szö-
vetsége Elnökségének és a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Kulturális Egyesület alapító titkárának.

A Megyei Nyugdíjasszövetség elnöksége nevében min-
den versenyzőnek szeretettel gratulálunk. 

A továbbjutott barátainknak – az alábbi bölcsesség szel-
lemében – sikeres szereplést kívánunk!

„Ha az ember mögött már sok a siker, ezekkel együtt 
megjönnek a mutatós bölcsességek is.” (Szilvási Lajos)

Csikai Sándorné
alelnök
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Szenior sportjátékok Csehországban

Az idei évben a visegrádi négyek szeniorjai számára meg-
hirdetett nemzetközi sportjátékokat július 16-a és 18-a 
között a csehországi Cseszke Budejovicében rendezték 
meg.

A 4. alkalommal megszervezett sporteseményre a Veszp-
rém megyei nyugdíjasszervezetek tagjaiból alakult nyolcfős 
csapat utazhatott ki. A csoport vezetője Némethné Janko-
vics Györgyi, az országos szövetség elnök asszonya volt, 
akinek ez a rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy 
találkozzon a társországok nyugdíjas vezetőivel és kétolda-
lú megbeszéléseket folytasson a nyugdíjasokat érintő leg-
fontosabb kérdésekről. 

A csehországi város rendőrségi sportpályáján zajlott 
versenyen tíz számban, női és férfi kategóriában, valamint  
a 70 év alatti és feletti korosztályban mérték össze ügyessé-
güket és tudásukat a szenior versenyzők.

A megnyitórendezvényen tizenhét hazai csapatot és  
a V4-országok képviseletében megjelent lengyeleket, 
szlovákokat és magyarokat az ország szociális minisztere 
üdvözölte. Ő fontosnak tartotta hangsúlyozni azt, hogy 
az idősek – ha tehetik – ebben a korban is mozogjanak. 
A rendszeres mozgás egy olyan pluszt adhat mindenkinek, 
ami segítheti az időskori betegségek leküzdését.

A sportjátékon 10 számban kellett mind a nyolc csa-
pattagnak a rajtvonalhoz állnia. Voltak ügyességi számok 
– darts, kosárra dobás, kapura ütés, karikadobás bójára, 
labda célbadobás, dupla labdaakasztás –, valamint a fizikai 
erőnlétet igénylő számok – síkfutás, talicska sprint, kislab-
dadobás távolságra, sprint teniszütőn a labdával. A magyar 
csapatnak az okozott nehézséget, hogy több versenyszám-
mal csak itt találkoztak először, illetve volt olyan is, ahol 
lényegi változások voltak az értékeléseket illetően.

Végül a magyar csapat egyéniben a női 70 év feletti kor-
csoportban Gosztolai Mária révén a 60 méteres síkfutásban 
és a kislabdadobásban szerzett két aranyérmet. (Szerkesztői 
megjegyzés: az egyéni második és harmadik helyezések 
nem kerültek kihirdetésre). A magyarok csapatban máso-
dik helyezést értek el a karika- és a labda célbadobásban, és 
harmadik helyezettek lettek a kosárradobásban.)

A csapat összességében megelőzve a Lengyelországot és 
Szlovákiát, az ötödik helyre „futott” be, míg az első négy 
helyen a hazai csapatok végeztek. A sportesemény értékét 
emelte az a tény, hogy a zárórendezvényen megjelent és 
a díjakt átadta Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke. 
Azt láthattuk, hogy ez nem egy véletlen, választást megelő-
ző gesztus volt, mert a 2018-as évben is ugyanígy megtisz-
telte az idős társadalmat az ország miniszterelnöke.

A miniszterelnök néhány mondatos köszöntőjét a több-
ségben lévő cseh idősek nagy tapssal jutalmazták, majd  
a miniszterelnök több térség csapatának az asztalánál vál-
tott szót a jelenlévőkkel. 

Demeter Ferenc

Játékos agytorna 2019

A Tavasz folyamán hirdette meg a NYOSZ ezévi játékos agytornáját, amelynek keretében az első fordulóban egy 
tesztet kellett beküldeni. Alább ennek megoldását közöljük. A nevező csoportok közül az országos döntőbe jutot-
takat hamarosan értesítik a szervezők.

I. TESZTMEGOLDÁSOK
 1. Melyik Magyarország legnagyobb területű megyéje? Bács-Kiskun
 2. Mi a filofax? Határidőnapló
 3. Melyik várost hívják Nagy Embernek? Lugal (sumér városállam)
 4. Melyik földrészen feküdt egykor Abesszínia? Afrika
 5. Mi Szingapúr egyik jelképe, az ország nemzeti virága? Orchidea
 6.  Mit jelent az, hogy kenterben nyer? Könnyedén, fölényesen (lovaknál) kenter: könnyed 

vágta a célvonalon át
 7. Melyik ló él a tengerben? Kagyló
 8. Mit csinál az, aki köttyint? Kortyol a pálinkából
 9. Melyik ország zászlóján szerepel maga az ország képe is? Ciprus
 10. Ki a Sikoly című festmény festője? Edvard Munch
 11. Milyen mértékegység a talentum? Súly
 12. Mi a rabatt? Árengedmény
 13. A lipicai lovak jellemző színe? Szürke
 14. Melyik város temetőjében nyugszik Liszt Ferenc? – Bayreuth
 15. Ki volt a spanyol királyi család, valamint Dali és Picasso portréfestője? Gyenes János
 16.  Hány Scarlatti nevű zeneszerzőt ismerünk? Alessandro az apa, Domenico a fia, Pietro is a 

fia, Francesco az öccse, Domenico az unokája, Giuseppe unokatestvér – tehát 6
 17. Ki volt Gyöngyösi István? Egyike az első magyar nyelven verselőknek
 18. Beethoven, Dvorák és Mahler zeneszerzőket mi köti össze? Mindhárman 9 szimfóniát írtak
 19.  Honnan származik a vitamin kifejezés? A lengyel Kazimir Funktól  (a vita = élet, amin = 

ammóniaszármazék összetétele)
 20.  Melyik században alakult ki a román stílus? XI. század (XIII. század, a magyar művészettör-

ténet első stíluskorszaka)
 21. A virágok mely csoportjába tartozik a vanília? Kosborfélék
 22. Miről volt híres Reinitz Béla? Ady verseit zenésítette meg
 23. Dante barátja, egy nagy olasz költő. Ki volt ő? Cavalcanti, az ifjúkori barátja
 24. Melyik írónak volt csizmadia az apja? Tompa Mihály
 25. Ki írt zenét a hirosimai atomrobbantásról?  Krisztof  Penderecki (lengyel)
 26. Melyik zeneszerző írt sportszimfóniát Rugby címmel? Artur Honegger
 27. Milyen ember a cenk? Hitvány
 28. Ki írta az Indul a bakterház c. regényt? Rideg Sándor
 29.  Hol és mikor történt az a merénylet, amely kirobbantotta az I. világháborút? Szarajevó, 

1914. június 28.
 30.  Ki és mi volt Károlyi Mihály gróf? Politikus, miniszterelnök, az első magyar köztársasági 

elnök, emigráns baloldali, a második világháború után rövid ideig nagykövet 
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1995-ben az Antenna Hungária az én gyűjteményem-
re alapozta több mint fél éven át tartó vándorkiállítását. 
1997-ben a Postamúzeum keresett meg, így 40 db készü-
lékem fotói felkerültek arra a dupla CD-ROM-ra, amit  
a Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány adott ki a ma-
gyar rádiózás történetéről.

Gondolom, vannak az országban más gyűjtők is. Ho-
gyan tartják a kapcsolatot?

– Alapító és elnökségi tagja vagyok az 1998-ban létrejött 
Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Egyesületnek. Ennek 
keretében rendszeresen találkozom a társakkal, többükkel 
személyes kapcsolatban vagyok.

Most milyen állapotban van a gyűjteménye, és hol te-
kinthető meg?

– Én egy állandó kiállításra vágytam, és ezzel szülővá-
rosom, Balmazújváros látnivalóit szerettem volna gazdagí-
tani, azonban a város részéről erre nem volt fogadókészség.

Végül saját magam valósítottam meg  az álmomat  
a családi ingatlanon. Igaz, ünnepélyes megnyitó nélkül, 
de immár 2018 szeptemberétől látogatható állandó tár-
latomban mintegy 300 darabos válogatás tekinthető meg: 
rádiózással, híradástechnikával kapcsolatos eszközök, ter-
mészetesen legnagyobb részben öreg rádiókészülékek. Iga-
zi ritkaságokat is bemutató tárlatomon számos érdekesség 
várja látogatóimat. Így például a legrégibb rádió 1925-ben 
Újpesten, míg a legrégebbi hangszóró 1921-ben Ameriká-
ban készült. Látható többek között az Edison-féle szénszá-
las izzólámpa, Puskás Tivadar telefonhírmondójának fej-
hallgatója, de egy Kenessey-féle (a debreceni kis OTI-ban 
még az 1950-es években is használt) EKG-készülék is az 
1930-as évekből...

Az évtizedek alatt összegyűjtött dolgokból rendezett in-
teraktív kiállításon a legtöbb eszköz kipróbálható. 

Az Orion, Standard, Philips, Siemens, RFT, EKA, Vi-
deoton stb. készülékeken kívül is sok érdekességgel szolgálha-
tok látogatóimnak, a tárlatvezetéssel egy kis „időutazást” is 
tehetnek.

Látogatóimat a 70/560 0411-es telefonon történő elő-
zetes egyeztetéssel Balmazújvárosban, a Nádudvari u. 30. 
alatt fogadom.

Érdekes beszélgetés volt, mint ahogy érdekes a kiál-
lítás is. Jó szívvel ajánlom megtekintését nyugdíjas tár-
saimnak, a mi korosztályunknak igazi időutazás. Csige 
József László minden darabról tud érdekességgel szolgál-
ni, mindegyikről van egy-egy története, és vallja, hogy 
számára nincs annál csodálatosabb érzés, mint hangot 
csiholni abból a rádióból, mely 60–70 éve egy padlás rej-
tett zugában szunnyadt.

A történetet lejegyezte: Katona Józsefné

a rádiók 
szerelmese…

Vannak emberek, akik rákattannak egy témára, és azt nem 
engedik el egész életükben. Jó értelemben ilyenek a gyűj-
tők is. A  Postás Nyugdíjasklub egyik tagja, Csige József 
László gyerekkorában szeretett bele a híradástechnikába,  
ezen belül is leginkább a rádiókba. Ez a szerelem a mai 
napig tart, és valószínűleg élete végéig elkíséri.

Arról, hogy mikor és hogyan kezdődött így mesél:
– Ötéves koromban  történt, hogy a szomszéd Boda bácsi 

vásárolt magának egy rádiót. Amikor először meghallottam, 
feltérdepeltem a hokedlire, és kezdtem lefeszíteni a doboz 
hátulját, azt remélve, megtalálom benne a kis zenélő em-
bereket. Ekkor belépett a helyiségbe a tulajdonos, de nem 
szidott meg, hanem  levette a készülék hátlapját, és megmu-
tatta  nekem az alkatrészeket, majd beszélt a láthatatlan rá-
dióhullámokról is. Boda bácsi a rádiótechnikához is értett, 
segített összerakni nyolcadikos koromban életem első detek-
toros rádióját. A mi igen szegény családunkban 1961-ben ez 
volt a legelső készülék, aztán azok, amelyeket én csináltam 
sorra. Ez meghatározta egész további életemet.

A rádiószerelő szakma nagyon felkapott volt akkoriban, 
szinte lehetetlen volt bejutni, ezért híradástechnikai műsze-
részként végeztem, és 39 éven át ebben a szakmában dolgoz-
tam a debreceni telefonközpontban.

Az már kiderült, hogy a rádiók szeretete a „háttérben 
zenélő kis emberkék” keresésével kezdődött, de hogyan lett 
ebből  gyűjtés?

– 1965 óta, vagyis több mint 50 éve már annak, hogy 
gyűjteményem első darabjai hozzám kerültek.

A hatvanas évek közepén híre ment, hogy értek a rádiók-
hoz, ezért hozták javításra a készülékeket. Amit nem tudtam 
megjavítani, az itt maradt, ez volt az alap, aztán kezdtem 
gyűjtögetni. A legváltozatosabb helyekről kerültek hozzám: 

útszélén, kuka mellett és lomtalanításon is találtam kincse-
ket, némi aprópénzt is fordítottam rá, cseréltem és kaptam 
többet. A  legrégebbi egy Philips készülék, illetve 1920-as 
években gyártott detektoros rádió. A legbecsesebb a Western 
Electric licensze alapján készült Újpesten, ez technikailag is 
érdekes, bonyolult megoldás, illetve kuriózum, nagyon kevés 
van belőle. Ezekre vagyok a legbüszkébb.

Hogyan alakult a gyűjtemény a továbbiakban, és mi  
a helyzet jelenleg?

– Készülékeim száma egyre gyarapodott, én pedig, amint 
lehetőségem adódott rá, szívesen kölcsönöztem többnyire 
egyéni, de néhány közös kiállításba is kollekcióm válogatá-
sát. Mert kezdettől azt vallom, hogy mit sem ér egy világtól 
elzárt gyűjtemény, meg kell azt mutatni az érdeklődő kö-
zönségnek is: hadd csodálkozzanak, hadd nosztalgiázzanak 
az emberek!

1986-tól kezdve a közelmúltig többször is tudósítottak 
gyűjteményemről a megyei és országos lapok, különféle rá-
dió- és tévéadások, továbbá vállalati újságok is (Posta, Ma-
táv, HTI, Antenna Hungária).

1988 júniusától kezdve számos kiállításom volt szerte az 
országban, így gyűjteményemet Debrecenen (14 év) és Bal-
mazújvároson kívül láthatták Fehérgyarmaton, Sárospata-
kon, Székesfehérváron, Nyíregyházán, de Jászberényben is.



20 21

Lelki zónaLelki zóna

Tény, hogy nem könnyű jól szeretni, főleg ha nem volt 
(talán soha sem) lehetőségünk megtapasztalni azt, milyen 
is jól szeretve lenni. Ha még magunkat sem szeretjük iga-
zán (mert például az rögzült bennünk gyermekkorunkban, 
hogy nem vagyunk szerethetők – vagy csak bizonyos ese-
tekben, bizonyos feltételek mentén vagyunk azok). Ha bi-
zonytalanok vagyunk saját értékünkben, és esetleg gyanú-
san szemléljük, ha valaki szeretettel közelít felénk, mintegy 
„hátsó szándékot” keresve mögötte. Sokan úgy gondolják, 
a szeretet kinyilvánításához bátorság kell, sokszor félünk 
szeretetet adni, félünk attól, hogy nem kapunk cserébe 
legalább ugyanannyit (vagy inkább még többet). Félünk 
attól, ha őszintén szeretünk, sérelmeket szerezhetünk. De 
ez a szeretet vajon tényleg a másik emberről szól, ő áll a kö-
zéppontjában – vagy csupán saját egónk hangjait halljuk, 
amelyeket egyre inkább felerősít a nyugati társadalmakra 
jellemző individualizáció?

A szeretet egyidős az emberiséggel. Sokak szerint az 
élet igazi értelme. Nem lehet pénzen megvásárolni, sem 
erőszakkal megszerezni, elvenni. Azon kevés dolog közé 
tartozik, ami ingyen van – mégis sokan érzik úgy, hogy 
nincs belőle elég. Hogy keveset kapunk – akkor pedig 
miért adjunk mi magunk többet belőle? Megesik, hogy 
már-már úgy „méricskéljük”, mint valami árucikket. De 
vajon lehet-e jól szeretni egy adok-kapok játszma kereté-
ben? Lehet-e jól szeretni akkor, ha nem is vagyunk igazán 

kíváncsiak a másikra? Az örömére, a sikereire, vagy arra, 
ami éppen bántja? A történeteire, a belső történéseire? Ha 
meg sem kérdezzük, hogy van, vagy ha mégis, valójában 
nem is figyelünk a válaszra (esetleg csak a saját bajainkat 
soroljuk)? Ha nem fontos számunkra a „szeretett” személy 
testi-lelki jólléte?  Ha mindig fontosabb a saját, rövid távú 
érdekünk és célunk, a saját kényelmünk és jóllétünk? Ha 
meg sem próbálunk segíteni, amikor szüksége lenne rá 
(esetleg észre sem vesszük, hogy segítségre van szüksége)? 
Ha magára hagyjuk, amikor egyébként is magányosnak 
érzi magát? Ha nincs bennünk elég elfogadás, tapintat és 
gyengédség a másik iránt? Ha nem fontos, hogy egymást is 
építve fejlődjünk?

Vekerdy szerint „ha az ember szeret,  látja  azt, amiben 
őszintén gyönyörködni tud. Akkor is, ha a felszíni tulaj-
donságok esetleg nem tűnnek vonzónak. Szeressünk mögé! 
Szeressünk fölé! Ott mindig van valami, ami nagyrabe-
csülésünkre és csodálatunkra méltó.” S  talán a felszínen 
is akad jó néhány ilyen dolog, „csak” őszintén figyelnünk 
kell a másikra, hogy felismerjük (majd pedig  kellőképpen 
értékeljük) mindazt, ami igazán szeretetre méltó benne.

Széll Natália közgazdász
A bejegyzésben felhasznált idézetek forrása:  

Vekerdy Tamás: Jól szeretni, Kulcslyuk Kiadó, 2013.  
Forrás: https://lelkizona.blog.hu/2019/07/17/ 

tudunk-e_jol_szeretni

tudunk-e jól szeretni?

Néhány évvel ezelőtt egy kedves ismerősöm megajándéko-
zott egy hűtőmágnessel, rajta egy idézettel Arany Jánostól: 
„Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.”

Sokszor rátéved a tekintetem, főként, mióta ugyanő 
nemrégiben megosztotta velem az elmúlt évek párkeresési 
tapasztalatait: az „állóvíztől” kezdve (ti. aki a párkapcso-
lat alapvető dinamikáját a kezdetektől fogva a stagnálás-
ban látta rendben lévőnek; nem gondolkodott sem egyéni, 
sem közös célokban) a „megélhetési” kapcsolatot keresőn, 
a rendszerint csak a saját érdekeit előtérbe helyezőn át a sú-
lyos testi betegségből felépült, annak „szövődményeként” 
komoly lelki betegséget magával cipelő emberek történe-
teit.  Azt mondja, az lehet a „baj”, hogy talán túlságosan 
vágyik a szeretetre. Azt is mondja (a fiatal felnőttkor leg-
szebb éveiben járva), hogy a sok rossz tapasztalat miatt las-
san már nem is akar senkit sem közel engedni magához, 
mert tart az újabb sérülésektől. Pedig a (nem túl belátha-
tatlan) jövőben szeretne családot, gyerekeket – ami azon-
ban néha már csak egy álomnak tűnik számára.

A költő szerint álmokban és szeretetben semmi sem 
lehetetlen. Nem baj, ha vágyunk a szeretetre. Nem baj, 
ha merünk álmodni – és nem baj, ha merünk szeretni. 
Ha nem mondunk le sem az álmainkról, sem a szeretet-
ről – főleg nem huszonévesen. Ha megmarad a hitünk és  
a reményünk az igaz szeretetben. De vajon milyen az igazi 
szeretet? Tudunk-e jól szeretni?

Gary Chapman amerikai párkapcsolati szakértő szerint 
alapvetően az öt szeretetnyelvben való „jártasságunktól” 
függ az, hogy a másik ember valóban szeretve érzi-e ma-
gát. Ezek a következők: apró szívességek, minőségi idő, testi 
érintés, elismerő szavak, ajándékok. Fontos kérdés azon-
ban, kinek a szeretetnyelvén beszélünk: a sajátunkén, vagy 
képesek vagyunk meghallani a másik nyelvét is? Lehetsé-
ges, hogy míg számunkra egy szeretetteljes kapcsolatban az 
együtt töltött minőségi idő a legfontosabb a fenti öt tényező 
közül, a másiknak az apró szívességek vagy a rendszeres el-
ismerő szavak adnák  egyértelmű jelét annak, hogy valóban 
szeretjük őt. Ha a másik fél minden igyekezetünk ellenére 
is, mondjuk, folyamatosan arra panaszkodik, hogy sosem 
dicsérjük meg a főztjét, a megjelenését, vagy hogy milyen 
szép rendben tartja a kertet (neki nyilvánvalóan fontosak az 
elismerő szavak), netán azt sérelmezi, hogy sosem rakjuk be 
a mosógépet, vagy nem visszük le a szemetet (amikor is az 
apró szívességeknek van fontos szerepük), érdemes elgon-
dolkodnunk azon, valóban ismerjük és beszéljük-e a másik 
elsődleges (és netán még a másodlagos) szeretetnyelvét. En-
nek feltérképezésére Chapman konkrét módszereket is java-
sol: megfigyelhetjük, hogy 1) legtöbbször mire panaszkodik 
a másik (pl. a minőségi idő hiánya esetén: „olyan kevés időt 

töltünk kettesben”, vagy „folyton csak a telefonod nézed”); 
2) mit kér tőlünk gyakran (pl. az elismerő szavak hiányolá-
sakor: „szeretném, ha elismernéd az erőfeszítéseimet”); és 3) 
általában hogyan fejezi ki szeretetét mások felé, ez ugyanis 
sokat elárulhat arról, ő hogyan érzi – vagy érezné – szeretve 
magát (pl. rendszeresen kisebb ajándékokkal kedveskedik 
szeretteinek, vagy gyakran érinti, öleli meg a másikat). 

A kérdés azonban valószínűleg ennél is bonyolultabb. 
A Wikipédia szerint pl. a különböző értelmezések és jelen-
tések sokszínűsége az érzelmek összetettségével kombinálva 
a többi érzelemhez képest szokatlanul nehézzé teszi, hogy 
a szeretetet következetes meghatározásokkal írjuk le. Aqui-
nói Szent Tamás Arisztotelész nyomdokain járva a szere-
tetet a „mások felé érzett jó szándékként” határozza meg. 
Gottfried Leibniz azt mondta, „a szeretet olyan öröm, amit 
más ember boldogsága okoz nekünk”, Jeremy Griffith bio-
lógus pedig a szeretetet úgy határozza meg, mint „feltétel 
nélküli önzetlenséget”. A szeretetről szólva azonban érde-
mes felidéznünk Pál apostol szeretethimnuszának szavait 
is (a korintusiakhoz írt első levélből): „A szeretet türelmes, 
a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, 
nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a go-
noszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, 
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet 
nem szűnik meg soha.”

Egy másik téma kapcsán már idéztem Vekerdy Tamás 
Jól szeretni c. könyvéből, amelyben az igazi szeretetről a 
következőképpen ír: „A szeretet mindig a  másikról  szól 
(kellene hogy szóljon) – és egyben az én kiteljesedésemet is 
hozza a másik által.” Vekerdy éretlen szerelemnek, éretlen 
szeretetnek nevezi azt, amikor „a szerelmes önmagából ve-
tít ki tulajdonságokat a szerelmére, és ezeket imádja benne! 
Csakhogy: ezek őhozzá, a szerelmeshez, a  szeretőhöz tar-
toznak, és nem ahhoz, akit szeret. Így aztán egy idő után 
elkerülhetetlen a csalódás. (…) Az érett szerelem, az érett 
szeretet más. Az érett szerelmet, az érett szeretetet a másik 
ember szuverén – önálló, független, szabad – személyisé-
ge ragadja meg és „szórakoztatja”. A tőle való különböző-
ségeket és hasonlóságokat egyformán szereti benne. (…) 
Minden szeretetben ez az alapkérdés: őt szereted-e vagy 
magadat, a vágyaidat benne? Az  igazi szeretet – és szere-
lem –, mivel a másik ember szuverén – nem korlátozott 
– személyiségét ismeri el és fel, szabadságot ad neki, sza-
badon hagyja. A nárcisztikus szerelem és szeretet viszont 
féltékeny, erőszakoskodó, ha kell, bosszúálló. (…) Jól tehát 
akkor szeretünk, ha szabadságot adunk a szeretett személy-
nek, ha azt mondjuk neki, legyél, aki vagy, és ezzel előrese-
gítjük őt életútján.”
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Köszöntő
A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és 
Kulturális Egyesülete minden évben köszönti azokat a nyug-
díjas párokat, akik hosszú-hosszú időt közösen leélve példát 
mutatnak hűségből, kitartásból, és akik hálásak lehetnek  
a sorsnak azért, hogy egymásnak teremtette őket, és megtar-
totta egymás mellett. A  köszöntők sorában most egy olyan 
üdvözlést közlünk, amelyet nem lehetett személyesen átadni 
– a távolság okán –, ezért a jó szót az újság által kívánják 
megosztani a hajdani NYOSZ-elnökkel és párjával.

Köszöntő Jankovits Györgynek, a NYOSZ korábbi el-
nökének és kedves feleségének

Kedves Marika, kedves Jankovits György!

A 62 évvel ezelőtt (1957-ben) tett eskühöz, a több mint 
6 évtizeden át tartó hűséghez, a jóban-rosszban együtt 
töltött, gyorsan elröpült időhöz őszinte szívvel, örömmel 
gratulálok. Az egymáshoz ragaszkodás példaértékű. Az élet 
különleges ajándéka, a sors kegyessége kísérhette életete-
ket, hogy együtt megélhettétek a 62. közös évet, megőriz-
tétek összetartozásotokat, a házasságotokat – kezdetben a 
szülők, majd a gyermekek, unokák és saját örömötökre is.

Hosszantartó, jó egészségben töltött boldog éveket,  
a 65. vaslakodalom és a 70. házassági évforduló megün-
neplését kívánom a család, gyermekek, unokák boldog öle-
lésében, a környezet, ismerősök őszinte megbecsülésében, 
a követendő jó példa elismerésével.

Szívélyes köszöntéssel: Deák Jánosné – Szolnok Városi 
Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi

és Kulturális Egyesület elnöke, Szolnok

Sto gyélaty?, vagyis: mi a teendő?
Nemrég egy baráti összejövetelen hangzott el a lenini kér-
dés, ami ugye felidézte gimnáziumi éveim áldott emlékű 
orosz  tanárnőjét, aki ezt a felelet végén szokta volt feltenni 
az érdemjegy odaítélésénél. A társaságban pedig olyan össze-
függésben került elő, hogy jó lesz elővenni a múltbéli orosz-
tudásunkat, mert az oroszok már a spájzban vannak. (Ami 
igaz is!)

No de komolyra fordítva a mondandómat, ez a kérdés 
egyre-másra előkerül – ha bevalljuk, ha nem – a választások 
közeledtével. Csak azért emlegetem fel, mert megint fon-
tosak lettünk, leszünk, akár a regnáló hatalom, akár más, 
éppen hatalomra törekvő pártok számára a helyi önkor-
mányzati választásoknál. Velem történt meg, hogy „megszó-
lítottak” és ugye rajtam keresztül a közösséget. Ez korábban 
sem volt ritkaság és apró-cseprő dolgokkal honorálták is, 
maximum szimpátiával viseltettek a közösségünk iránt. Ha 
tetszik, ha nem, minden településen a szavazásra jogosultak 
akár egyharmada  nyugdíjas korú és számottevő „erőt” kép-
viselünk. Amikor az egyesület élére választottak, azt talál-
tam mondani, hogy a közösség érdekében akár az ördöggel 
is hajlandó vagyok cimborálni! Hát, azóta lepergett néhány 
esztendő, és kénytelen voltam átértékelni korábbi „fogadal-
mamat”. Mert akarva-akaratlan „beszivárgott” a politika  

a rendezvényeinkre. Akkor azt mondtam, hogy akkor most 
kiűzzük, mint Jézus a kufárokat a templomból! Persze nehéz 
ezt megoldani, hiszen valljuk be: egy túlpolitizált nemzet va-
gyunk. Néhányan távoztak is, akiknek lételeme volt a nyílt 
pártpolitika, és azt hitték „szemináriumon” vannak.

Most azért ragadtam tollat, mert már megy a csatározás 
értünk, a voksainkért! Az  meg ugye nem működik, hogy 
megpróbálunk semlegesnek maradni. Helyben, ahol min-
dennapjainkat éljük, azokat kell előnyben részesíteni, akik-
nek nem csak öt évente jutunk eszébe. Vannak – miért ne 
lennének – a korosztályunk iránt elkötelezett vezetők, képvi-
selők vagy jelöltek, akik az érdekérvényesítést, a partnerséget 
komolyan gondolják. Óva intek tehát minden kortársamat 
az ilyenkor szokásos „egy tál lencséért” megvásárolt voksok-
tól. Majd jönnek a „jól megérdemelt” nyugdíjprémiummal, 
Erzsébet-utalvánnyal és még ki tudja, milyen adományok-
kal. Nem vitatom, vannak, akiknek ez is sokat jelent, de fel 
kéne már ébredni és tisztán látni, hogy vakítás az egész!

Tessék észrevenni, hogy igen is értékteremtő generáció 
voltunk, vagyunk, akkor is, ha egyesek szerint már csak el-
tartottnak számítunk. Tehát a címben jelzett, oroszul feltett 
kérdésre megpróbáltam az imént magyarul válaszolni.

Jánossy Gábor

(Megoldás: 1. madár – 2. férfi haja – 3. kislány pólójának színe – 4. kislány haja – 5. kislány napszemüvege – 
6. kislány táskáján zipzár húzókája – 7. fickó cipője – 8. férfi hátizsákjának jobb oldali füle – 9. férfi pólójának színe – 
10. kislány nadrágjának hossza – 11. kutya szájában kolbász – 12. bokor színe)

Maradjon formában, és legyen része rengeteg hasonló, 
a képeken látható élményben!

A két fotón 12 apró különbséget rejtettünk el – keresse meg őket!

Az anyag megjelenését a Pfizer Kft. támogatta.

Unokázni jó!
(Megoldás: 1. madár – 2. férfi haja – 3. kislány pólójának színe – 4. kislány haja – 5. kislány napszemüvege – 
6. kislány táskáján zipzár húzókája – 7. fickó cipője – 8. férfi hátizsákjának jobb oldali füle – 9. férfi pólójának színe – 
10. kislány nadrágjának hossza – 11. kutya szájában kolbász – 12. bokor színe)

Maradjon formában, és legyen része rengeteg hasonló, 
a képeken látható élményben!

A két fotón 12 apró különbséget rejtettünk el – keresse meg őket!

Az anyag megjelenését a Pfizer Kft. támogatta.

Unokázni jó!
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az 5 elem elmélete

Amikor valakinél halmozódnak a problémák, és nem talál-
ják a megoldást, sokszor a kínai orvoslás találja meg az oko-
kat és magyarázatot, hogy mi okozza a titokzatos tüneteket, 
vagy hogy miért alakult ki a következő betegség stb. Sok-
szor nem értjük, hogy mi miért jelenik meg a szervezetben. 
A  kínai orvoslás 5 elem elmélete bemutatja, hogy melyik 
elem segíti, illetve gyengíti a másikat. Ebből az elméletből 
pontosan megérthető, hogy hogyan jönnek a betegségeink 
egymás után, és miért pont abban a sorrendben. Az  ele-
mek mögött ott vannak a szervek, illetve a meridiánok. Így 
amikor egy tünet fellép, és vizsgálattal beazonosítjuk, hogy 
melyik meridiánnál van az elváltozás, egy kis elemzés után 
megtudhatjuk, hogy mi volt a folyamat, ami idáig vezetett. 
És természetesen azt is, hogy minek a segítségével erősíthet-
jük fel a sérült meridiánt, és ezáltal segíthetjük a szervezetet 
a gyógyulás folyamatában. 

Hogy értem ezt? 
 – A víz táplálja a növényeket és a fákat, létrejön a fa. 
 – A fa meggyullad, megszületik a tűz. 
 – A tűz hamut hagy maga után, a hamut magába veszi 

a föld. 
 – A föld mélyre rejti magában az érceket, azokból szü-

letik a fém. 
 – A fém (a sok ásványi só) bejut a vízbe. 

Így amikor az egyik elemben megborul az egyensúly, an-
nak végigvonul a hatása az egész cikluson. A vese, azaz a VÍZ 
– a májat (FA) táplálja és erősíti. A máj erősítése a vér kép-
ződését eredményezi a májban. A vérre a szívnek (TŰZ) van 
szüksége, a máj tehát a szív ellátója. A szív tüzes energiája a 
lépet táplálja (FÖLD) azzal, hogy biztosítja számára a műkö-
déséhez szükséges hőt és energiát, így a lép fel tudja dolgoz-
ni a szervezetbe érkező tápanyagokat. A lép a tápanyagokat 
összedolgozza a tüdőből (FÉM) kapott levegővel, színtiszta 
qi-t állít elő belőle. Majd a tüdő elküldi a vesének a ned-
vességgel dúsított qi-t. Ha olyan betegség keletkezik a szer-
vezetben, amelyik valamelyik szerv hiányosságára vezethető 
vissza, sokszor az történik, hogy a gyenge elem kiszipolyozza 
az őt támogatóból az összes erőtartalékot. Így fordulhat elő, 
hogy a tüdő a gyenge, mégis azzal lehet helyrehozni, hogy  
a gyomrot–lépet erősítjük, nem pedig csak a tüdőt kezeljük. 

Ugyanakkor egy másik folyamat is játszódhat. 
A FA kiszívja a FÖLD-ből a táplálékot. 
A FÖLD elvezeti, elnyeli, magába szívja a VÍZ-et. 
A VÍZ eloltja a TŰZ-et. 
A TŰZ megolvasztja a FÉM-et. 
A FÉM legyőzi a FA-t. (fémből készült szerzámokkal ki-

vághatjuk a fát).
Példa: a májban (fa) felüti fejét egy betegség, ez lehet akár 

elzsírosodás, cisztásodás, vagy „csak” túl sok méreganyag, de 

az epetermelés problémáit is ide sorolhatjuk. Ha nem hárít-
juk el a bajt, tovább terjed a lépre, gyomorra, majd tovább-
halad, és egyensúlyvesztést idéz elő a vesében, ami tovább 
sérti a szívet, majd a tüdő következik. 

Ezt az összefüggést – vese-szív – a nyugati orvoslás is is-
meri, hiszen sokszor adnak vizelethajtót, ha a szervezetben 
felgyülemlett folyadék pangása túlzottan megterheli a szívet. 
Így ebben az esetben nem a szív-érrendszer kezelése fogja 
megoldani a vérnyomás problémát, hanem a vese és a máj 
erősítése.

Ezt tudom, hogy elsőre nehéz megérteni. A célom csupán 
az volt, hogy megértse mindenki, egy tünetet kezelni önma-
gában sosem elég. Mindig érdemes utánamenni, hogy miért 
ment tönkre. Mi okozhatja, hogy nem jól működik. Mert 
tartós megoldást csak a probléma igazi okának kezelésével 
találhatunk. Míg a tüneti kezelés, mint ami egy vérnyomás-
csökkentő – amellett hogy pl. az agyvérzés elkerüléséhez 
nélkülözhetetlen segítség – sajnos nem elegendő a problé-
ma megoldásához. Mert a karbantartott vérnyomás ugyan 
elégedettséggel töltheti el az orvosunkat és akár minket is. 
De a háttérben a folyamatok tovább futnak, és építünk ma-
gunknak további problémákat, ha nem az igazi problémát 
kezeljük. Ezért javaslom mindenkinek, hogy járjon utána, 
mi az igazi oka a betegségének, és lehetőség szerint próbálja 
meg azt kezelni, ne csak a tüneteket eltüntetni. 

Mindenkinek jó egészséget! 
Pántya Anita

A cikkben leírtakkal kapcsolatban felmerülő 
kérdéseit küldje el bátran e-mail-címemre, szívesen 

válaszolok: anita.pantya@meridianclub.eu

merre tovább, egészségügy?

Húsz év múlva a rák és a cukorbetegség is a legyőzött 
betegségek közé fog tartozni – vetíti előre a Deloitte 
nemzetközi szakértői csapata legutóbbi, az egészségügy 
jövőképét bemutató elemzésében. Szerintük az adatok 
és a nyílt, de biztonságos platformok forgathatják fel 
az egészségügyet, amely a jövőben sokkal inkább fog  
az egészség és jóllét fenntartására fókuszálni a betegsé-
gek helyett.

A Deloitte várakozása szerint a megelőzésre helyezett hang-
súly és a korai felismerés meghatározóak lesznek az egész-
ségügy jövője szempontjából. Ezeknek köszönhetően pe-
dig néhány esetben a betegség kezdete későbbre tolódhat, 
vagy teljesen eltűnhet. Ehhez nélkülözhetetlenek lesznek 
bizonyos tesztek és eszközök, amelyek segítségével otthon 
is felállítható lesz a diagnózis.

A jövő egészségügyi rendszere alapjaiban fog különböz-
ni a maitól, ugyanis annak központjában a fogyasztók lesz-
nek. Nemcsak a saját egészségükről szóló részletes infor-
mációkkal rendelkeznek a fogyasztók, hanem birtokolni 
fogják azokat, és így központi szerepet játszhatnak a saját 
egészségüket és jólétüket érintő döntésekben.

A folyamatosan keletkező és állandóan elérhető ada-
toknak köszönhetően az iparág szereplői között szorosabb 
együttműködés jön létre, egyúttal pedig a legújabb szolgál-
tatásokat új belépők és piacot felforgató szereplők fogják 
nyújtani. A beavatkozások és terápiák sokkal precízebbé, 
sokkal összetettebbé válnak, miközben olcsóbbak lesznek 
és kevésbé műtétcentrikusak.

Hogy néz majd ki az egészségügyünk 2040-ben?
Az elemzés szerint az egészségügy átalakulását várhatóan 
a digitális átalakulás fogja vezetni. Az ellátás a beteg, a fo-
gyasztó körül fog forogni, nem pedig intézménycentrikus 
lesz, mint most. Mára a hordozható eszközök nyomon kö-
vetik minden lépésünket, követik alvási mintáinkat, pul-
zusszámunkat, annyira mélyen integrálódtak az életünkbe, 
amit korábban nem is tudtunk elképzelni. És ez a trend 
csak tovább gyorsul. 

A fejlett technológiák képesek lesznek az adatok és pa-
raméterek azonnali mérésére és személyre szabott értéke-
lésekre. Innen pedig már kézenfekvő, hogy az adatokra és 
a személyre szabott (támogató) mesterséges intelligenciá-
ra építve valós idejű mikrobeavatkozások történjenek az 
adott beteg érdekében, ezzel pedig előáll az adott beteg 
precíziós jóléte.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyobb eredmé-
nyességgel előzhetjük meg a betegségek kialakulását és  
a katasztrofális kórok bekövetkezését.

miért fontos, hogy milyen lesz a jövő egészségügye?
A fogyasztók jellemzően akkor találkoznak az egészségügyi 
rendszerrel, amikor betegek lesznek, ezzel szemben a jövő-
ben sokkal nagyobb szerep fog jutni a jólétnek és a meg-
előzésnek, szemben a kezeléssel. 2040-re lényeges változás 
fog bekövetkezni ennek mentén az egészségügyre fordított 
kiadásokban: több megy majd a jólét megőrzésére és a be-
tegségek megelőzésére és kevesebb majd az állapotfelmé-
résre és a betegségek kezelésére. Ez logikus folyamatnak tű-
nik annak fényében, hogy ha több pénz megy megelőzésre, 
akkor kisebb eséllyel alakulnak ki komoly betegségek, így 
pedig az egészségügyi büdzsét is újra lehet strukturálni. 
Mindezt széles körben végrehajtva az egész népesség egész-
ségügyi helyzete javulhat.

Jönnek az új szereplők
A  kórházak  a jövőben már nem lesznek az egészség-
ügyi ellátás központi intézményei, a központban ugyanis  
a betegek, fogyasztók lesznek. Az  intézmények, amelyek 
a jövőben is az ellátással szeretnének foglalkozni, azon 
kezdhetnek el gondolkozni, hogy miként kerülhetnek kö-
zelebb a betegekhez, mind fizikálisan, mind digitálisan. 
Ennek érdekében a középtávú stratégiák között szerepelhet 
a beteg önkiszolgálása, a távoli egészségügyi megoldások 
létrehozása, a digitális megoldások. Az  egészségbiztosí-
tók valószínűleg új üzleti modellt dolgoznak ki, amely túl-
mutat a betegek aktuális betegségigényein. Sokkal inkább 
adatgyűjtőkké, tudományos motorokká válnak. Az általuk 
birtokolt adat értékké válik, amelynek mentén új bevételi 
forrásokra tehetnek szert. Az orvosi eszközgyártó társasá-
gok a megelőzés szerepének felértékelődésével új piacokat 
szerezhetnek, azonban az új lehetőségeket önállóan nem 
biztos, hogy ki tudják aknázni, ezért egyre inkább az egész-
ségügyi szektoron kívüli szereplőkkel fognak szövetkezni. 
A biotechnológiai gyógyszergyártók a jövőben egyre ha-
tásosabb személyre szabott terápiákkal állnak elő, amelyek 
sokkal inkább a betegségek gyógyítását szolgálják, nem 
pedig a tünetek kezelését. A gyógyszerárak ennek megfe-
lelően emelkedhetnek, ahogy a terápiák sokkal célzottabbá 
és eredményesebbé válnak.

Ha a Deloitte nemzetközi csapata által vázolt jövő men-
tén valósul meg az egészségügy átalakulása, akkor szerintük 
egészségesebb népességet és az egészségügyi kiadások drá-
mai mértékű csökkenését várhatjuk.

A cikk a Portfolión megjelet írás alapján készült
https://www.portfolio.hu/gazdasag/egeszseggazdasag/

itt-a-joslat-megvan-mikor-gyozi-le-az-emberiseg-a-rakot-
es-a-cukorbetegseget.1.331713.html?utm_source=index.

hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

Gátó ciklus

Támogató ciklus

Föld

Máj: 01-03 óra
Epehólyag: 23-01 óra

Vese: 17-19 óra
Húgyhólyag: 15-17 óra

Tüdő: 03-05 óra
Vastagbél: 05-07 óra

Gyomor: 07-09 óra
Lép: 09-11 óra

Szív: 11-13 óra
Vékonybél: 13-15 óra
Szívburok: 19-21 óra

Hármasmelegítő: 21-23 óra

Fa

Víz Tűz

Fém

A kínai orvoslás szerinti 5 elem, támogató és gátló ciklusai
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utcasarkon koccant a  legtöbbet, így ezen a ponton az utca-
táblán az ő neve ma is olvasható: Neumann-sarok.

Neumann  János mindössze  harmincéves, és máris el-
érte azt a magas pozíciót ebben a „továbbképző” minta-
kutató intézményben, amelybe kiváltságos kollégái sokkal 
idősebb korban kerültek.

Ő már Németországban 27-ben megírta első nagy jelen-
tőségű munkáját, A  kvantummechanika alapjai-t. Ekkor 
foglalkozott a játékelmélet (sakk, póker) első változatával, 
amit Amerikában kifejlesztett, s ami máig is világszerte 
elismert. Megtervezte és megvalósította az olyan számító-
gépeket, amelyekbe nemcsak az adatokat, hanem az elvég-
zendő műveleteket is elektronikusan lehet beprogramozni. 
Sok más tudományos elmélet is foglalkoztatta.

1938-ban magánéleti válságba került. Első felesége el-
vált. Nemsokára elvette második feleségét, Dán Klárát, aki 
később mint programozó dolgozott mellette.  

A háború kitörésével kezdődött szakmai élete második 
nagy szakasza. Matematikacentrikus gondolkodása az ipari 
hadviselés problémáival bővült. Váltakozva a brit hadügy-
minisztérium kérésére hol Londonban, hol Washington-
ban várták feladatok.  

1943 Neumann pályafutásnak minden eddiginél bo-
nyolultabb időszakát hozta meg.

Los Alamosban az  atomenergiai kutatások összponto-
sítására kell koncentrálni. amelynek eredménye a bomba, 

s aminek Manhattani program volt a neve. Vezetője L. R. 
Groves, valamint J. R. Oppenheimer. Sokan dolgoztak hí-
res tudósok a programon, de a fent említett négy magyar is 
kivette ebből a részét.

Neumann feladata volt, hogy – mivel az elméleti mun-
ka, a matematikai számítások sebessége nagyon  lassú, így  
a csodaszámolásával, illetve a komplex matematikai tudá-
sával, a feladatok átlátásával – gyorsítsa meg a munkát. 

A magyarok jelenlétéről Marx György, a neves tudo-
mánytörténész A marslakók érkezése c. könyvében a kö-
vetkezőket írja, hogy kik is ők: születésük sorrendjében 
Kármán Tódor 1881, Szilárd Leó 1898, Wigner Jenő 
1902, Neumann János 1903 és Teller Ede 1908. Mind az 
öten Budapesten születtek, és jelentős, történelemformá-
ló tudományos pályájuk sikerei az Egyesült Államokhoz 
kötődnek. Sorsuk párhuzamosan halad, s egy egész gene-
ráció. Viccesen megjegyezték, hogyha beszélgettek, senki 
sem értette őket. Amerikaiak írták: „A magyarok ujjlenyo-
mata beborítja az egész 20. századot. A Magyarországról 
elindult marslakók formálták a 20. század történelmét – és  
a magyar történelem formálta őket.”

Neumann János 1957. február 8-án, ötvennegyedik 
életévének elején hunyt el rákban. Meghatóan emlékeztek 
rá a temetésén munkatársai. Egész Amerika elsiratta.

Az utolsó fejezetet nehéz volt könnyek nélkül olvasni.
Király Istvánné

Wisinger istván: Egy elme az örökkévalóságnak 
Atheneum 2018., Neumann János regényes élete

A Népszava Szép szó (2018. december 15., szombati) mel-
lékletében Wisinger Istvánnal készült interjúból megtud-
hattuk, hogy „1999-ben a világ legjelentősebb gazdasági 
napilapja, a brit Financial Times Neumann Jánost válasz-
totta meg az évszázad emberének. Ugyanabban az évben az 
amerikai hetilap, a Time magazin Einsteint tartotta érde-
mesnek szó szerint hasonló minősítésre.” Neumann barátai 
– Wigner Jenő, vagy Szent-Györgyi Albert – sokszor kije-
lentették: a maga területén olyan zseni, mint Neumann, 
aligha született több.

Idézetek a könyv bevezetőjéből: 
„Neki annyira könnyen ment minden, és olyan messzire 

előtte járt mindenki másnak, hogy olyan volt, mint Mo-
zart.” (Hermann Goldstine matematikus)

„Sok embert ismertem életemben Eisteintől Heisenber-
gig, aki a barátom volt. Ugyanakkor sok tehetséges magyar 
származású tudós dolgozott Amerikában, de zseni csak egy: 
Neumann János.” (Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus )

„A legpompásabb emberi elme, amellyel valaha is talál-
koztam, barátomé, Neumann Jánosé volt.” (Szent-Györgyi 
Albert Nobel-díjas biológus )

A tudós életéről, hatalmas ismereteiről a könyv elolvasá-
sa mind az értőknek, mind a laikusoknak élményt adhat. 

a gyermekkorról 
A nagyon gazdag szülők sokat foglalkoztak a három fiú-
testvérrel. János volt a legidősebb, ő 10 éves koráig ma-
gántanuló volt, majd a Fasori Gimnáziumban értő tanárok 
tanították.

Rácz tanár úr ismerte fel kiváló matematikai képességét, 
s amikor elment a Neumann családhoz, megismertette a 
szülőket azzal, hogy gyermekük kiemelkedő teljesítményt 
produkál. Ő tanította az egy évvel idősebb Wigner Jenőt is, 
a szintén nagyon tehetséges  tanítványát.  A tanulók hama-
rosan barátok lettek, s maradtak a későbbiek folyamán is. 
(Rácz Lászlóról is bőven megemlékezik az író könyvében.)

1917–18 -as tanévben  V. osztályos diákként elnyerte az 
„iskola legjobb matematikusa” címet.  Majd hamarosan ez 
a cím a tanulmányi versenyeken az egész országra vonat-
kozott.  1921-ben, a sikeres érettségi után apjával egyet-
értésben, Budapesten matematikát tanul az egyetemen, és 
ezzel párhuzamosan Berlinben kémiát.  Amikor 1929-ben 
az édesapja 59 évesen meghalt, s hazajött a temetésére, ak-
kor tudatosodott benne igazán, hogy mit jelentett számá-
ra apja szellemi és anyagi támogatása, és az a körültekin-
tő gondolkodás, ahogy szívén viselte pályája indulását, és 
gyerekkorától kezdve oly nagyra becsülte egyre bontakozó 
tehetségét, amire környezetében mindig büszke lehetett.

Az egyetemista Neumann János berlini tanulmányai so-
rán összetalálkozott a hasonló érdeklődésű  Wigner Jenővel, 

barátjával, Szilárd Leóval és Teller Edével. A négy fiatalem-
ber egész életében kapcsolatban marad feladataik, közös 
munkájuk során. Bizonyos, hogy a hazai és az európai diák-
évek minőségi eredményeivel, kiemelkedő elméleti és gya-
korlati tevékenységükkel hozzájárultak a későbbi „magyar 
csodának” nevezett jelenség megszületéséhez.  

Mindnyájan kiváló tudósoktól tanultak, így Eisteintől is. 
A  20-as évek végén már nagy visszhangot kiváltó írások 

jelentek meg tőlük a különböző tudományok terén. Ekko-
riban egyszerre fut be több meghívottnak a Szegedi Egye-
temről egy álláslehetőségről szóló üzenet,  ám sem Wigner, 
sem Neumann neve nem felel meg az egyetem antiszemita 
vezetőinek, pedig akkor már nemzetközi hírnévvel büsz-
kélkedhettek.

1930 októberében viszont mindketten meghívást kap-
tak az Egyesült Államokba a Princetoni Egyetemre. János 
37-ben megkapta az amerikai állampolgárságot. Az idő tájt 
nősült. Felesége közgazdász volt. Kislányuk a Marina nevet 
kapta, aki később közgazdasági ismereteket szerzett.

Princenton kis egyetemi város, külvárosa New Yorknak, 
alig valamivel több mint egy óra utazás vasúton. Az egész 
városnak előkelő villanegyedjellege van. Fiatal feleségével 
berendezett villát kapott. Hamarosan autót vett magának, 
de rettenetesen rosszul vezetett. Képtelen volt sok esetben 
koncentrálni, annyira lekötötték figyelmét az éppen meg-
oldandó feladatai. De mivel igen óvatos volt, többnyire 
csak koccanásos ütközései voltak. A házuk közelében lévő 
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a szeretet kapuja

Boldog megelégedés töltötte el szívemet, amikor személye-
sen megtapasztalhattam egy állandóan gyarapodó és fejlődő 
közösség lelkes munkálkodásának eredményét. A média is 
hírt adott az eseményről, pontosabban a szeretetkapu fel-
avatásáról és felszenteléséről a szentkirály-gyöngyöshermáni 
emlékparkban. Valóságos kapu, fémből készült, a két szár-
nya kitárva. Mestermunka a javából, tisztelet a készítőjé-
nek. Az  ötletadó Fehér Csaba és felesége Baba, mint oly 
sokszor, most is életre hívta a maradandót, az értékeset. 
A házaspár szívében mindig van valami, amit mások szolgá-
latába állítanak. Munkálkodásuk a közösség összetartásáról, 
támogatásáról és az értékek megőrzéséről szól. A program 
része volt az ünnepi műsor, amelyben élvezetet nyújtó, szép 
előadásokat láthattunk a polgári kör tagjainak és a választó-
kerület képviselőjének szervezésében. Megható volt és fel-
emelő a piros arcú, mosolygós ovisok éneke. Köszönet illeti 
a felkészítőket. Remélem, még sokszor gyönyörködhetünk 
a boldogságot, örömöt nyújtó előadásokban.

A szeretetkapu mit szimbolizál? Lehet a szabadság szim-
bóluma, hisz a két szárny mindig nyitott. Lehet a függés 
nélküli kötődést. Új lehetőségeket. A  jövő megnyílását, 
változást, újdonságot. Jelentheti a ki- és bejárást egyik te-
rületről a másikra, a befogadást és a behatolást életünkbe. 
A kapu mindig visszavár. Hogy idetalálj, haza mindig visz-
szatalálhatsz. Le kell dönteni a bennünk lévő falakat, ame-
lyek eltorlaszolnak, mert csak így juthatunk el egymáshoz. 

Legyünk mi magunk a szeretetkapu! Ha kell, beengedünk, 
ha kell, elengedünk. Sajnos néha megbicsaklik a jó szán-
dék, a kapuk bezárulnak, és így nem engedünk be senkit 
magunkhoz közel. Pedig együtt több szeretet születne ben-
nünk. Ha valóban szeretünk, ha szükséges, el kell tudni en-
gedni. Sajnos hiperérzékenyek vagyunk, és mintha keres-
nénk a rosszat, pedig folyton szüremlik belénk a jó. Az idő 
gyorsan szétszalad, és már nem lesz hely az örömnek. Ezért 
kell a gátakat áttörni. Továbbá a szeretetkapu utat mutat 
és a megérkezés helye is. Lehetővé teszi a tartozást valaki-
hez. Nem másokat, hanem magunkat kell megváltoztatni, 
különben megszűnik a kapun az átjárás. Ha ölelő karun-
kat (a kapu két szárnyát) szélesre tárjuk, akkor bevonzzuk  
a szeretetet. Hiszen ebből fakad, hogy elvisellek, megérte-
lek, nem bántalak, pedig megtehetném. Ebben a küzdelem-
ben sokszor fájdalom is érheti az embert. De nem azért van, 
hogy szomorkodjunk, hanem éberebbé tegyen bennünket. 
Sokszor a birtokunkban lévő tudás erőszakot, félelmet su-
gároz, és így kiszorítja a jót. Ez csak rajtunk múlik.

Egyedül nem megy, a kis közösségekből fakad a pluszerő, 
amely elfogadja a bennünk és köztünk lévő különbséget. 
A sokféleség és sokszínűség adja az egységet. Ne feledjük 
el, hogy a másokért való szolgálat az immunrendszerünket 
is erősíti. Akkor rajta hát! Ölelj át valakit, és meglátod nem 
fog félni.

Fehér Levente

Rendkívüli olvasmányajánló

gáspár Klára: Székely vér

Egy lenyűgözően csinos és rejtélyes német kisasszony a vonaton. Egy vadóc és egyszerű 
székely parasztlány a faluban. Mindkettő felkavarja Zoltán amúgy sem unalmas életét. 
Vajon melyik az igazi? Fergeteges szerelmi történet, ahol a főhősnek meg kell küzdenie 
a nemzetiségi, osztály- és nyelvi ellentétekkel egyaránt.  A regény valós eseményeken 
alapul, és egy trilógia első része. A történet a II. világháború előtti időszakban játszódik 
a Trianon után Romániához csatolt Bukovina három településén, a magyar faluban, Jó-
zseffalván, ahonnan a főhős származott. Szucsávában, ahol német származású szerelme 
élt, és Csernovicban (ma már Ukrajna), ahol a főhős dolgozott és tanult.

   Szeretettel és büszkén ajánlom unokahúgom, Gáspár Klára első könyvét, amely  
a Libri és Líra könyvesboltokban kapható  vagy interneten előjegyeztethető. Ha elkez-
ded olvasni, nem tudod letenni, garantálom!

Radnóti Léda

tömegközlekedési járművön baleset érte?
Az utóbbi időben megszaporodtak az olyan jellegű pana-
szok, amikor buszon, villamoson szenvednek balesetet a fo-
gyasztók. Többségük arról számol be, hogy ott, a helyszínen 
nem érezték magukat olyan rosszul, hogy mentőt hívjanak, 
de estére vagy másnapra elviselhetetlen fájdalmaik lettek.

Amikor egy-két héttel vagy több hónappal később kár-
igénnyel lépnek fel, akkor viszont a szolgáltató részéről tel-
jes elutasítással szembesülnek.

milyen felelősség terheli a szolgáltatót?
A szolgáltató a felelős, ha az utas a biztonságos utazás szabá-
lyainak betartása ellenére a járművön tartózkodása közben 
vagy be-, illetve kiszállásakor a személyszállítással  összefüg-
gésben történt esemény következtében megsérül, testi vagy 
szellemi épségében egyéb károsodást szenved. Az utasnak a 
személyszállítási szolgáltatással összefüggő balesetből eredő 
sérülése esetén a szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tár-
gyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának – ideértve az 
élő állatot is – teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérü-
léséből származó károkra is. A korábbi évekhez képest, ma 
már nem mindegyik közösségi közlekedési társaság bizto-
sítja azt az utasok részére, hogy a menetjegy megvásárlásá-
val egyben utasbiztosítással is rendelkezik az utas, így erről 
is érdemes érdeklődni az adott szolgáltatónál.

mi a helyzet a megállóhelyeken elszenvedett  
baleset esetében?
A megállóhelyen, a fel- és leszállóponton, az állomáson 
vagy más várakozóhelyen – a be- és kiszállást kivéve – be-
következett balesetből eredő károsodásáért a megállóhe-
lyek, a fel- és leszállópontok, állomások üzemeltetője viseli 
a felelősséget, feltéve, hogy az az üzemeltető felróható ma-
gatartásának következménye.

miért fontos a baleseti jegyzőkönyv felvétele?
Ennek hiányában az utas nem fogja tudni bizonyítani, 
hogy melyik járaton, pontosan milyen körülmények kö-
zött történt a sérülés. A mentők kihívása és az azt követő 
egészségügyi dokumentáció pedig a sérülés pontos meg-
nevezését, gyógytartamának megítélését bizonyítja. Ezek 
pedig egy esetleges kártérítés vagy biztosítótársaság felé 
történő bejelentés alapdokumentumai.

Összefoglalva, lehet, hogy abban a pillanatban csak idő-
húzásnak tűnik, de érdemes mentőt hívni és jegyzőkönyvet 
felvetetni az elszenvedett sérülés után.

A panaszosok egyébként kivétel nélkül arról számoltak 
be, hogy a járművezetők felajánlották azt a lehetőséget, 
hogy mentőt hívnak, de ő maguk ezt nem kérték.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 
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Kertészet

Így ültessük el a hagymásokat
Ha valaki az első tavaszi napon látni szeretné a tulipánt, 
nárciszt, jácintot a kertjében, akkor jó, ha tudja, ősszel 
kell ültetni őket. Tavasszal pedig gyönyörködhetünk.

Ha lehet, még október közepéig kerüljenek a földbe, így biz-
tosan begyökeresednek. Azért kell őket ilyenkor ültetni, mert 
a virágok kifejlődéséhez elengedhetetlen a téli hideghatás. Ha 
ez elmarad, a hagymából nem fejlődik virág. Ültethetjük őket 
az egynyáriak közé, hisz azokat október vége körül úgyis ki-
szedjük, így kora tavasszal nem marad kopár a virágágyásunk. 
De kerülhetnek az évelő növények közé, fák alá vagy a fűbe 
is, igaz, így nagyon nehézkessé válik a fűnyírás – olvashatjuk  
az emberpalánta oldalán.

A hagymákat csoportokba rendezzük, így sokkal mutató-
sabb lesz a virágzás.

Válasszunk ki egy napos helyet a kertben, gyomláljuk ki és 
lazítsuk fel a talajt.

A hagymák alá és fölé lapátoljunk egy kis komposztot.
Az ültetési mélység a hagyma méretétől függ.   Általában  

a hagyma átmérőjének 2–3-szorosa az ideális mélység.
A legmélyebbre ültessük a nárciszokat (kb. 15–20 cm), 

utána a tulipánokat, jácintokat (kb. 10–15 cm), legmaga-
sabbra az apró hagymákat és a krókusz hagymagumóit (kb. 
5–8 cm).

A kisebb hagymáknak ültetőfával fúrjunk lyukakat, de  
a nagyobbaknak több hely kell, így azokhoz ültetőlapátot vagy 
ásót használjunk.

Ültetés után takarjuk be őket földdel, és terítsük le mulcs-
csal, lombbal vagy szalmával. Ez véd a gyomosodástól, a téli 
fagyoktól és a tavaszi korai felmelegedéstől.
Hóvirág
A hóvirág latin neve: Galanthus amelynek a jelentése gale: tej 
és az anthosz: virág szavakból tevődik össze.

A hóvirág nyílása egyet jelent hazánkban a tavasz kezdeté-
vel, bár gyakran még hótakaró borítja kertünket, de már ott 
tündökölnek a fehér kis apró virágok. Vadon is megtalálható 
hazánkban a hóvirág, ám az elmúlt években a nagymértékű 
felszedés miatt védett növény lett, így szedése tilos, és komoly 

pénzbüntetést von maga után. De kertünkben továbbra is ter-
meszthetünk saját hóvirágot.

Elég 1 csomag hóvirághagymát elültetni kertünkbe, és ha 
szerencsénk van, pár éven belül egy egész hóvirág szőnyeg fo-
gad minket tavasszal kertünkben, hiszen ez a hagymás növény 
igen gyorsan elvadul, és szaporodik magától is. A hagymákat 
csoportosan érdemes elültetni, majd négyévente egyszer ér-
demes szétültetni, hiszen a fiókhagymákról már könnyedén 
lehet áttelepíteni egyik helyről a másikra.
Nárcisz
Napos helyre ültessük a hagymákat, árnyékos helyen elma-
radhat a virágzás, és olyankor csak szárat fejleszt. Hagymáit 
nem kell felszedni, azt szereti, ha sokáig egy helyben marad. 
Az ültetést követő 3–4. évben virágzik a legszebben. Ha úgy 
látjuk, hogy nagyon besűrűsödött, és szaporítani is szeret-
nénk, akkor szedjük csak fel. Válasszuk le a kis fiókhagymá-
kat, amelyeket ősszel újra elültethetünk. Ha szeretnénk, hogy 
a lakásban már kora tavasszal nárcisz virágozzon, akkor ültes-
sük a hagymákat egy cserépbe, és így ültessük ki az ágyásokba. 
Amikor megjelennek rajta az első kis hajtások, tegyük napos 
de még hűvös helyre (pl.: pince, lépcsőforduló). Ha megjelen-
tek a bimbók, akkor vigyük be a lakásba, de ne tegyük nagyon 
meleg szobába, mert akkor túl hamar elvirágzik.
Krókusz
A krókusz az első igazi jele a tavasz beköszöntének. Az első 
meleg, tél végi, kora tavaszi napsugarak hatására előbújnak 
a talajból a csésze alakú, fehér, aranysárga, mélylila, bicolor, 
csíkos virágok. A krókusz akkor virít a legpompásabban, ha 
virágágyás peremére, sziklakertbe, lombhullató cserje vagy fa 
alá, csoportosan ültetjük. Elegendő hely áll rendelkezésünkre, 
akkor létrehozhatunk akár vastag krókuszszőnyeget is, ami 
kora tavasszal csodálatos színeivel gyönyörködtet majd.
tulipán
Rengeteg fajtája van, hatalmas a választék belőle. Hazája Kö-
zép-Ázsia, Magyarországra a török hódoltság idején került. 
Szintén a napos helyet kedveli, foltokba ültetve mutat a leg-
jobban. Ha a tulipán elnyílt, a virágokat távolítsuk el, hogy 
ne képződjenek magok. Hagyjuk meg a leveleket és a szárat, 
mert ezek a hagyma felé továbbítják a tápanyagot. Csak ak-
kor vágjuk le őket, ha már elszáradtak. A hagymákat 2–3 
évente ajánlatos felszedni, különben besűrűsödnek és elap-
rózódnak. Ilyenkor kisebb virágokat hoznak, vagy teljesen 
el is maradhat a virágzás. A felszedett hagymákat 16–20 fo-
kon száraz, szellős helyen tároljuk. Ültetés előtt válogassuk ki  
a hagymákat, a betegeket, puhákat dobjuk ki.
Jácint
A jácintnak nagyon finom illata van, több színben is létezik. 
A hagyma színéből következtethetünk a virág színére. A jácint 
hagymája minden évben egyre nagyobb lesz, mégpedig úgy, 
hogy belülről egy hagymapikkellyel vastagodik. Mivel a hagy-
mája nagy, ezért ásóval készítsünk nekik egy gödröt, és abba 
helyezzük el őket.

Kos
III. 21.–IV. 20.

A türelem a kulcsszó az ön számára eb-
ben a hónapban. A családon belül foly-
tatott, anyagiakkal kapcsolatos viták 
nem vezetnek eredményre, energiáját 
fordítsa hasznosabb dolgokra. Fontos 
az is, hogy a családi kasszát érintő kér-
désben megfontoltan döntsön.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Ha párjával tisztázza a fennálló félre-
értést, nyugalom jellemzi a kapcsola-
tukat a következő hetekben. Pénzügyi 
szempontból is kedvező időszak elé 
néz, némi megtakarításra is szert tehet. 
Egészség terén legyen óvatos, mellkasi 
fertőzés betegítheti meg.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Szeptemberben kellemetlen helyzete-
ket teremthetnek az ön és szerettei kö-
zött felmerülő véleménykülönbségek. 
Ezt megelőzendő igyekezzen higgadt 
meggyőzéssel eredményt elérni. Ez se-
gíthet feszültsége csökkentésében, kü-
lönben idegi problémái lehetnek.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

A bolygók kedvező állása biztosítja  
a stresszmentes, harmonikus ottho-
ni légkört, a pénzügyei is rendeződni 
látszanak. Anyagi helyzetének javulása 
pozitívan hat a gondolkodására, lelki-
állapotára, sőt, az egészségére is. Ko-
rábbi szívpanaszai megszűnnek.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

A családtagjai, főleg a gyerekek több 
figyelmet, energiát igényelnek. Most 
nem számíthat komolyabb anyagi 
gyarapodásra, ezért egyelőre le kell 
mondania terve megvalósításáról. Ha 
néha kimerült lesz, ne csodálkozzon, 
de betegségtől nem kell tartania.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Mostanában megfontolt döntéseket 
kell hoznia élete minden területén. Fő-
leg az anyagiakkal kapcsolatban legyen 
óvatos, mert a bolygók állása nem túl-
ságosan kedvező e téren. Az egészségi 
állapotának javulása érdekében csök-
kentse a szénhidrátfogyasztást!

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Egyre kimerültebb, általános gyenge-
ség nehezíti mindennapi feladatainak 
elvégzését. Ennek oka az alacsony 
energiaszintje, ami elsősorban alvás-
hiányának következménye. Ez függet-
len attól, mennyi ideig pihen, ha nega-
tív gondolatai miatt nem tud aludni.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Néha kisebb viták lehetnek ön és pár-
ja között, összességében jó hangulat 
jellemzi otthonukat. Szeretne néhány 
napot nyugodt légkörben eltölteni 
családjával, szeptemberre a csillagok 
egy kellemes belföldi utazást jeleznek. 
Ehhez a pénzfedezet is meglesz.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

A szeretteit, barátait akaratlanul meg-
bánthatja meggondolatlan kijelenté-
seivel, ingerült válaszaival még akkor 
is, ha tudják, ezt nem tudatosan teszi. 
Saját magának is jót tesz azzal, ha nem 
haragítja magára környezetét, mert így 
kevesebb stressz éri.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Pozitív gondolkodásának köszönhe-
tően barátságos oldalát mutatja az em-
berekhez fűződő kapcsolatában, és ezt 
a kedvező visszajelzések csak fokozzák. 
Anyagi helyzete javul, megtakarításra 
is lehetősége lesz. Ízületi problémája 
okozhat kisebb problémát.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Stresszt okozhat, hogy pénzügyei nem 
az elképzelése szerint alakulnak, ez az 
időszak nemigen alkalmas arra, hogy 
e téren fontos döntéseket hozzon. Ez  
a helyzet érzelmileg megviseli, a túl-
zott fizikai terhelés pedig ronthat álta-
lános egészségi állapotán.

Halak
II. 20.–III. 20.

Régi tervét sikerül megvalósítania, de 
lassabban, mint szeretné. Bár anyagi 
gondjai nincsenek, egyelőre tartóz-
kodjon a felesleges kiadásoktól. Ke-
rülje a fizikai túlterhelést, és ha vala-
milyen egészségi problémája akad, ne 
essen pánikba, nem komoly.

Augusztus Horoszkóp

  

  















Rejtvény

32

Legsorrend.
Rejtvényünk számozott soraiban Graham 

Greene angol író, A csendes amerikai 
világhírű szerzője rangsorolja a legjobb, 
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