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Immár 4 éves hagyománynak örvend a „Séta az egész-
séges tüdőért!” program, amelyet a Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetsége 2015 októberében hirdetett meg először. 
Az elmúlt években a séta egyre növekvő népszerűség-
nek örvend, tavaly például a Margitszigeten számtalan 
sétálni vágyó nyugdíjas gyűlt össze. A téma és a séta 
ötlete végül is több szervezetet is vonzott, így 2018-ban 
az országban 8 városban – Budapesten, Veszprémben, 
Székesfehérváron, Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregy-
házán, Békéscsabán, Egerben és több kisebb települé-
sen is – együtt sétáltunk az egészségünkért. A program 
sikerét a jelentős média visszhang is mutatta. 
A résztvevők több helyszínen elhatározták, hogy jövőre 
folytatják a megkezdett hagyományt.
Idén újra nyakunkba vesszük a várost és a Tüdőgyul-
ladás Világnapján, 2019. november 12-én sétára in-
dulunk. Az országos szövetség várja azon szervezetek 
jelentkezését, amelyek szívesen vállalkoznak a néhány 
kilométeres séta megszervezésére, közösen hitet téve 

a tüdőbetegségek elleni védekezés mellett, hangsú-
lyozva, hogy mi magunk is tehetünk az egészségünk 
megóvása érdekében, hiszen a pneumococcus okozta 
tüdőgyulladás  védőoltással megelőzhető. 
Nemcsak a séta volt azonban az egyetlen kezdemé-
nyezés az elmúlt évek során, amely az odafigyelés és 
a tüdőgyulladás megelőzésének fontosságára hív-
ta fel a figyelmet. 2016 novemberében az Életben 
maradnának nagysikerű kezdeményezése során öt 
tüdőgyulladásban elhunyt magyar költő - Csokonai 
Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Arany 
János, Ady Endre - verseit ültettük át képregényekbe. 
A Tüdőgyulladás Világnapja alkalmából a rákövetke-
ző évben Csokonai, Arany és Ady élőben beszélgettek 
a Magvető Café színpadán, míg 2018-ban a Maradj  
játékban esemény keretében a magyar vízilabda nagy 
öregjei – Horkai György, Kenéz György, Cservenyák  
Tibor, Molnár Endre, Kásás Zoltán, Kiss István- és uno-
káik sorakoztak fel, hogy egy jó hangulatú gálameccsen 
mérjék össze erejüket, hogy az elsősorban idős korosz-
tályt veszélyeztető bakteriális tüdőgyulladás megelőz-
hetőségére hívják fel a figyelmet. 

A sétán résztvevőket meleg teával és almával várjuk,  
valamint könyvjutalmakat sorsolunk ki. Kérjük a szer-
vezeteket, hogy a részvételi szándékot november 1-ig 
jelezzék a nyosz@enternet.hu email címen, vagy a 
06/1/210-0326-os telefonszámon, ahol többek között 
részletes tájékoztatást is kérhetnek a teljes programról. 
Szívesen biztosítunk helyet újságunkban a Világnaphoz 
kapcsolódó helyi kezdeményezésekről is.
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Szerkesztői üzenet

Őszidőn a kórteremben…

Kórterem, valahol Magyarországon, egy – a job-
bak közül való – kórházban. Van a mosdóban 
papír, sőt a mosdó a kórtermen belül van, nincs 
zsúfoltság, a betegágy „rezeg”, védőn óvja a fel-
fekvés ellen a beteget. Ha minden igaz, örömteli 
esemény történik most, hazajöhet a beteg.

Ketten fekszenek egy kórteremben. Nagyné-
ném az elbocsátásra vár, mehet haza, az idősott-
honba. Szemben vele a kórházi ágyban alig 
észrevehető, töpörödött néni figyeli a körülötte 
történteket.

Csomagolom a nagynénit, bőröndbe kerül a 
szennyes, a használatlan holmi, a maradék ba-
nán is velünk jön, és várjuk a „Mehet”-et.

A szembe néni halk szóval jelez, menjek kö-
zelebb hozzá. Hallgatom. Kéri, segítsek neki 
felkelni. Kétségeim támadnak, vajon szabad-e 
neki? Bírná-e erővel? Győzködöm, hogy várja 
meg a nővért, az okosan segítőt. (Bár a pár perccel korábbi történet miatt – amikor 
szemtanúja voltam a néni etetésének, mint egy katonatiszt, a nővér úgy dirigált az 
alig lélegző nagyanyónak, de hát lehet, hogy ezt így kell csinálni – szóval a kétségeim 
csak sokasodnak...) Azt mondja, szeretne kimenni a teraszra, a jó levegőre, olyan 
szépen süt a nap. És mutogat az erkély felé. Csak leülne a lépcsőre egy kicsit. Nézem 
a teraszt, se lépcső, sem kilincs az ajtón... Aztán meglátom a néni karján finoman 
simuló „karperecet” az ágy korlátjához rögzítve... Valami oka biztos van. És annak 
is, hogy ő menne a fényre, a szabad levegőre.

Kérdezi, miért vagyok ott, a kórházban. Mesélem neki örömmel, viszem haza 
a nagynénit. Elkomorul a tekintete. Majd halkan megkérdi: „Nem lehetnék én  
a nagynénje?”

Mit mondhatna erre az ember? Talán a legegyszerűbb az, hogy vígasztalom, majd 
jön az ő keresztlánya/fia is biztosan, hamarosan, és kimenekíti a „börtönből”. Nagyné-
ném mondja, egész héten senki sem látogatta. Ez a válasz érezhetően nem helyénvaló...

Vagy mondjam azt, hogy kinn sem olyan jó ám? Fúj vadul a szél, el is fújná, 
meglehet? 

Vagy mondjam azt, örüljön, mert itt biztonságban van, vigyáznak rá, enni adnak 
neki, meg gyógyszert, ha fáj?

Egyik válasz sem bíztató, pedig szeretném, hogy az legyen. Restelkedem. Elnézést 
kérek, kerülöm hát a választ, mondom neki, csomagolnunk kell, mert mindjárt itt  
a szállító.

Nagynéném már a tolószékben, útra kész, a szembe néni meg csak az ablakot szemlézi.
Egy búcsúintés még az ajtóból, jó egészséget! – mondja az elmenő.
Én meg csak tanakodom, az ebédből kiköpött maradékok a néni ágya szegletén 

vajon mikor tűnnek el? És ki takarítja majd össze? A nővér? A takarítónő? Vagy esetleg 
a soha nem látott keresztlány?
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nek, mindig az az első kérdésük, hogy mit faragtam utoljá-
ra. Úgy érzem, hogy ez az őszinte érdeklődés nagyon fontos 
elismerése annak a munkának, amit évtizedek óta végzek, és 
ez az, ami új feladatok megoldására késztet engem.

A hobbim kapcsán a másik sikerélményem 2018-ban 
volt, amikor egy országos megmérettetésre jelentkeztem. 
A Paksi Erőmű Alkotó Energia pályázatán a lakberendezé-
si és használati tárgyak, gyerekjátékok kategóriájában III. 
helyezést értem el.

Életem másik nagy szenvedélye, a zene. Ez a szenvedély 
valamikor a gyerekkoromban a harmonikával kezdődött, 
és napjainkban a szintetizátorral folytatódik. Még most is 
vállalok zenei esteken fellépést, de közel sem annyit, mint 
fiatalkoromban.

Magamról még annyit szeretnék elmondani:
Esterházy-pusztán, ahol az első hét osztályt végeztem, 

olyan általános iskolába jártam, ahol egy tanító nyolc osz-
tály oktatását végezte, de nagyon csodálatos érzékkel fog-
lalkoztak velünk. Mellette szakítottak arra is időt, hogy 
szabadidőben színjátszó- és dalkört alakítottak, a műsort 
megmutattuk a környező településeken, példamutató 
közösséget teremtettek. A  nyolcadik osztályt már János-
somorján végeztem.

A szüleim azt szerették volna, hogy mezőgazdasági gé-
pészi végzettséget szerezzek. Úgy látták, hogy ehhez van 
vonzódásom, mert nagyon szerettem a mezőgazdasági 
traktorokat és munkagépeket. Volt olyan, hogy fiatalként 
egyedül szántottam a traktorral éjfélig, mert én akkor ezt 
szerettem csinálni. Így Szombathelyen végeztem el a kö-
zépiskolát mezőgépészeti szakon. Az első  és végleges mun-
kahelyem a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár-
ban volt (KÜHNE).

Kezdetben lakatos voltam, majd műszaki ellenőr, ezt 
követően pedig gyártmányszerkesztőként dolgoztam. 
A katonai évek letöltését követően mérőszobai technikus 
lettem. Ekkor költöztünk feleségemmel Mosonmagyar-
óvárra, mert ugyanennél a cégnél személyzeti előadóként 
vállalt munkát. A  szakmai ismereteimnek köszönhetően 
kiemeltek a műszaki ellenőrző csoport vezetőjének és ezt 
követően  a MEO Műszaki osztálya vezetőjének.

Mindig fontosnak tartottam a fejlődést és a tanulást, és 
ezért gépész üzemmérnöki diplomát szereztem. Ezt köve-
tően a vállalat minőségbiztosítási vezetőjeként 2004-ben 
vállalatunk megkapta az ISO 9001 minőségbiztosítási el-
ismerést.

Családi életemben az 1997-es év jelentet egy jelentős 
fordulatot. A két gyermekem Budapest környékén találta 
meg azt a lehetőséget, ami számukra a jövőt jelenheti. 

  Ekkor feleségemmel úgy gondoltuk, hogy segítünk 
nekik, és a fiam által talált százhalombattai környezetbe 
költöztünk fel. Gyorsan találtunk olyan közösséget, ahol 
gyorsan befogadtak minket, majd az aktivitásomnak kö-
szönhetően már vezetőnek is megválasztottak. Megszeret-
tem ezt a várost, az embereket, ahol sok barátra leltünk, 
viszont kedves emlék marad, és nem lehet elfeledni a fiatal 
évek színhelyeit emlékeit, a Kisalföldet.

Úgy látom, hogy az idős emberek nagyon készek az új 
iránt, és szeretettel fogadják azokat, akik készek arra, hogy 
újat vagy legalább valami mást kínálnak nekik.  Ezért azt 
tudom mondani mindenkinek: nagyon fontos a közössé-
gek életében a mozgás, a kultúra, a kirándulás, a szórako-
zás, ami kizökkenti őket a hétköznapok egyhangúságából, 
az, hogy  érezzék a törődést és a rájuk való odafigyelést.

Életet adni 
a környezetünknek

Cser János a NYOSZ elnökségének tagja, és klubvezető-
ként is arra törekszik, hogy minél több programmal felejt-
hetetlen élményt biztosítva járuljon hozzá az idős emberek 
közösségi életének színesebbé tételéhez, valamint a környe-
zetünkben lévő élettelen tárgyak éltre keltéséért.

Cser János a nyugdíjazását követően Százhalombat-
tán azonnal bekapcsolódott a nyugdíjas közösség életébe. 
Először csak a javaslataival segítette a klub munkáját, de 
hamarosan vezetőjének választotta a klub tagsága.  Száz-
halombattán az Őszidő Nyugdíjasklub ma már a város ci-
vil életét meghatározó közösségévé vált. Egy nagyon aktív, 
kultúrát, sportot, színházat, utazást kedvelő szervezetté 
nőtte ki magát. A közösségi munka szervezésében sokat se-
gít felesége, Pannika. Eredményes tevékenységüket  a város 
vezetése 2017-ben Közösségért díj odaítélésével  ismerte 
el. Később a klub szervezeti életének színesebbé tétele cél-
jából csatlakozott a Nyugdíjasok Országos Szövetségéhez. 
2018-ban Százhalombattai és Érdi klubokkal egy társulási 
szerződéssel megalakult a Dél-Pest Megyei NYOSZ tag-
szervezete, ahol vállalta a társulás közös képviseleti felada-
tainak az ellátását. Az elnök mára már  hét klub munká-
ját segíti. 2018-ban Cser János az országos elnökségben 
megválasztásra került. Két éve vezetésével ezek a klubok 
csatlakoztak az Országos Gyalogló Időskorúak Klubjához 
BATTAGYALOGLÓ néven. A százhalombattai gyalogló-
napokon általában 70–110 fő nyugdíjas vesz részt. Battán 
kívül gyalogolnak a Budai hegyekben és a Margitszigeten 
is. Az  idei évben  Cser János 13 Battagyalogló-délutánt 
szervezett. Szlogen: a gyaloglás a legolcsóbb gyógyszer!  

Cser János életfilozófiája a nagypapa saját kis műhelyé-
ből kelt életre és folytatódott tovább. Ott szívta tüdejé-
be azokat a szagokat, a fa illatát, amivel rögzítette azokat  

a szép gyerekkori emlékeket, amelyek meghatározták a to-
vábbi életét. A  nagypapa a fa életkeltésével foglalkozott, 
amelyek használati tárgyak képében váltak valósággá.

Cser János is folytatta ezt a hagyományt, és az általa 
alkotott tárgyak egyik kiállításán a következőket mondta 
el: Gyerekkoromtól kezdve érdekeltek az életre kelthető 
tárgyak, működő makettek. Ezért alakult ki az, hogy az 
egyik hobbim a barkácsolás lett, először a játékok, majd 
a modellek készítése. Az alkotás örömét gyerekként élhet-
tem meg, akkor, amikor nagyapám megmutatta, hogyan 
készíthetünk fűzfából megszólaltatható hangszert. Amikor 
elkészítettem, és megszólalt, a sikerélmény érzése fogott el, 
amit még az is tetőzött, amikor anyám megdicsért, hogy 
milyen ügyes vagyok. Ezekben az években az akkori érdek-
lődésemnek megfelelően készítettem más játékokat is. 

Sokat köszönhetek általános iskolai tanárunknak, aki a 
politechnikai órán megtanította nekünk a lombfűrésszel 
való dolgozás fortélyait. Ez egy újabb lehetőséget bizto-
sított a játékkészítésben, és kerültek ki a kezem közül a 
működő makettek, például a repülők. Az általam készített 
tárgyakat saját családi felhasználásra készítettem a saját 
igényeimnek megfelelően, valamint a gyermekeimnek, ké-
sőbb unokáimnak. Az  alkotásban szerettem a változatos-
ságot, ezért kerestem mindig az újabb kihívásokat. A mai 
napig több száz olyan tárgy, makett, játék van a birtokom-
ban, ami én készítettem.

Az általam készített tárgyakat eddig két alkalommal 
mutathattam meg a nyilvánosság előtt, kiállítás keretében. 
Az egyik Százhalombattán a Barátság Kulturális Központ-
ban, ami 2013. május 26-án nyílt meg. A  másik most, 
2019.10.5-én a dunafüredi városrész alkotóinak kiállítá-
sán, ahol alkotásaimmal én is részt vettem.

Az igazi megmérettetés számomra viszont az, amikor el-
készül egy tárgy, és a szűk környezetemnek először mutatha-
tom be, és a családom, valamint a barátaim kíváncsian nézik 
az új alkotásomat. De amikor a vendégeim is látogatóba jön-
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A juttatás mértéke: egy havi nyugdíj és 19 ezer fo-
rint extra kiegészítés, 2002-es átlagnyugdíjjal számolva,  
a nyugdíj 146 százaléka, mai értékén 112 ezer forint.

2006: 2–10 százalékos nyugdíjemelés
A 2006-os választásra készülve az MSZP már nem tu-
dott annál nagyobbat ígérni, mint négy évvel korábban, 
de kapóra jött nekik, hogy a 13. havi nyugdíj hároméves 
fokozatos bevezetése ekkorra teljesedett ki. Egy kis pluszt 
még ekkor is megpróbáltak felkínálni: 2005 végén 580 
ezer, már korábban megállapított nyugdíjat felemeltek –  
a nyugdíjazás évétől függően – 2–10 százalékkal, az özve-
gyi nyugdíjat pedig 50-ről 55 százalékosra növelték.

A juttatás mértéke: 2–10 százalék, az akkori átlag-
nyugdíj mellett 1380–6900 forint, mai áron 2034-10 100 
forint.

2010–2014: nagy ígéretek nélkül
2009–2010-ben annak, hogy az MSZP-ben tudták, bár-
mit csinálnak, úgyis elvesztik a választást, ráadásul látszott, 
hogy a gazdaságban elég nagy a baj, egy előnye minden-
képp megvolt: sem a kormánypárt, sem a hatalomba ké-
szülő Fidesz nem tett olyan ígéretet, amely csúnyán eladó-
sította volna az országot. A Bajnai-kormány törvénybe írta 
a 13. havi nyugdíj eltörlésekor, hogy ha egyszer a GDP-nö-
vekedés 3,5 százalék fölött lesz, akkor nyugdíjprémium jár 
– ugyan MSZP-s politikusok néha mondogattak a kam-
pányban olyat, hogy ez már 2011-ben megtörténhet, ezt 
azért nem lehetett egy percig sem komolyan venni. Végül 
a nyugdíjprémiumot először 2017-ben tudták megadni, 
akkor már Orbán Viktor jelenthette be, hogy pluszpénzt 
kapnak a nyugdíjasok.

A 2014-es választásra készülve sem a nyugdíjasoknak 
szánt pluszjuttatások voltak a kampány középpontjában, 
az akkori varázsszó a rezsicsökkentés volt. Hogy ez meny-
nyire volt populista lépés, mennyire tette lehetővé az or-
szág helyzete, és hogy hosszú távon nem is jártunk annyira 
jól vele, azt sokszor elemeztük már mi is – de mivel nem 
speciálisan a nyugdíjasokat érintette, ebben az összeállítás-
ban nem érdemes ennél bővebben számolni vele.

2018: erzsébet-utalvány
Az Orbán-kormány szempontjából szerencsésen jött 

ki, hogy először épp a 2018-as választás előtt fél évvel ad-
hattak nyugdíjprémiumot, ráadásul ezzel együtt inflációs 
korrekciót is fizettek (azaz mivel az infláció nagyobb lett, 
mint az eredetileg meghatározott nyugdíjemelés, utólag 
a nyugdíjakat is felemelték annyival, hogy a reálértékük 
megmaradjon). A kormány ezt az idősek megbecsülésével 
magyarázta – valójában annyi történt, hogy betartották  
a már régóta létező törvényeket.

De pluszjuttatást is adtak, méghozzá Erzsébet-utalvány 
formájában. Orbán Viktor személyesen jelentette be, hogy 
2017 karácsonyára minden nyugdíjas megkapja a 10 ezer 
forint értékű ajándékát, majd egy héttel a választás előtt, 
2018 húsvétjára újra küldtek 10 ezer forintnyi utalványt. 
A hivatalos indoklás szerint azért, mert „azt szeretnék, ha  
a gazdasági eredmények hasznát a nyugdíjasok is élvez-
nék”.

A juttatás mértéke: 10+10 ezer forint, a 2018-as átlag-
nyugdíj 16,5 százaléka.

Forrás: https://hvg.hu/gazdasag/ 
20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany

Mennyit ér egy nyugdíjas hálája? 

kis magyar választási ajándéktörténelem
Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont  
a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a 13. 
havi juttatás ötlete. Az idők azonban változnak, és így az 
erősen kampánymintázatú húzások is, így ma már ott tar-
tunk, hogy a hosszú távú elköteleződés helyett elég egy 9 
ezer forintos rezsiutalvány is. 

Micsoda meglepetés: épp az önkormányzati választás 
előtt jött rá a kormány, mennyire jók a magyar gazdaság 
számai, és ha már így alakult, hát miért ne lehetne adni 
minden nyugdíjasnak 9 ezer forintnyi rezsiutalványt – 
nyilván Orbán Viktor levelével együtt. Ami ugyebár fejen-
ként egy ezressel kevesebb, mint amekkora értékben Er-
zsébet-utalványt kaptak a nyugdíjasok tavaly. A hivatalos 
indoklás szerint akkor sem a választás miatt érkezett a kül-
demény, hanem a húsvét miatt járt az ajándék, arról pedig 
már igazán nem a kormány tehetett, hogy a kettő között 
mindössze egy hét volt a különbség.

Ez a fajta osztogatás annyiban mindenképp új talál-
mány, hogy korábban nem próbáltak úgy tenni a politi-
kusok, mintha az extrajuttatásoknak nem volna közük a 
választáshoz. Abból a szempontból is más ez, hogy ezúttal 
már csak egyszeri ajándékokat adnak, míg régebben nyug-
díjemelést vagy 13. havi nyugdíjat kínáltak, azaz rendsze-
res pluszt. Igaz, a mostani utalványosztás nem is rengeti 
meg az államkasszát.

Összegyűjtöttük, a korábbi választások előtt milyen 
meglepetésekkel küzdöttek az épp kormányon lévő pártok 
a nyugdíjasok szavazataiért, és kiszámoltuk, mennyit ért 
mindez az akkori nyugdíjakhoz képest, valamint mai ára-
kon.

2002. tavasz: 3 százalékpontos extra nyugdíjemelés
Tizenhét éve a nyugdíjemelés az infláció és a nettó kerese-
tek emelkedésének átlaga volt, azaz például amikor 2001 
végén úgy számoltak, hogy az infláció 9,3, a béremelkedés 
15,2 százalékos volt, a nyugdíjemelésnek 2002-től 12,2 
százalékra kellett volna kijönnie. A kormány azonban úgy 
döntött, 2001-ben és 2002-ben is megfejelik ezt három 
százalékponttal.

Azért a kampányelem már ott is megvolt: ugyan a 2000 
végén elfogadott kétéves költségvetés rendelkezett erről 
az emelésről, a választásra készülve gyorsan még egy kor-
mányhatározatot is írtak róla, így egy év elteltével újra 
bejelenthették ugyanazt az emelést. Sokan a kormány sze-
mére vetették így is, hogy csak azt adták vissza a nyug-
díjasoknak, amit 1998–99-ben a nyugdíjszámítás szabá-
lyainak átírásával elvettek tőlük – mindenesetre ma már 
egész furcsa visszaolvasni, hogy 2002-ben még számokról 

és gazdaságpolitikai koncepciókról vitatkozott kormány és 
ellenzék.

A juttatás mértéke: ha úgy számolunk, hogy a 2001-
ben 38 374 forintos átlagnyugdíj nem 43 055, hanem 
44 446 forintra nőtt, akkor megkapjuk, hogy 1391 forint, 
az átlagnyugdíj 3,2 százaléka az extra juttatás. Ez mai 
értéken 2600 forint pluszt jelent – csakhogy fontos azt is 
figyelembe venni, hogy ezzel a későbbi nyugdíjemelések is 
a magasabb alapról indultak.

2002. ősz: a 13. havi nyugdíj
A frissen hatalomra került MSZP nekiállt annak, hogy  
a választási ígéreteit megvalósítsa – azaz belevágtak az őszi 
önkormányzati választás kampányába. A nyugdíjasok ese-
tében azonban ezen túl is mentek. Eredetileg annyi állt  
a párt ígéretei között, hogy visszaadják a 19 ezer forintot, 
amivel az ő számításaik szerint az első Orbán-kormány 
megrövidítette a nyugdíjasokat az új nyugdíjszámítási sza-
bályokkal, és felemelik az özvegyi nyugdíjakat 50 száza-
lékkal. Csakhogy Medgyessy Péter pár héttel a tavaszi vá-
lasztás előtt bemondta a nagy ígéretet: 2003-tól megkezdik  
a 13. havi nyugdíj bevezetését.

A Fidesz ekkor még meglepően őszinte volt: világossá 
tették, hogy a gazdaság állapota nem teszi lehetővé a 13. 
havi nyugdíj bevezetését. Az új kormányt ez nem nagyon 
zavarta, Medgyessy megmondta, hogy „a magyar gazdaság 
jelenlegi teljesítménye mellett kizárólag szándék kérdése, 
hogy javítunk-e hárommillió nyugdíjas életén vagy sem”, 
majd fokozatosan bevezették a 13. havi nyugdíjat. Igaz, az 
erről szóló törvényjavaslatot már az önkormányzati válasz-
tás után adták be, a kampányban még csak ígéret volt.

A Meg NeM vAlóSult ígÉret 
– A 14. hAvi NYugdíJ 
Összeállításunkban azokkal a juttatásokkal foglalko-
zunk, amelyeket a kormánypárt nemcsak megígért, 
hanem meg is adott. De muszáj megemlíteni: 2006 
tavaszára a Fidesz már túllépett azon a józanságon, 
amivel négy évvel korábban elutasította a 13. havi 
nyugdíj ötletét. Akkor már törvényjavaslatot adtak 
be a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, és Orbán Viktor 
megígérte, hogy kormányra kerülve ezt bevezetik. 
A  választást az MSZP nyerte, így nem derülhetett 
ki, vajon bevállalt volna a Fidesz egy ilyen hangzatos, 
de gazdaságpolitikailag totálisan megalapozatlan öt-
letet, vagy valahogy visszakoztak volna.
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XiX. Országos dalostalálkozó győr
Mottónk: „Ahol elhagynak a szavak, ott kezdődik a zene.” 

(Heinrich Heine)

A Famulus Hotel előadóterme zsúfolásig megtelt. Barátok 
ölelték meg egymást, a fellépők izgatott várakozással fog-
lalták el helyüket. Érthető ez az izgalom, hiszen a nyugdí-
jasok egyik legrangosabb rendezvényén mutatkozhattak be 
szólóénekeseink.

A műsor hangulatát Tímár Antal, a Szabadhegyi Nó-
taklub énekese és a Határtalan Dallamok tangóharmoni-
kásai, Birkásné Sej Edit művészeti vezető és Dr. Kanczler 
István alapozta meg.

Vendégeink: dr. Pethő Péter, a Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke és Vas Lász-
lóné, a Pannon Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Rendezvényünket támogatta: a NYOSZ, a Kisalföld 
Őszidő Alapítvány részéről Zadravecz Margit elnök asszony, 
valamint Pollreisz Balázs, Juhász István és  Varga Márk kép-
viselők. Velünk volt Pozsgai Balázs leköszönt elnökünk és 
Nagy Péter címzetes elnökünk is.

Az idén 9 megyéből és Szlovákiából érkeztek magyar ba-
rátaink, énekeseink. 15 népdal- és 18 nótaénekest hallgatott 
meg a szakmai zsűri.

A zsűri elnöke Rátz Ágota karvezető, a Kazinczy Gim-
názium ének-zenetanára volt. Munkáját segítette Birkásné 
Sej Edit  ének- és zenekarvezető, zenetanár, valamint Hajnal 
Nikolett, megyénk kiváló nótaénekese.

Pozsik Joachimné az idén is elhozta a megtisztelő Róza-
díjat, és egy sokak által ismert és kedvelt nótaénekes, Nógrá-
di Tóth Istvánt is köszönthettük, aki CD-ivel és egy külön-
díjjal kedveskedett a résztvevőknek. 

Őszintén örültünk Dulosy Rozália gyönyörű, kézzel fes-
tett üvegserlegeinek, amelyeket a legjobb nótaénekesek szá-
mára ajánlott fel.

Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Népdalénekeseink az 
ország minden részéről érkeztek, és elhozták gyönyörű dalai-
kat. Énekeltek szerelemről, örömről, bánatról, de hallottunk 
katonadalokat is, a Veréce Trió asszonyai a sorozás és a katona-
idő alatti asszonysorsokról énekeltek, ami igen megható volt.

A nótaénekesek ugyancsak jó hangulatot teremtettek. 
Az  ütemre mozdultak a lábak, lendültek tapsra a kezek. 
A nótásokat az idén is Szórádi Árpád kísérte.

Az estét finom vacsora és fergeteges buli zárta.
Másnap reggel a gálaműsorra gyülekeztünk. Rátz Ágota 

értékelte az előző napi produkciókat, majd kiosztotta a díja-
kat. A legjobb énekesek elénekelhették még egyszer kedvenc 
dalukat.

Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöttük a gálán meg-
jelent Jankovics Marikát és Jankovics Gyuri bácsit, aki 2000-
ben megálmodta, és Bári Olga segítségével megrendezte az 
első Országos Dalostalálkozót. Ezúttal is köszönjük nekik!

A zsűri értékelése alapján a következő eredmények születtek:

NépdAl kAtegóriA:
róza-díj: Antalné Bíró Jolán, Tolna m., Harc; Godó Sándor-
né, Nógrád m., Karancsalja. kiemelt aranyminősítés: Németh 
Györgyné, Ikrény; Veréce Trió, Debrecen; Virágos Lajosné Ko-
zák Anikó Hajdú-B. m., Sáránd. Aranyminősítés: Bolla József-
né-Horváth Lászlóné, Sokorópátka; Gutyán Lászlóné, Szabolcs-
Szatmár-Békés m., Napkor; Kiss Ferenc, Gyula; Mozgai Éva, 
Győr; Nárai Népdalkör, Vas m., Nárai; Orosz Sándor, Békés m., 
Csorvás; Horváth Balázs, Vas m., Szombathely; Szeledeli Margit, 
Tolna m., Regöly. ezüstminősítés: Bódis István, Nagyszombat 
m.; Csáki József, Nyíregyháza; Kovács Zoltánné, Heves m. ro-
zália-díj: Németh Györgyné, Ikrény. Önkormányzat díja: Né-
meth Györgyné, Ikrény; Magyar Balázs, Győr.
MAgyAr NótA kAtegóriA:
rozália-díj: Rixer Károly, Abda; Pavlik Tibor, Nagymegyer. 
kiemelt aranyminősítés: Frankó Ferenc, Győr; Keszey Antal, 
Vas m., Szombathely; Ódor Ferenc, Vas m., Nárai; Rixer Károly, 
Abda; Szeledeli Margit, Tolna m., Regöly. Aranyminősítés: Ara-
nyosi Miklós, BAZ m., Miskolc; Bella Zsuzsanna, Nógrád m., 
Salgótarján; Bordás Istvánné, Hajdú-Bihar m., Debrecen; Hor-
váth Istvánné, Győr; Kincses Zoltán, Miskolc; Kocsis Ferenc, 
Győr; Magyar Balázs ,Győr; Pavlik Tibor, Nagymegyer; Zaty-
kó Gyula, Nógrád m., Salgótarján. ezüstminősítés: Tengölics 
Erika, Vas m., Kenyeri; Danku József, Heves m., Eger; Koklács 
Pálné, Heves m., Domoszló.

Minden fellépőnek szívből gratulálunk! Köszönjük  
a csodás perceket, köszönjük, hogy tehetségükkel megör-
vendeztetik társaikat, ezzel is könnyebbé, színesebbé téve 
az időskor hétköznapjait.

Jövőre szeretettel várunk minden érdeklődőt az ünnepi, 
XX. találkozóra!

(Kengyel Zsuzsanna műsorvezető,  
a Pannon Egyesület elnökhelyettese)

A Balatoni randevúra emlékezve

Az időjárás is „randevúra” volt alkalmas, amit a szép számú 
jelentkező ki is használt.

2019. szeptember 2–4-én találkoztak azok a nyugdíjas 
örök ifjak, akiket a megyék klubjaiból, egyesületeiből de-
legáltak, a területükön megrendezésre kerülő kulturális ta-
lálkozókról. A helyszín, a gyönyörű Balaton partján fekvő 
Hunguest Hotel Bál Resort szálloda volt, Balatonalmádi-
ban. Ideális környezetben, igényes ellátást, jó szórakozást 
biztosított számunkra a NYOSZ ezzel a rendezvénysoro-
zattal. 

Az első napi érdekvédelmi konferencián, szakértők be-
széltek nyíltan a nyugdíjrendszer jelenéről, jövőjéről, és ad-
tak hasznos tanácsot az „okos” nyugdíjas élet megéléséről. 
Néhány külföldi példát felhozva, kiderült, hogy van még 
adósság a becsületben ledolgozott 38–40 év utáni élet biz-
tosításával kapcsolatban!

Az este a szórakozásé volt, ahol eddig egymást soha nem 
látott társak barátként beszélgettek, táncoltak. A második 
nap a fellépéseké volt. 28 műsorszámot hallgathattunk 
meg, és csodálkoztunk, hogy a szépen csengő emberi hang-
nál csak a gyönyörűen megszólaltatott hangszerek voltak 
szebbek. A kórusok, zenekarok repertoárja változatos, szí-
nes volt.

Jó volt a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdí-
jas-egyesület képviselőjének lenni ezen a napon! Büszkén 
állapítottuk meg, hogy a mi rendezvényeinken is van ilyen 
színvonal. Mindezt a szakértő zsűri is bizonyította.

Résztvevőink közül a következő eredmények születtek:
kiemelt aranyminősítést kaptak: 
 – Rábca Dalkör Abda (zenekar)
 – Borostyán Nyugdíjasklub Enese (kórus)

Súlyát növeli, hogy összesen három kiemelt aranyból 
kettőt elhoztunk.

Aranyminősítésben részesült: 
 – Határtalan Dallamok Kórus
 – Nosztalgia Baráti Kör Mosonmagyaróvár (kórus)
 – Jázminvirág Nyugdíjas Kórus Koroncó

ezüst minősítést szerzett: 
 – Gyöngyvirág Baráti Kör Abdáról (kórus)

Nagy sikere volt a versenyen kívül induló Határtalan 
Dallamok zenekarnak Sej Edit vezetésével, akik „hangulat-
felelőssé” léptek elő!

Öröm számunkra, hogy a csoport tagjai között egyesü-
letünk elnökségéből is szerepeltek, Hajba Gyöngyi a kórus, 
míg Kengyel Zsuzsa a tangóharmonika-zenekar tagjaként.

A késő délutáni órákban Alex Tamás és leánya kellemes, 
fiatalkorunkat idéző slágerekkel kedveskedett nekünk.

Az este fénypontja volt, amikor a „házi” születésna-
pi köszöntőt meghallva, folyamatosan szállingóztak be  

a többiek is, olyan hangulatot teremtett a több zenészből 
összeálló zenekar, amelynek tagja lett országos elnökünk, 
Jankovics Györgyi is. Nem kicsi konkurenciát jelentve  
a szálloda zenészének.

A harmadik napon szeniortáncosok vették birtokba  
a szállodát! Reggel 9–21-ig táncoltak, tanultak új koreog-
ráfiát, bizonyítva a régi mondást:

 „Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve 
legyen fiatal.”

Úgy gondolom, felejthetetlen három nap volt! A  bol-
dogsághormonunk megsokszorozódott, és raktároztunk 
belőle ínségesebb időkre is.

Köszönjük a lehetőséget, a szervezést a NYOSZ vezető-
jének és elnökségének! Reméljük, az elkövetkező években 
is lesz lehetőség részt venni hasonló rendezvényen.

Győr, 2019. szeptember 16.
Kulcsár Sándorné

Pannon Nyugdíjas-egyesület
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25 éves a Nyugdíjas Pedagógusok 
és Barátaik egyesület Szentgotthárdon

Talán megőriz bennünket az idő, s megmarad bennem  
a belőletek merített ragyogás címmel Dzsida Péter és Antal 
Zsuzsanna kórusműve vezette be azt a meghitt és telt házas 
rendezvényt, amelyet a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 
Egyesület 25 éves évfordulóján tartottak Szentgotthárdon. 

Az amúgy is nagy múltú város életében a nyugdíjaskö-
zösségek komoly szerepet vállalnak a nyugdíjasok életének 
megszínesítésében.

A klub tagjai a város köztiszteletben álló pedagógusai-
ból, nevelőiből tevődnek össze. Szinte az egész várost ne-
velték tanították életük során. Ki ne ismerné őket?

Jelentős kulturális eredményekkel büszkélkedhet  
a Szivárvány Kórus. (Érdekes, itt a szivárvány szót a zenére,  
a szépséges dallamok előadására sereglett kórusra használ-
ják. Hát, nem életszerűbb? Mint például a szivárványt egy 
emberre vagy emberek egy csoportjára használni? Sicc!)

Nagyon, de nagyon kedves programmal ált elő a szín-
játszó kör. S a színpadon az osztályfőnöknő, a klubelnök, 
Zsuzsa asszony. Tanítványai között található a színpadon 
iskolaigazgató, óvodavezető, alpolgármester,ma sikeres vál-
lalkozó vagy éppen a volt iskola igazgató, ma polgármes-
ter. Kedvesen ülnek a padokban. Élcelődnek, olyan igazi 
kamaszok. 

Kedves és örömteli időutazás. Látszott a szereplőkön, jól 
érzik magukat a bőrükben. Na persze, ki ne szeretne újra 
középiskolás lenni?

Azután bohózat és egy olyan komoly összeállítás kö-
vetkezik, ami után a sok rendezvényt megjárt elnök asz-
szonyunk, Némethné Jankovics Györgyi csak annyit 
mondott, ő még ilyet nem látott. S felállva tapsolt. Ha va-
lakinek, hát neki el lehet hinni! 

Bravúros megemlékezés volt, annyi szent. A  telt házas 
színházteremben még sokáig pezsgett az élet, miután a füg-
göny legördült. Itt volt mindenki, aki számít Szentgotthár-

don. Az  este kedves baráti találkozás keretében telt. Volt 
mire emlékezni, és a sztorik ennyi év után is elevenen élnek. 

Az egyesület motorja Schreiner Vilmosné Zsuzsa egy 
William Blake-idézettel köszönte meg a nagyérdemű ér-
deklődését:

„Egy homokszemben lásd meg a világot,
Egy vadvirágban a fénylő eget,
Egy órában az örökkévalóságot.
S tartsd a tenyeredben a végtelent.”

Úgy érzem, igazat szólt Zsuzsa, a tenyerükben a végtelen.
Tisztelettel:

Márkus Árpád,
a Vas Megyei Nyugdíjasszövetség alelnöke

képtelen beszámoló az öregSzeM 
fotópályázatunkról
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége ÖregSZEM 2019 cím-
mel fotópályázatot hirdetett folyóiratunkban, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei NYUGDÍJASÉLET-ben és több 
internetes fórumon 2019 májusában augusztus 20-i benyúj-
tási határidővel. 

Várakozásunk ellenére a mostani pályázatra mindössze 
15 pályázó 87 képet nyújtott be. Ezért most nem hirdetünk 
végeredményt! A legjobb szerzőket, képeiket azonban érté-
kelte a zsűri, és a folyóiratokban, a GENERÁCIÓNK és 
a NYUGDÍJASÉLET novemberi számában megjelentet-
jük, majd a NYUGDÍJASEXPÓN, azután a szövetségben, 
kamarakiállításon bemutatjuk, az alkotóik meghívásával és 
megjutalmazásával.

A fotópályázat kezdeményezését ennek ellenére jónak 
tartja, és folytatásra, a következő években a pályázat újbóli 
kitűzésére alkalmasnak ítéli az elnökség. Ehhez azzal is sze-
retnénk segítséget nyújtani, hogy megkérdeztük a zsűri el-
nökét, Csutka Csaba fotóművészt, értékelje az idei pályázat 
anyagát, szűrje le a legfontosabb következtetéseket, és adjon 
tanácsokat az olvasóinknak a kifejezőbb, érdekesebb, tanul-
ságosabb, szebb stb. fotók elkészítéséhez. 

– Köszönöm a szövetségnek, hogy megbízott a fotópályá-
zat zsűrizésével – mondta Csutka Csaba. Örömmel láttam, 
hogy a különböző korosztályok, elsősorban a nyugdíjasko-
rúak (a 15 pályázó közül 12-en) milyen szívesen mutatják 
be az idős emberek életét, környezetüket. Ez pedig számos 
követelményt támaszt a képekkel szemben. A megjelentetni 
kívánt képek érdekes helyzeteket, embereket, eseményeket 
mutassanak be, és technikailag legyenek élesek, jól megvilá-
gítottak, törekedjenek a bemutatott személyek összhangjára. 
Ha csoportképet készítenek, azon ne legyenek takart szemé-
lyek, ne tartalmazzanak felesleges, oda nem illő részleteket. 
Fontos, hogy ne ferdüljön el a háttér! Ezeken gondosabb lá-
tószög megválasztásával vagy utólagos képkivágással is lehet 
és kell segíteni, mert az nem várható el a sajtó képszerkesz-
tőitől, azt a fotósnak kell megoldani! 

A hivatásos fotózáshoz alapos ismeretek, gyakorlat, ko-
molyabb technikai felkészültség, eszközök szükségesek. 
Az  amatőrök esztétikai megközelítése sok esetben pótolja  
a technikai hiányosságokat. Tudjunk szerkeszteni a kép-
kockában! A  szerkesztési elvek, kompozíciók, például a fő 
témának a kép egyharmadára helyezése, a balról jobbfelé 
haladás – ezek megtanulhatók, begyakorolhatók. A témák 
ismeretében fontos az esemény csúcspontjának kiválasztása, 
a helyes expozíciós pillanat megtalálása. A  fotózás számos 
technikai, módszerbeli és egyéb ismereteihez hasznos inter-
netes tananyagot tudok ajánlani a Fotóbetyár.hu oldalon. 

Az idős emberek fotózásakor felvetődik, sértő lehet-e egy 
ráncos arc megörökítése? Én szerintem, ha korrekten, érzés-

sel közelítünk hozzájuk, ha jól választjuk meg a helyszínt, 
a fényviszonyokat, sikeres kép születhet. Nagy szerepe van 
ebben az emberi kapcsolatok őszinteségének, mélységének. 
A környezet bemutatása jellemezheti az ott élő személyisé-
gét. De nagyon érvényesnek érzem nagymamám mondá-
sát, hogy a szegénység nem jár piszokkal. A szociografikus 
bemutatás fontos lehet a valóság feltárásához. Úgy érzem, 
erősen idealisztikus e képek nagy része. Például örülnek egy 
táncos képen egymásnak, a helynek, a szabadidő hasznos el-
töltésének. Ez a közösség élményét mutatja. 

A pályázat képei között sajnos sok olyan felvétel szere-
pel, amelyet indokolt volna bírálni, a hibáikat bemutatni, 
de inkább azt ajánlom a szövetségnek, hogy azokat a képeket 
fogadják el a kiállításra, közlésre, díjazásra, amelyek rendel-
keznek a kívánt erényekkel. Erre a javaslataimat megtettem.

Erdélyi Tamás,
a NYOSZ megbízásából a pályázat menedzsere

Csutkai Csaba fotóművész
1954-ben Nyíregyházán született. Gimnazista kora óta 
foglalkozik fényképezéssel, filmezéssel, videózással. 
A  gimnázium után fényképész szakmát tanult. Azóta 
autodidakta módon képezi tovább magát bel- és külföldi 
szaktáborokban, tanfolyamokon. 1978-ban önálló fény-
képész kisiparos lett, a Nyíregyházi Fotóklub alapító tag-
ja. A mai napig rendszeres önálló és csoportos kiállítások 
résztvevője. Kétszer nyerte el a megyei művészeti nívódí-
jat az őszi tárlaton. A Nyíregyházi Művészeti Gimnázium-
ban tanította a szakmát. Eddig 15 könyve, fotóalbuma je-
lent meg főleg megyei műemlékekről, 25 éven át fotózta 
a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház bemutatóit, elő-
adásait, a volt Éremművészeti Alkotótelep tevékenységét. 
Képei több folyóiratban jelennek meg. 
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hosszúpályiban megtartottuk a Xi. Nyugdíjas Fesztiválunkat
Nagy előkészületekkel készültünk a fesztiválra. Tizenkét 
csoportot hívtunk meg. Reggel alig vártuk, hogy az első 
csoport megérkezzen, hiszen mi is ott vagyunk náluk, 
amikor ők tartanak műsoros programot. 9 órakor kezdő-
dött a fesztivál, amelyet Zara András alpolgármester nyi-
tott meg. Sós András klubvezető köszöntötte a megjelent 
vendégeket, és átadta a műsor további lebonyolítását Végh 
Editnek, a művelődési ház vezetőjének.  A Hajdú megyei 
nyugdíjasszövetség részéről pedig Pappné Irmuska mon-
dott köszöntőt. Majd következtek a fellépőcsoportok. Volt 
szambatánc, orosz tánc, magyarrózsa-tánc, show-tánc, 
cigány tánc, humor és sok szép ének. A finom ebéd sem 
maradhatott el: babgulyás, sütemény és a hozzávalók. Ezt 
követte az emléklapok és a szerény kis ajándékok kiosztása. 
És végül pedig az elmaradhatatlan össztánc.

Ez az összejövetel nem valósult volna meg, ha nem 
lettek volna támogatók. Köszönet a Hosszúpályi Önkor-
mányzatnak, Végh Editnek és munkatársainak valamint  
a szakácsainknak, Vas Lászlónak és feleségének, Panniká-

nak, a zenét szolgáltató Bugya Ferencnek és végül az Őszi-
rózsa Nyugdíjasklub tagjainak.

A meghívott csoportoknak is köszönet: Esztár, Pocsaj, 
Hajdúbagos, Komádi, Sáránd, Mikepércs, Derecske, Deb-
recen, Berettyóújfalu, Hosszúpályi citerások, Berettyóújfa-
lu Seniorcsoport, Nagyrábé. 

Sós Andrásné
klubtag

Nagy tetszést aratott a nemzedékek művészeti 
csoportjainak bemutatója Szikszón

A BAZ Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok érdekvé-
delmi Szövetsége az immár hagyományossá vált Nemze-
dékek találkozója elnevezésű rendezvényével az idős és 
a fiatal közösségek közötti kapcsolatok ápolását szor-
galmazza.

A 17. alkalommal megrendezett találkozónak a harminc 
éve városi rangot visszakapott Szikszó adott otthont. 
Szeptember 7-én a szikszói Inkubátorházban, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) és Szikszó Város Ön-
kormányzat szervezésében megtartott művészeti szemlén 
a különböző korcsoportok öntevékeny együttesei léptek 
színpadra. A  NYÉSZ elnökének bevezető mondatait kö-
vetően, a házigazda Füzesséri József polgármester, majd őt 
követően Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, ez után Kovács Gábor dalművész hang-
jával kápráztatta el a közönséget. A bevezetőrészben Török 
Dezső úrnak, a Megyei Közgyűlés elnökének a NYÉSZ 
támogatását, valamint a nyugdíjasok érdekében végzett te-
vékenységét Díszoklevél és Emlékplakett adományozásával 
ismerte el a NYÉSZ elnöksége, amelyet Teszárovics Miklós, 
a NYÉSZ BAZ megyei elnöke adott át. A kitüntetést 2012 
óta évente öt olyan személy kaphatja meg, akik tevékenysé-
gükkel sokat tettek a nyugdíjasok érdekében. 

A mintegy háromórás műsort a szikszói nyugdíjasok 
szellemes színjátéka nyitotta, majd Vass Virág Fruzsina Jó-
zsef Attila, Ady emlékezete c. versét szavalta el. A zsúfolásig 
megtelt nézőtér előtt lezajlott eseményen sokszor a hiva-
tásos előadóművészeket is megszégyenítő műsorával hu-
szonhét produkció mutatkozott be. A jól szerkesztett, nagy 
tetszéssel fogadott, változatos műsorforgatagban egymást 
követték a különböző műfajban és korcsoportban jeleske-
dő szereplők. Szavalatok, énekesek, táncosok, dalkörök, 

hangszeres és prózai előadók követték egymást Pasztercsák 
Istvánné műsorszerkesztése alapján. A műsor pergő folyto-
nosságát Mészáros Ágnes műsorvezető értő szakmaisággal 
biztosította. Minden produkció az erre az alkalomra ké-
szült és Szikszó Város Polgármestere, valamint a NYÉSZ 
elnöke által aláírt emléklappal bizonyíthatja, hogy részese 
volt a NYÉSZ évente megszervezett, nemzedékeken átíve-
lő művészeti seregszemléjének.

A rendezvény célkitűzését a NYÉSZ elnöke az alábbiak-
ban foglalta össze.

A NYÉSZ-hez tartozó 57 nyugdíjasklub többségében 
sok művészeti csoport működik, és sokan vannak olya-
nok is, akik a különböző művészeti ágakban jeleskednek. 
Ezzel az évente mindig a megye más-más városában meg-
rendezésre kerülő rendezvénnyel az ő számukra kívánunk 
fellépési lehetőséget biztosítani. Tesszük ezt azért is, hogy 
kibontakoztathassák, megmutathassák tudásukat, tehetsé-
güket. De ez nemcsak egyszeri fellépéseket jelent, hanem 
egyben értelmes időtöltést is eredményez, hiszen ezekre a 
fellépésekre folyamatosan készülni, gyakorolni szükséges. 
Hozadéka ezeknek a rendezvényeknek az is, hogy egy-egy 
ilyen alkalommal egymás tevékenységének megismerésén 
túl kapcsolatok, barátságok is szövődjenek. Szeretnénk azt 
is elérni, hogy az idősebb és fiatalabb korcsoportok is köze-
lebb kerüljenek egymáshoz, a fiatalabbak megismerjék az 
idősebb korosztály hordozta hagyományokat, kapcsolatok 
teremtődjenek. Egyébként ennek érdekében több progra-
mot szervezünk. Ilyenek például a közös kirándulásaink, 
bükki túráink, sporteseményeink, pályázataink, vetélke-
dőink stb. Célunk, hogy jobb legyen az átjárhatóság és 
közvetlenebb a kapcsolat a nemzedékek között, és az idő-
sebb korosztályt követő nemzedék ismerje meg a nyugdíja-
sok életét. A megye más-más városában megtartott találko-
zóinkkal pedig az a célunk, hogy a nyugdíjasok minél több 
megyei település nevezetességeit ismerhessék meg.

Pasztercsákné Lívia

Nyugdíjas csoportok és szólisták XXi. népzenei fesztiválja, 
Nagymegyer
Felemelő, megható pillanatokat élhettünk át Nagymegye-
ren (Szlovákia). A Művelődési Ház gyönyörű színházterme 
és kedves barátaink fogadtak bennünket őszinte szeretettel 
és figyelmességükkel. Régi barátság a miénk. Még elődeink 
alakították ki a kapcsolatokat a dunaszerdahelyi járás veze-
tőivel, és a Pannon elnöksége örömmel folytatta, folytatja 
ezt a barátságot. Meghívjuk egymást nagyobb rendezvé-
nyeinkre, versengünk a sportnapon, örömmel hallgatjuk 
szólóénekeseiket az Országos Dalostalálkozón, Győrben. 
Örülünk egymás sikereinek, megbeszéljük problémáinkat.

Jó hangulatúak, kellemesek ezek a találkozók. Mi is iz-
galommal készülünk egy-egy bemutatkozásra.

Így volt ez most is. A népzenei találkozó az egyik leg-
rangosabb rendezvénye a dunaszerdahelyi nyugdíjasoknak. 
A járás minden részéből érkeztek a kórusok és a szólisták. 
Mindenki hozott olyan gyöngyszemeket, amelyeket még 
nem is hallottunk, de az ismert dalokat  is nagy  tetszéssel 
fogadta a közönség, és szívesen kapcsolódtak be a közös 
éneklésbe, ami felerősítette, megsokszorozta a szeretetet, 
ami a színpadon állók felé áradt.

A Pannon Egyesületet két nagyszerű, tehetséges éneke-
sünk: Németh Györgyné Ikrényből és Rixer Károly Ab-
dáról képviselte. Mindketten Kiemelt Aranyminősítést 
érdemeltek a győri zsűritől. Elkísért bennünket Birkásné 
Sej Edit zenekar- és karvezető, akit jól ismernek nyugdí-
jasaink, hiszen elmaradhatatlan kis fehér harmonikájával 
feledhetetlen pillanatokat szerez mindannyiunknak.

Mindhárman elvarázsolták a közönséget. Zsuzsi  sajá-
tos, finom egyénisége, gyönyörű hangja, Karcsi ismert és 
kedvelt dallamai, gitárjátéka nagy tetszést aratott. Kettejük 
közös éneklése pedig könnyeket csalt a szemünkbe.

Műsorunkra Sej Edit produkciója tette fel a koronát. 
Úgy döntött, hogy  népdalokat játszik, és megénekelteti  
a közönséget.

A magyarok világhimnuszát állva, meghatottan, köny-
nyekkel küszködve énekeltük. A műsor után is folytatódott 
a közös dalolás. Edit alkalmi hegedűspartnerével fergeteges 
hangulatot varázsolt a vacsoraasztal köré.

Köszönjük Kovács Ferenc elnök úrnak a meghívást, 
Köszönjük a barátságot, és hogy részesei lehettünk ennek 
a remek rendezvénynek. Szeretettel várjuk a legközelebbi 
találkozót!

Kengyel Zsuzsanna, a Pannon E. elnökhelyettese, 
a küldöttség vezetője
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Százhúsz nyugdíjas pihent 
Balatonszemesen

Százhúsz nyugdíjas fogadta el a Nyugdíjasok Szervezetei-
nek Somogy Megyei Szövetsége meghívását, és töltött egy 
gondtalan hetet az immár 36. alkalommal megrendezett 
Ezüstnyár-táborban – mondta Kovács Margit táborvezető. 
Stikel János, a szövetség megyei elnöke is örömmel nyug-
tázta, hogy ilyen sokan érkeztek a táborba. Az ünnepélyes 
megnyitót megtisztelte jelenlétével Takács József balaton-
szemesi polgármester is, aki évek óta támogatja a rendez-
vényt. Ez évben meghívta a jelenlévőket egy élményfür-
dőben töltendő délutánra is. A  megnyitón nagy tapssal 
szerepelt a Szeibert Táncstúdió. Ők roma táncokkal szóra-
koztatták a jelenlévőket. A táborlakók közt fedeztem fel a 
91 éves zselicszentpáli Simon Ferencnét, mint a legidőseb-
bet, valamint a 85 éves osztopáni Sztarasincsics Józsefnét, 
aki pedig már 31. alkalommal vett részt a táborban.

A táborlakók nagy örömére részt vehettek Rádpusztán 
egy lovasbemutatón, és megkóstolhatták a helyi szőlő levét 
is. Koszorút helyeztek el Latinovits Zoltán és Bujtor István 
sírján. Megtekintették a múzeumokat szabadidejükben. 
Többen kihasználták a jó időt, és fürödtek is egy jót a Bala-
tonban. Esténként sem unatkoztak, hisz minden napra ju-
tott egy-egy meglepetésműsor, vagy „csak” énekeltek, tán-
coltak Káplár Zoltán zenéjére. Nagy tapssal köszönték meg 
a várdai nyugdíjasok Arany János Fülemüle-feldolgozását, 
valamint a magyaregresiek szórakoztató műsorát. Nem 
maradt el a szalonnasütés sem, finom borok kóstolgatása 
kíséretében. Ezt a programot a Tesók Együttes produk-
ciója koronázta meg. A „királykisasszony” részére a férfiak 
közül párt is választottak nagy derültség közepette. Szíve-
sen vettek részt az egészségügyi állapotfelmérés keretében 
tartott szűrővizsgálaton. Sokan voltak kíváncsiak Szemerei 
Jánosnak, a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 

püspökének előadására, amely során a dunántúli evangéli-
kusok 500 éves történetével ismerkedtek meg.

Hagyomány szintén a játékos sportvetélkedő, amelyen 
öt 12 fős csapat vett részt. Ezen a Mókus őrs jeleskedett. 
Máj Péter tartott előadást az Én, a somogyi huszár címmel 
a huszárruházatról, a kardforgatásról, és kialakult huszáros 
szokásokról. Jól sikerült a Ki Mit Tud? rendezvény, amelyen 
30 műsorszámnak tapsolhattak a nyugdíjas társak. Nagyon 
örültek a badacsonyi hajókirándulásnak is. Ez jó alapot te-
remtett a táborzáró esthez, amelyet az éjféli szerenád kö-
vetett. Dallal köszönték meg a táborvezetésnek a kellemes 
hetet. (A közelben lakó balatonszemesiek nem nagy örömé-
re, de talán megbocsátottak azóta). Mint minden, a tábor is 
véget ért, és jöttek az autók és a buszok, hogy otthonukba 
vigyék a pihenésben elfáradt táborozókat. Nem véletlenül 
kiáltották ki az ablakon: „Jövőre ugyanitt!”

Györke József

Múltidéző

Különös dolog történt velem augusztus közepén. Az egyik 
csengeri nyugdíjas közölte velem, hogy a Szeretet Nyug-
díjas-egyesület nem tesz semmit Csengerért. Húsz éve ve-
zetem ezt az egyesületet. Nagyon sok mindent tettem tag-
jainkért és városunkért. Az emberi természet olyan, hogy 
könnyen felejt el olyan dolgokat, amelyek régebben tör-
téntek. Ez késztetett arra, hogy megírjam, mik történtek 
a múltban.

Íme az elmúlt húsz év történései.
2003-ban nemzetközi regionális megyei találkozót ren-

deztünk 2500 fő részvételével. 2007-ben megismételtük 
ezt a rendezvényt 3000 fő részvételével. Miniszterek, ál-
lamtitkárok, országgyűlési képviselők és egy alkalommal 
a miniszterelnök is jelen volt. Energiatakarékos villany-
égőt osztottunk tagjainknak, majd másik évben elnyer-
tünk egy háztartásigépcsere-pályázatot, amiből több mint 
100 családban cseréltük le új energiatakarékos, automata 
mosógépre, kombinált hűtőgépre a régi, elavult gépeket, 
mindezt kb. 16 000 Ft-ért,  ami azt jelenti, hogy a családok 
100 000 Ft-nál többet takarítottak meg. Évente tagjaink 
részére üdülési csekket igényeltünk, és Hajdúszobószlón 
nyaralt a tagság. Kirándulásokat szerveztünk az országban: 
Sárospatak, Eger, Szarvas, Esztergom, Tata, Budapest: Or-
szágház, árlátogatás, múzeumok látogatása, Operaház, Szt. 
István-bazilika, velencei-tavi körutazás, Gyopárosfürdő, 
Szeged, Ópusztaszer, Kecskemét, Diósgyőr, Ózd, Salgó-
tarján, Hatvan, Aggteleki-cseppkőbarlang, Sopron–Bécs, 
Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, Győr, Nagyatád és 
még sok település jelzi a sort.

Hagyományőrző csoportunkkal versenyekre járunk or-
szágszerte: Gyöngyös, Gyula, Szeged, Hódmezővásárhely, 
Harkány, Hévíz, Keszthely, Derecske, Debrecen, Horto-
bágy, Ózd, Salgótarján, Csillebérc, Hárshegy, Balatonal-
mádi, Hajdúszoboszló és szűkebb hazánkban: Tarpa, Tá-
kos, Csaroda, Tiszabercel, Vaja, Szatmárcseke.

Évente Béres-cseppet és karácsonyi ajándékot osztunk 
tagjainknak. Mindkét idősotthonnal kapcsolatot tartunk, a 
megmaradt nyugdíjasújságot a lakók részére odaajándékoz-
zuk, rendezvényeiken részt veszünk, pl. anyák napi és ka-
rácsonyi rendezvényeken. Városunk rendezvényein minden 
esetben részt veszünk, az iskola karácsonyi hangversenyén 
fellépünk. Egyesületünknek 1 db riasztó készüléke van, azt 
az arra jogosult igénye alapján beszereltetjük. Érdekképvise-
letet látunk el nemcsak tagjaink, hanem egyesületen kívüli 
nyugdíjasok részére is, akik bizalommal fordulnak hozzám. 
Fogyasztóvédelmi tanácsadást biztosítunk a megyei szövet-
ségen keresztül. Környezetvédelem területén demonstrálunk 
a levegő tisztaságáért, évente a tüdő világnapján sétálunk a 
Szamos-töltésen, egy alkalommal a Sóstói erdőben is.

A fenti helyekre sok tag nem jutott volna el, mert ez 
csak közösségben lehetséges. Ezeken túl klubfoglalkozá-
sainkon orvosi előadást, közbiztonsággal kapcsolatos elő-
adást, közös tornát, a nyugdíj intézet megbízottja és a be-
tegjogi képviselő részvételével tájékoztató előadást tartunk. 
Az északi árvízkor jótékonysági estet rendeztünk, a teljes 
bevételt személyesen vittük el és adtuk át Szendrődön két 
károsult részére.  Több éve a Ki mit tud?-elődöntőket egye-
sületünk szervezi Csengerben.

Teszem ezt önkéntesként, a Családsegítő Szolgálat, Kara-
siné Karasi Ildikó és munkatársai, a Művelődési ház, Kovács 
Barnáné Csilla és munkatársai, valamint a Csengeri Önkor-
mányzat segítségével, a pályázaton nyert és egyéb támogatá-
sok összegének észszerű és takarékos felhasználásával.

Juhász Istvánné elnök A sült szalonnára jobban ízlett a finom nedű

Kellemesen telt az idő Badacsonyban

Sport terén is kitettek magukért a nyugdíjasok

A NYOSZ elnöke díjat ad át az egyesület elnökének
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NYOSZ-felhívásokNYOSZ-felhívások

harmincadik alkalommal rendeztük meg a költészeti Szemlét 

A mintegy harminc versbarát a szép számú közönség és a 
három tagú Zsűri előtt mutatta be a verseket. Ady End-
re halála 100 évfordulójának okán a legismertebb, és újra 
felfedezett Ady-versek is előkerültek. A Szemlén lehetőség 
volt kinek-kinek a saját régiója hírességeinek verseit is be-
mutatni, de ezzel a lehetőséggel alig éltek a szavalók.

A Zsűri elnöke idén Némethné Jankovics Györgyi, a 
NYOSZ elnöke volt. Több éve hagyomány, hogy meghí-
vunk a Zsűribe az ország különböző régióiból NYOSZ ve-
zetőket. Az  idei évben Közép – Magyarország területéről 
Cser Jánost, a Százhalombatta és környéki klubok veze-
tőjét kértük meg erre a feladatra. A versmondókat Mezősi 
Levente képviselte a Zsűriben, aki több éve nagy sikerrel 

mondott verset a NYOSZ Vers Szemléin, és legtöbbször őt 
köszönthettük a díjazottak között.

A zsűri és a közönség díjazottai:
Adámi Ervin Miskolc, Fejes Péter Hódmezővásárhely, 
Gáspár Imre Gyöngyöshalász, Hani Jánosné Győr, Hor-
váth Balázs Szombathely, Mezősi Leventéné Debrecen, 
Orosz Sándor Csorvás, Nagy Imréné Szeghalom, Pablényi 
Istvánné Budapest, Sándor Lászlóné Gyöngyöshalász, Stri-
ch Lászlóné Budapest.

Köszönjük a szervezést a NYUBUSZ vezetőinek, Végh-
né Reményi Máriának, a NYUBUSZ elnökének, Csordás 
Istvánné és Király Istvánné elnökhelyetteseknek.

Szervezzük a generációnk magazin 2020. évi előfizetését!

Az árak és a 2019-ben alkalmazott gyakorlat alig változott 
egy keveset, melynek lényege: díjazzuk azokat a szervezete-
ket, amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek 
a postaköltség csökkentése céljából vállalják, hogy postán 
veszik át a küldeményeket. Emellett változtak a csomagba 
helyezhető példányszámok mennyiségi határai. Mindez a 
szeptemberi postai díjszabás változásának következménye.

Bízunk abban, hogy a magazin iránti érdeklődés okot 
ad majd arra, hogy az előfizetések száma növekedjen. Ez 
nem csak a szerkesztőségnek jelentene örömet, hanem a 
NYOSZ számára is plusz forrásokat biztosítana, ami ebben 
a forráshiányos időszakban olykor „életmentő” megoldáso-
kat is eredményezhet. Tisztelettel kérjük ehhez a tagszerve-
zetek közreműködését, szervező munkáját.

előfizetési díjak 2020. évre (egy évfolyamra (db),  
azaz 12 számra)

 1 db előfizetés lakcímre küldve: 3 000.- / évfolyam/db/év
 2-10 db előfizetés címre küldve: 2 500.- / évfolyam/db/év
 11-20 db előfizetés címre küldve: 2 000.- / évfolyam/db/év
 11-20 db előfizetés postán maradó: 1 800.- / évfolyam/db/év
 21-60 db előfizetés címre küldve: 1 700.- / évfolyam/db/év
 21-60 db előfizetés postán maradó: 1 500.- / évfolyam/db/év
 61-100 db előfizetés címre küldve: 1 600.- / évfolyam/db/év
 61-100 db előfizetés postán maradó: 1 400.- / évfolyam/db/év
 100 db  felett (tagszervezetekhez)  

postán marad:  1 300.- / évfolyam/db/év

A Generációnk magazin 2020. évi előfizetéséhez igény-
lőlapot szükséges kitölteni és megküldeni a NYOSZ cím-
re (1074 Budapest, Szövetség u. 9.) vagy email címére: 
nyosz@enternet.hu.

Az igénylőlapon kérjük feltüntetni:
 – a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát kérik), 

címét, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát (! – ide 
küld a posta sms-t, ha megérkezik a csomag)

 – amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
 – amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta 

címet
 – a megrendelt példányszámot
 – az árat összesen
 – ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy csek-

ket kérnek
 – ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyug-

díjasok Országos Szövetsége, számlaszám: 
 – OTP 11705008-20413882
 – 10 db megrendelés felett kérjük jelezni, hogy könyv, 

vagy CD ajándékot kérnek.

Szeretnénk jelezni, hogy 2020-tól a januári számot még 
postázzuk a 2019. évi előfizetőknek, a februárit azonban 
már csak azok kapják meg, akik az előfizetési díjat február 
1-ig a NYOSZ számára befizették / elutalták.

ElőfizEtéS öSztöNző akció:
Minden megrendelt és január 31-ig befi-
zetett /elutalt 10 db előfizetés után egy db 
könyvajándékot (a Generációnk lapindító 
írásaiból megjelent Szívvel és derűvel c. 
könyvet), vagy egy db alex tamás cD-t kül-
dünk a megrendelő szervezetnek.

a kiadó és a Szövetség is megköszöni az 
előfizetés ügyében végzett munkát.

kártyahírek
Május óta - amikor is lejárt a NyOSZ-kártya érvényességi 
ideje – sokan érdeklődnek a NYOSZ-ban arról, hogyan 
lesz tovább?

Márciusban szerződést kötöttünk a NYOSZ-kártya fej-
lesztésére, azonban ez úgy tűnik, meghaladja a képessége-
inket, lehetőségeinket.

Jelenleg arra tudtunk megoldást találni, hogy az eddigi 
elfogadó helyek továbbra is nyújtják a korábbi kedvezmé-
nyeket, így a Hunguest Hotels, Danubius Hotels, Régió 
Játékboltok, Praktiker, Libri Könyvesboltok – hogy csak 
a legnagyobbakat jelezzük, és természetesen az Agárdi 
Gyógy- és Termálfürdő is, minden hónap első és utolsó 
keddjén ad kedvezményt a belépőjegyekre az érvényes 
kártya tulajdonosoknak. Ehhez azonban a következő hó-
naptól a kártyákat érvényesítő matricával kell ellátni, 
amelyek a NYOSZ irodában igényelhetők.

Egyelőre itt tartunk, de nem adjuk fel a tervet, hogy 
megújítsuk ezt a kedvezmény rendszert.

ismét elindult a MOl-kártya igénylése a NyOSZ-
ban!

Minden tankolásnál 6 Ft azonnali kedvezmény és 1 bó-
nusz pont jóváírás literenként. Családtagnak is igényelhető.

1074 Budapest Szövetség u. 9. nyosz@enternet.hu, 
30/574-9097.

ünneplő közösségeink
Az elmúlt hetekben ünnepelte több nyugdíjas egyesületünk 
születésének évfordulóját. Közülük is hírt kaptunk az Ózdi 
Nyugdíjas Klub 20 éves ünnepségéről, és a Debreceni Nyug-
díjas Egyesület 30 éves fennállásának köszöntéséről.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége nagyra értékeli e 
nyugdíjas közösségek mozgalmunkat gazdagító munká-
ját, a kortársi együttműködésnek áldozott, köztünk töltött 
évtizedeiket. Kívánjuk és kérjük, hogy ez a hűség hosszú 
távú útitársa legyen e közösségeknek. Országos figyelemre 
is méltó munkájuk nagyrabecsüléseként elismeréssel ado-
mányoztunk számukra díszoklevelet.

rövid híreink
A Generációnk Magazin októberben már 8. alkalommal 
televíziós adás formájában is elérhető.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete mintegy 90 he-
lyi televíziót tömörít, melyek együttműködésének köszön-
hetően minden hónapban legalább egyszer (de van, ahol 
egy héten át) közvetítik a Generációnk Magazin 30 perces 
tévéműsorát. A műsorban követni lehet az újságunk egyes 
tudósításainak hátterét, nyugdíjas eseményeket, közössé-
gek életét, nyugdíjas egyéniségeket – ahogy ez a lapban is 
megjelenik.

Javasoljuk Olvasóinknak, keressék a helyi tévécsatornák 
adásaiban a GENERÁCIÓNK MAGAZIN műsorát.

Aki „lekési”, vagy a régebbi adásokra kíváncsi, a www.
youtube.com felületén megtalálhatja.

Jó böngészést!

Tájékoztatjuk a tisztelt Olvasókat, hogy a december 
6-7-én Budapesten megrendezésre kerülő hagyományos 
Nyugdíjas Expo-ra 900.- Ft-os elővételi áron belépőjegyek 
vásárolhatók / rendelhetők a NYOSZ irodán (1074 Buda-
pest Szövetség u. 9. , 06/1/210-0326, nyosz@enternet.hu)

Felhívás NYOSz 
kitüntetések 
adományozására
Szokásunk szerint idén év végén – központi ünnepség ke-
retében - szeretnénk jutalmazni a NYOSZ és tagszervezetei 
legjobb aktivistáit, közösségeit. Ezért kérjük a tisztelt elnö-
köket, elnökségeket, hogy tegyenek javaslatot a december-
re tervezett évzáró ünnepségünk alkalmával köszöntendő 
NYOSZ kitüntetettekre.

itt szeretnénk felhívni a figyelmet három tényezőre:
 – kitüntetési javaslatot tehet valamely NYOSZ tagszerve-

zet, vagy ahhoz tartozó nyugdíjas közösség vezetője és a 
NYOSZ küldöttgyűlés tagja

 – kitüntetett személy/csoport legalább 5/10 évi kimagas-
ló, eredményes, nyugdíjas közösségi munkát végző lehet

 – javaslatokat adatokkal, indoklással és a javasolt személy/
csoport rövid bemutatásával, méltatásával november 
15-ig várjuk a NYOSZ címére (1074 Budapest, Szövet-
ség u. 9., nyosz@enternet.hu)
A kitüntetések odaítéléséről a NYOSZ elnöksége no-

vemberi ülésén dönt.
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tisztelt Szerkesztőség! 
Azért írom levelem, mert szeretném az emberek – főleg a nyug-
díjasok – figyelmét felhívni egy új veszélyre. A leírtakra nincs 
konkrét bizonyítékom, de tapasztalataim alapján raktam össze 
a következtetést. Ebben az évben három idős hozzátartozómat 
rabolták ki. Egyik a szomszédom, őt még tavasszal, a másik a 
nagymamám és annak a húga. Őket pedig augusztus elején.

A három esetben a furcsa, hogy mind hármójukat akkor 
rabolták ki, mikor több napig nem voltak otthon. A szom-
szédom két hétre vidékre utazott, a nagymamám a Balatonon 
volt, míg a húga kórházban egy előre betervezett kezelésen. 
Mind a három embert jól ismerem. A szomszédom már tíz 
éve a szomszédom. Idegenekkel szemben bizalmatlanok, de 
mindhárman kapcsolatban állnak tévéshopos cégekkel, és 
rendszeresen kapnak telefonhívásokat is. Általában havonta 
vásárolni is szoktak. Volt már rá példa, hogy egy-egy csomag-
jukat hozzám irányították vagy a postára, mert tudták, a cso-
mag érkezésekor nem lesznek otthon, és erről természetesen 
a telefonost is tájékoztatták. Évek óta vásárlók ezeknél a cé-
geknél. Mivel dolgoztam korábban én is ilyen területen, is-
merem a rendszerüket. A vásárlók pontos adataival és korábbi 
vásárlásainak a listájával is rendelkeznek. Ergo tudják, hol lak-
nak, és korábban mikor, mennyit költöttek. Idén mindhárom 
hozzátartozómat úgy rabolták ki, hogy előre betervezett, több 
napos programjuk volt, mikor a rendelésüket leadták. Amikor 
a szomszédomat kirabolták tavasszal, előtte meg akart kérni, 

hogy vegyem át a csomagját. A csomag érkezésének várható 
időpontja körül nekem is több napos elfoglaltságom volt, így 
ő tájékoztatta a céget, hogy küldjék postán maradóra a csoma-
got. Ergo tudhatták, hogy a közvetlen szomszéd se lesz otthon. 
Mindhárom helyen a betörők alapos munkát végeztek. Nem 
volt szétdobálva semmi, nem volt az ajtó se felfeszítve, csak 
annyi látszott, valakik jártak ott, és persze az értékek eltűntek 
– ékszerek, régi lemezek, könyvek –, szóval elég nagy tételben. 
Látszott, hogy a betörőknek volt idejük! A  rendőrségnek is 
elmondtuk a feltevésünket, de ők nem látták bizonyítottnak 
az összefüggést. Ezeknél a telefonos cégeknél nagy a rotáció, 
már nyolc általánossal felveszik az embert, egy-kétnapos tré-
ning után már telefonálhatnak. Nem nézik a munkavállalók 
hátterét. A fizetések alacsonyak, a körülmények rosszak és a 
cégek a szükséges adatvédelemre se figyelnek oda. Egy év alatt 
én három ilyen cégnél dolgoztam. Hiába az adatvédelem, sok 
cég, köztük bankok is igénybe veszik külsős telefonos cégek 
munkáját. Ha a bankunkból vagy a mobil-, kábel-tv-szolgál-
tatónktól kapunk egy hívást, nem biztos, hogy onnan hívnak, 
még akkor sem, ha az ügyfél-azonosítónkat bediktálják. 

A rendőrség hamar lezárta mindhárom ügyet, pedig elég 
nagy értékben loptak. Egyik idős hozzátartozóm se gazdag 
vagy tehetős. Az elmúlt évtizedek alatt gyűjtöttek össze ma 
már értékesnek mondható tárgyakat.

A nyilvánosság erejében bízva írom le a történetet, hogy fel 
tudjam hívni erre a figyelmet.

Egres Bella (nevemet vállalva) 

tisztelt Szerkesztőség!
Az idősek világnapja ünnepségére, rendezvényeire készül-
nek a nyugdíjasokat tömörítő közösségek, a nyugdíjasklu-
bok, az idősek hagyományőrző csoportjai és sok civil szer-
vezet. Egerben több mint 90 civil szervezet a Civil Napok 
keretében emlékezik meg erről az eseményről.

De megemlékeznek a helyi önkormányzatok és a szak-
mai szervezetek, akik erkölcsileg és anyagilag támogatják e 
rendezvényeket, és feladatuk az idős emberekkel való tö-
rődés.

Már több mint két évtizede annak, hogy az ENSZ köz-
gyűlése október elsejét az idősek világnapjává nyilvánítot-
ta. Intézkedésében hangsúlyozta, hogy az idősek felé a gon-
doskodás, a tisztelet és a törődés mindenkinek kötelessége. 

84 évet megélve, visszagondolok az elmúlt század ese-
ményeire, szinte belső kényszer hajtott engem, hogy meg-
írjam, és tanulságul hagyjam örökül egy kötetben emlé-
keimet. Ebből született meg az Emlékeim című memoár. 
Mintegy kétszáz oldalon, kordokumentumok bemutatásá-
val került megírásra. 

A visszaemlékezésben a megélt események és szüleim, 
nagyszüleim elbeszélései alapján írtam meg a történéseket. 
Nagyon sokat változott a világ, s benne az emberek éle-
te. Az elmúlt 8 évtizedben feszültségekkel, gondokkal teli, 
különböző nézeteket valló emberekkel ismerkedtem meg. 
Remélem, tanulságul szolgálhat mindaz, amit megírtam, 
különösen a fiatalabb nemzedék számára.

Azt vélem, hogy időskorunkban át kell adni tapasz-
talatainkat. Hiszen sokszor találkoztunk magunk is ne-
hézségekkel, de mindig igaz emberi és erkölcsi értékeket 
kerestünk, mert ezt láttuk szüleinktől is. Optimista mó-
don szemléltük az életet, hiszen főleg a mostani egészségi 
és egyéb problémákon csak így lehet úrrá lenni. 

Egész életemben részt vettem különböző közösségek, ci-
vil szervezetek munkájában. Nyugdíjazásom után 15 évig 
voltam a Heves Megyei Nyugdíjasok Választási Egyesüle-
tének elnöke. A mai napig is tagja vagyok az Egri Dobó 
Katica Nyugdíjasszervezetnek, vezetője Kósa László, és a 
Cukorbetegek Egyesületének, elnöke Jakabné Jakab Kata-
lin. Azért említettem meg e közösségek vezetőinek nevét, 
mert szeretném megköszönni fáradságos munkájukat. Napi 
kapcsolatom van tehát kortársaimmal, ismerem a problé-
máikat. Sokszor meghívnak rendezvényekre, ilyenkor el-
mondom a saját, és tolmácsolom mások véleményét is. 

Ebben az évben is Egerben a Civil Kerekasztal biztosítja 
az együttműködést a különböző civil szervezetekkel, egyez-
tetik feladataikat és terveiket. Ezek a közösségek nemcsak 
gazdag hagyományőrző programokat szerveznek, hanem 
feladatuknak tartják ezek átörökítését is az utódok szá-
mára. Segítik kortársaink egészségügyi és más gondjainak 
megoldását is. Mindezek legnagyobb értéke a baráti segít-
ség, az egymás iránti tiszteletre nevelés. Ennek konkrét pél-
dái a különböző civil rendezvények színvonalas munkája. 

Ehhez segítséget adnak nemcsak anyagi, hanem erkölcsi 
téren is a helyi önkormányzatok és más civil szervezetek is. 
Ezt a segítséget, együttérzést, baráti biztatást én is többször 
megtapasztalhattam.

Könyvem ismertetőjében megfogalmaztam, hogy én is 
szeretnék „cselekvő részese lenni annak a társadalomnak, 
amely emberszámba veszi az embert, így az öregkorára is em-
ber tud maradni”.

Ennyi évvel a hátam mögött sok mindent tapasztaltam 
már. Mindig erőt adtak és adnak számomra a családtagjaim, 
a barátaim és azon közösségek támogatása, akikkel kapcsolat-
ban vagyok. Büszke vagyok gyerekeimre, unokáimra. Hálás 
vagyok volt tanáraimnak és hajdani munkatársaimnak is, 
akik segítették munkámat.

Sokszor meghívnak kortársi összejövetelekre. Mindig azt 
hangsúlyozom, hogy ne gyűlölködjünk.  Lehetnek különbö-
ző véleményeink, de ezt emberi módon beszéljük meg, nem 
fajulhatnak a nézetkülönbségek gyűlöletté. Ezt kell hogy lás-
sák utódaink, a fiatalabb generáció is. Hitvallásomnak tar-
tom, hogy az igazi értékeket meg kell őrizni, ezeket kell átad-
ni. Hiszen többször tapasztalom, hogy nem mindig történik 
megfelelően a valóság bemutatása. 

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni mindazok-
nak, akik eddig támogatták, segítik az időseket, hiszen az 
ENSZ közgyűlése kötelességévé tette az idősek segítését, de 
ezt nem mindenki értette meg. Sajnos nem mindenki talál-
ja meg a feladatát, többször előfordul, hogy nem adják meg  
a megfelelő tiszteletet. 

Én magam 48 évet töltöttem munkaviszonyban, már ak-
kor sok civil szervezetnek voltam tagja, ezért is állíthatom, 
hogy a család mellett a közösség nagyon sokat tud segíteni 
gondjaink megoldásában, és színesebbé teszi életünket.

Köszönettel tartozok még egyszer mindazoknak, akik se-
gítettek túljutni a nehézségeken. Elsősorban Feleségemnek, 
akivel 60 éve élek boldog házasságban, és családtagjaimnak. 
Ma is biztatást adnak. Hálás vagyok azoknak is, akik már 
nincsenek közöttünk, de mindig mellettem álltak a bajban is.

Befejezésül a megírt Emlékeimben is részletesen tagolom 
a fenti gondolatokat, tanulságul a mai nemzedéknek. Remé-
lem, hogy sokan olvassák majd, megtalálható a Bródy Sán-
dor Heves Megyei Könyvtárban, amit a helyiek közül már 
több százan elolvastak.

Végül azt kívánom, hogy „legyen köztünk s a világon 
béke, adjon az Isten még sok boldog évet, békességet, erőt, 
egészséget”!

Üdvözlettel: Sebestyén János, 84 éves nyugdíjas

A csodálatos balatoni panorámával rendelkezô 
HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT ideális hely a pihenéshez 
idôsebb vendégeinknek is!

Senior fit ajánlatunk:

•	Félpanziós	ellátás:	bôséges	büféreggeli	és	büfévacsora
•	Levesebéd	2	alkalommal
•	Gyógytea	a	wellness	részlegen
•	Személyenként	30	perc	masszázs	(1	alkalommal)
•	Minden	nap	senior	fitneszprogram	(délutáni	vízitorna,	

nordic	walking,	jóga,	senior	torna)
•	Esténként	élôzene	a	Mistrál	Bárban
•	A	 wellnessrészleg	 korlátlan	 használata	 (úszó-	 és	

merülô	medence,	 szauna,	 infraszauna,	 gôzkabin,	
jacuzzi,	 Kneipp-taposó,	 fitnesz-	 és	 tornaterem,	
pihenôszoba,	fürdôköntös	használat

•	Díjtalan	szobaszéf	és	vezeték	nélküli	internet	használat

Programtipp:	Herendi	Porcelánmanufaktúra,	Veszprémi	Zoo

Mindez már 10 900 Ft-tól / fô/ éj
Érvényes:	 2019.09.05-12.20.	 között,	 min.	 3	 éj	 foglalás	
esetén,	vasárnaptól	csütörtökig.

Tel.:	+36	(88)	620-620	•	hotelbalresort@hunguesthotels.hu
hunguesthotels.com/balresort

Csúcs szálloda a Balatonnál!
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nem is gondolta volna, hogy – miután lényegében semmi 
sem maradt utána – fel lehet építeni újra a nyomdáját, a 
gépeket, berendezéseket, több ezer betűtípussal, íróasztalá-
nak „újrateremtésével”. 

Papírmalom, papírgyártás. Fából készült hatalmas ví-
zikerék, tartály, a foszlatáshoz és a pépkészítéshez, „víz-
nyomatozás” és sok minden más: miként találhatták ki  
a kínaiak másfél évezreddel ezelőtt, hogy növényi rostok-
ból papíros készíthető. És ami a legnagyobb értéket kép-
viseli: korabeli bibliák, liturgiák leírásai és különböző más 
ősnyomatok, a legrégebbi és újabb kori könyvek gyűjtemé-
nye egy külön helyiségben.

Hazafelé a csodás Bódva völgyében vezetett az utunk, 
mely így az őszi napfényben még káprázatosabbnak lát-
szott. Ez is valóban csodával töltött el mindenkit. Az elkö-
szönéseknél sokan mondtak köszönetet a szervezőknek, és 
vélekedtek úgy, hogy ezt vétek lett volna kihagyni! 

-ri -nő

kora őszi kirándulási élmények

„A természet csak azért örökifjú, örökké új,
mert a mindig változó ember nézi”

Az Aggteleki-karszt területét 1978-ban tájvédelmi kör-
zetté, 1985-ben nemzeti parkká, 1995-ben pedig az 
UNESCO-világörökség részévé nyilvánították. A  felszín 
alatti világ legjelentősebb képviselője a Baradla–Domica-
barlangrendszer, az őskori ember lakhelye. A BAZ Megyei 
NYÉSZ rendszeresen készít éves rendezvényprogramot, de 
sokszor – lehetőségei függvényében – beiktat különböző, 
különleges összejöveteleket, kirándulásokat is. Ezekben ha-
gyományosan legjobb úton van a természethez, a kultúrá-
hoz, művészethez – és ami fontos – az egészséges életmód, 
példaértékű műveléséhez.

Ezen a kora őszi napon cél, a Baradla-barlang megláto-
gatása. 7–800 méteres rövidtúra, ahogy az idős és idősödő 
emberekhez „illik”, de előtte még séta, barangolás a hatal-
mas parkban. A nappal még nem hűvös, a nap melege árad 
szét a fák árnyékában is. A lomb színesedése, hullása még 
nem kezdődött el. Nem kell különösebben megterhelni 
a szervezetet, ki lassabban, ki tempósan gyalogol, közben 
ücsörög a padon, szívja a friss levegőt, nézegeti a bazárok 
„felhozatalát”, netán vásárol is.

Indulás a barlangba. Lépcső fel- és lefelé. Nem kevés. 
Nem kellemes, de a néhány perces szenvedés elégtétele  
a látvány. Nem is akármilyen! Jutalom a szemnek, néhány 
perc múlva már a lábnak, tüdőnek is. A  cseppkövek vé-
geláthatatlan gazdagsága, különböző alakzatok, melyek  
a kutató fantáziáját is megmozgatták, ez látszik a különbö-
ző elnevezésekből: Anyósnyelv, Tigris, Oszlopok csarnoka, 
stb.-stb. Lenyűgöző nagyságú a Hangversenyterem, ahol 
fényjátékkal kombinálva hallható volt az Operaház örökös 
tagja, Simándi József előadásában a Bánk bánból a Hazám, 
hazám…, majd Demjén Ferenc jóvoltából sólyomszár-
nyon szállhatott a fantázia (Honfoglalás) a ragyogó akusz-
tika jóvoltából.

Rövid pihenés. Ebéd. Jól járt mindenki, mert egyaránt 
finom volt a rántott hús és a bakonyi sertésborda. Kávézás. 
Irány a busz. Menet a Nemzeti Park szélére, Szinpetribe.

Tetszetős kőkerítés, rajta a tábla: NAGYKÖNYV, nyíl 
balra. Nagy? Sokkal nagyobb – mint később kiderült –  
a világ legnagyobbja. Kétemeletes épület, elől-hátul hatal-
mas udvar, tisztaság, rend, ragyogó gyepszőnyeg, sok-sok 
virág és a telken átfolyó Jósva patak. Hátul, a domboldalon 
a park védett állata kövekből kirakva, csaknem százméteres 
nagyságban: szalamandra. Így együtt, ebben a kis faluban, 
ámulatba ejtő dolog.

A KÖNYV. Először egy 6 perces kisfilm arról, hogy 
miként, mennyi idő alatt készült el, és ennek során mi 
mindent kellett figyelembe venni azért, hogy minősége, 
esztétikája sok száz évig megmaradjon. Az olvasó számára 
meg sem próbálom leírni, hiszen hihetetlenül sokrétű több 
éves, komoly anyagiakat felemésztő tevékenység eredmé-
nye, e több mint 16 m2-es, gigantikus „olvasnivaló”. El-
képzeltünk egy ugyanekkora lakószobát. Hát, nem kicsi az 
sem. Újabb film, újabb helyiségben. Gutenberg. Az ember 

kárpátalján jártunk

Az Ózdi Nyugdíjasklub a Rákóczi Szövetség – kárpátal-
jai kirándulásra kiírt – pályázata elnyerése révén 2019. 
augusztus 14-én reggel 6 órakor kelt útra a beregszászi ha-
tárátkelő felé. 41 fős csoportunk nagy izgalommal várta 
ezt a napot, hiszen közülünk néhányan életükben először 
váltottak útlevelet, először tapasztalták meg az útlevél- és 
vámvizsgálatot. Idegenvezetőnk az ukrán határ túloldalán 
szakadó esőben várta ki a közel kétórás folyamat végét.  
A bemutatkozás után segítségünkre volt a valutaváltásnál, 
majd elindultunk Beregszász felé. Út közben gyönyörű 
akcentussal, hibátlan magyarsággal ismertette Kárpátalja 
történelmét – ezen belül a Beregszászt érintő eseményeket. 
A  város központjába érve – bizonyságul, hogy szeretnek 
minket az égiek – elállt az eső, így zavartalanul gyönyör-
ködhettünk a főtér szépségében, fotót készíthettünk Fedák 
Sári szobra mellett, a törvényszék felújított épületéről, az 
egyetemről, a Bethlen–Rákóczi-kastélyról.              

A Beregszászon tett látogatásunk befejeztével Munkács-
ra indultunk, ahol a Rákócziak nyári lakhelye, a városháza 
épületének felkeresésével indult programunk. A felújított, 
mégis a kor szellemében pompázó vár minden szintjét be-
jártuk, ami nem kis teljesítmény volt a csoport sok tagjá-
tól. Nem hagyhattuk ki a város nagy szülötte, Munkácsy 
Mihály lakóházát sem. Az épület szépségén túl mindnyá-
junkat lenyűgözött a tény: a nagy művész életének helyszí-
nén járunk. Rövid látogatásunkat a Munkácson elköltött 
vacsorával fejeztük be, majd Ungvárra utaztuk.

Szállásunk Ungvár belvárosában, a Hotel Duet Plus 
Szállodában volt. Az  itt elfogyasztott reggeli után az első 

programunk a szépen felújított – Bercsényi Miklós, II. Rá-
kóczi Ferenc emlékét idéző – vár felkeresése volt. A hely-
szín, a család története mély érzelmeket ébresztett ben-
nünk.

A belváros sétáló utcáján végigmenve sok régi, szépen 
felújított épület között – elvegyülve a többi turista és az 
ungvári lakosok között – megtapasztalhattuk, hogy a ma-
gyar szó mennyire vonzza a helybéli magyarokat – szívesen 
álltak szóba a messziről jött „idegenekkel”. A görög kato-
likus templom felkeresése után az Ung partján, a hársfasor 
alatt sétáltunk, majd a hídon átkelve, a túloldalon tartot-
tunk rövid pihenőt. 

Záróprogramként a skanzent kerestük fel. A 13–14. szá-
zad atmoszférájába kerültünk. Be-betértünk egy-egy por-
tára, az iskolába, megnéztük a híres fatemplomot. Itt ért 
minket a felismerés – kirándulásunk az ebéd elfogyasztása 
után véget is ér! A rengeteg látnivalóhoz, megismernivaló-
hoz nagyon rövid volt ez a két nap. Arra viszont éppen jó 
volt, hogy felébressze bennünk a vágyat: Kárpátalja más 
nevezetes helyét is fel kell keresnünk, meg kell ismernünk 
a természeti kincseit is. Jövőre visszajövünk.

 Összességében a kirándulás elérte célját. Kevésbé „fel-
kapott”, nem eléggé ismert régióban szereztünk maradan-
dó élményeket, gyűjtöttünk szép emlékeket. A vendégsze-
retetről nem is beszélve. 

Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek a lehetőséget és a tá-
mogatást!

Bellér Lászlóné,  
az Ózdi Nyugdíjasklub elnöke 
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Szeniorok és az európai Sporthét

Az Európai Sporthét országos rendezvényeihez csatlakoz-
tak szeptember 25-én a veszprémi nyugdíjasklubok.

A MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete és a Veszprém 
Megyei Nyugdíjasszervezetek Szövetsége rendezésében 
húsz nyugdíjas klub képviselői vettek részt a második alka-
lommal kiírásra került Bakonyi Tízpróba sportjátékokon. 
A szervezők hangsúlyozták, hogy ez a Európai Unió által 
meghirdetett rendezvénysorozat egyik állomása, és azért 
lehetünk rá büszkék, mert az EU-ban magyar kezdemé-
nyezésre néhány éve indult, és napjainkra szinte minden 
tagállamban több százezren csatlakoznak hozzá.

 A veszprémi rendezvényre jelentkező csapatoknak tíz 
állomáson kellett különböző feladatokat megoldaniuk. 
Ezek teljesítésénél nem az erőnlét, hanem az ügyesség,  
a találékonyság, esetleg a szerencse volt a meghatározó. De 
el lehetett mondani, ezen a napon a labdáé volt a főszerep, 
ütve, dobva, rúgva minden formában előfordult. A leg-
dinamikusabb számnak a talicskaváltó verseny bizonyult, 
ahol a nők bebizonyították, ebben a korban már ők gyor-
sabban tudnak talicskázni.

A sportnap másik nagy eseménye a szeniorok kispályás 
focija volt. Az öregfiúk a pályán most is bizonyították azt, 

hogy nem kispályások, és még nem kell őket leírni. Pályán 
kívül már bicegnek, de ez a kis probléma a fociláz közben 
teljesen elfelejtődik.

Az egész napos rendezvény kellemes időjárási viszonyok 
között, jó hangulatban zárult. Több résztvevő a jövő évi 
viszont látásra köszönéssel jelezte azt, hogy érdemes volt 
ezen a sportnapon részt venni.

Sportnap 
Bükkszéken
A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 2019-ben is 
megrendezte a Megyei Nyugdíjas Sportnapot. A sport-
nap Bükkszéken, a Termálfürdőben zajlott le. A  rendez-
vényünkön 25 tagszervezetünktől 390 fő vett részt.  
A  sportnapunkon 3 cél teljesült:  fürdés,  versenyzési lehe-
tőség biztosítása és egészségfelvilágosítás, egészségmegőr-
zés. A megnyitó után a részt vevő nyugdíjasok teljesítették 
a gyalogolni jó program távját. Az útvonal egy kellemes 
séta keretében teljesült. Felmentünk a kistemplomig, majd 
onnan visszatértünk a fürdő hátsó bejáratához. Így teljesí-
tettük az OGYIK-pályázatban meghatározott feladatokat. 
A strandon az első program egy nyugdíjastorna volt. En-
nek vezetését Havasi Anikó nyugdíjas testnevelőtanár vál-
lalta. Versenyzési lehetőséget biztosítottunk férfi és női 
kategóriákban, úgymint  gyorsúszás, hátúszás, mellúszás és 
vízben gázolás. 

Itt a legjobban teljesítők érmet kaptak. A sportnap fő-
díját, a serleget a legtöbb pontszámot elérő gyöngy-na-
gyi Nyugdíjasklub kapta. A második helyezést a Hevesi 

Nyugdíjasok Egyesülete érte el, a harmadik helyezett a 
Nagyrédei Bokréta Nyugdíjasklub csapata lett. Emléklapot 
kapott a Sportnap két legidősebb, egy 77 és egy 81 éves női 
részvevője. Az ebéd bükkszéki töltött káposzta volt, amit 
a Bükkszéki Nyugdíjasklub csapata készített el. köszö-
netet szeretnénk mondani Bükkszék polgármesterének, 
Zagyva Ferencné Marikának a helyszín biztosításáért 
valamint a termálfürdő kedvezményes igénybe vételéért. 
Köszönjük továbbá Ivád polgármesterének, Valyon lász-
ló úrnak a rendezvény támogatását. Bízunk benne, hogy 
a részt vevő nyugdíjas társak jó hangulatban, érmekkel és 
élményekkel gazdagodva tértek haza. A mai nap is megerő-
sítette őket abban, hogy a közösségi élet sok örömet ad, és 
fiatalon tart testben és lélekben.

Farkas Attila
Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége,

elnök
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Embermese

Magdi 80.
A Nő, aki megbízható. Évtizedek óta, precízen a kultúra 
szolgálatában szervez, mozgósít, szerepel. A Nő, aki szolgál. 
Szolgálja a családot, a szűkebb és tágabb közösséget. Szakmai 
alázattal emberek ezreinek ad örömet úgy, hogy igényesen 
szolgálja és patronálja az igazi kulturális, irodalmi és zenei él-
ményt adó társulatokat.

Igen Ő az, aki miután belépett a nyugdíjasok világába, 
előbb egy sikeres helyi énekkarban aratta le a babérokat, majd 
koncertek szervezője lett. A nyugdíjasok közösségében több 
mint 10 éve a motor. Az őserőt, aki mindannyiunkra hat, úgy 
hívják Mészáros Róbertné  Magdi. Hétköznapi nevén csak: 
MAGDI.

Nem lehet nem odafigyelni rá. Ma már, amikor izgalmas-
nak tűnő kérdéseket beszélünk meg, automatikusan felé irá-
nyulnak a tekintetek. Vajon neki mi a véleménye? Jó csapat-
tag, s nem ismerek embert, aki ne szeretne vele dolgozni.

Magdi 80!  Igen, kérem, ez a fiatalos, csupa energia és meg-
jelenésében vonzó asszony. 

Alig hihető, pedig igaz. Hála a jó Istennek, különösebb 
nyavalyák nélkül élheti életét. Nem panaszkodik, pedig tehet-
né. Nem figyelhet magára, mert az otthoniak több törődést 
igényelnek. Igazi ősanya abban az értelemben, hogy élete so-
rán mindig emberekről gondoskodott. Nem régen a Balatoni 

Randevún, Balatonalmádiban részese volt annak a kerekasz-
tal-beszélgetésnek, ahol neves kortársak beszéltek életútjukról. 
Ott értettem meg Magdi titkát. HR-esként dolgozott egy 
nagyvállalatnál. Ő az, aki odafigyelt, segített az embereknek, 
amikor arra szükségük volt. A dolog persze kétoldalú, a cégét 
segítve tette mindezt. Mindenki megelégedésére.

Magdi országosan közismert a szövetségi tevékenysége foly-
tán. Csodálattal és szeretettel vesszük tudomásul, hogy Ő 80 
éves. Kívánok számára nagyon aktív és örömökben teli  éveket 
a kis közösségünk és a szövetség nevében egyaránt.

Szeretettel:
Márkus Árpád  

alelnök, VMNYSZ 

Nemzetközi Szenior Sportolimpián jártunk 
Szerbiában
Lapunk hasábjain már többször hírt adtunk a hajdani Ju-
goszlávia utódállamaival történő együttműködés esemé-
nyeiről. Tagszervezeteink szintjén és országosan is rendsze-
res találkozók jelzik elsősorban a szlovén, horvát és szerb 
kortársak iránti baráti kapcsolatainkat.

Ebben a sorban egy jelentős eseményre került sor  
a szerbiai Vrnjačka Banja üdülőhelyen, ahol az idén 12. 
alkalommal rendezett Szenior Olimpiát a Szerbiai Nyug-
díjasok Szervezete, a Szerb Köztársaság Ifjúsági és Sportmi-
nisztériuma, a Szerbiai Sportszövetség és Vrnjačka Banja 
község.

A Szerbiai Nyugdíjasok Szervezete önkéntes, nonprofit, 
szociális-humanitárius és párton kívüli tömörülés, amely 
ugyanakkor több mint 2 millió szerbiai nyugdíjas és 60 
évnél idősebb polgár érdekszervezete Szerbiában. A moz-
galom elsődleges célja a szépkorúak életminőségének javí-
tása, sport- és rekreációs tevékenységük, egészségügyi ellá-
tásuk és kulturális tevékenységük ösztönzése és fejlesztése.  
Ez Szerbia, mint az egyik legidősebb lakossággal rendelke-
ző európai ország számára, kiemelt jelentőségű.

A Szerbiai Nyugdíjasok Szervezete a fenti célkitűzések 
szellemében 2008-ban szervezte meg első ízben a Szépko-
rúak Sport-, Egészség- és Kulturális Olimpiáját. A rendez-
vény azóta már hagyományossá vált, a községek nyugdíjas-
egyesületeinek, az ágazati egyesületeknek, a gerontológiai 
egyesületeknek és a szociális központoknak a csapatai vesz-
nek részt rajta Szerbia egész területéről. 

A szépkorúak olimpiájának megrendezését a következő 
célkitűzések vezérlik: 

1. az aktív és kreatív időskor és az egészséges életmód 
népszerűsítése,

2. a szerbiai és külföldi szépkorúak közötti kapcsolat ki-
építése és erősítése,

3. az idősek világnapjának, október 1-jének a megün-
neplése,

4. a szerbiai nyugdíjas-egyesületek elnökeinek találko-
zója és tapasztalatcseréje,

5. az időskorúakról és a sport fejlesztéséről (rekreáció-
ról) szóló, a Szerb Köztársaság Kormánya részéről is 
elfogadott nemzeti stratégiák megvalósításához való 
hozzájárulás.

A rendezvény programja és szabályzata alapján az olim-
pia négy napja alatt 3–5 tagú csapatok versenyeznek, ame-
lyekben a csapattagok 60 évesnél idősebbek, s akik hét, 
életkorukhoz alakított sportágban versenyeznek (gyorsgya-
loglás-staféta, labdarúgás – tizenegyesek, kosárlabda – sza-
baddobások, lövészet, darts (pikádó), sakk és horgászat).

A sportversenyek mellett az olimpia keretében irodalmi 
találkozókat is tartanak, megrendezik az ún. Egészségba-
zárt, és egyéb szórakoztató jellegű kísérőrendezvényekről 
is gondoskodnak.

A NYOSZ 5 fős csapatát az olimpián Némethné Jan-
kovics Györgyi elnök vezette, tagja volt Demeter Ferenc, 
a NYOSZ sportért felelős alelnöke, valamint Palla György, 
Dr. Perkovics Géza és Geröly József nyugdíjas sakkozók. 
Versenyzőink a 60 induló sakkcsapatból az előkelő 20. 
helyen végeztek. Delegációnk a versenyek megtekintése 
mellett két- és többoldalú nyugdíjas vezetői találkozókon, 
az együttműködés jövőbeni alakulását taglaló megbeszélé-
seken is részt vettek. 

(tudósítónktól)

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



AZ ANYAGOT A PFIZER KFT. TÁMOGATTA.

Immár 4 éves hagyománynak örvend a „Séta az egész-
séges tüdőért!” program, amelyet a Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetsége 2015 októberében hirdetett meg először. 
Az elmúlt években a séta egyre növekvő népszerűség-
nek örvend, tavaly például a Margitszigeten számtalan 
sétálni vágyó nyugdíjas gyűlt össze. A téma és a séta 
ötlete végül is több szervezetet is vonzott, így 2018-ban 
az országban 8 városban – Budapesten, Veszprémben, 
Székesfehérváron, Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregy-
házán, Békéscsabán, Egerben és több kisebb települé-
sen is – együtt sétáltunk az egészségünkért. A program 
sikerét a jelentős média visszhang is mutatta. 
A résztvevők több helyszínen elhatározták, hogy jövőre 
folytatják a megkezdett hagyományt.
Idén újra nyakunkba vesszük a várost és a Tüdőgyul-
ladás Világnapján, 2019. november 12-én sétára in-
dulunk. Az országos szövetség várja azon szervezetek 
jelentkezését, amelyek szívesen vállalkoznak a néhány 
kilométeres séta megszervezésére, közösen hitet téve 

a tüdőbetegségek elleni védekezés mellett, hangsú-
lyozva, hogy mi magunk is tehetünk az egészségünk 
megóvása érdekében, hiszen a pneumococcus okozta 
tüdőgyulladás  védőoltással megelőzhető. 
Nemcsak a séta volt azonban az egyetlen kezdemé-
nyezés az elmúlt évek során, amely az odafigyelés és 
a tüdőgyulladás megelőzésének fontosságára hív-
ta fel a figyelmet. 2016 novemberében az Életben 
maradnának nagysikerű kezdeményezése során öt 
tüdőgyulladásban elhunyt magyar költő - Csokonai 
Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Arany 
János, Ady Endre - verseit ültettük át képregényekbe. 
A Tüdőgyulladás Világnapja alkalmából a rákövetke-
ző évben Csokonai, Arany és Ady élőben beszélgettek 
a Magvető Café színpadán, míg 2018-ban a Maradj  
játékban esemény keretében a magyar vízilabda nagy 
öregjei – Horkai György, Kenéz György, Cservenyák  
Tibor, Molnár Endre, Kásás Zoltán, Kiss István- és uno-
káik sorakoztak fel, hogy egy jó hangulatú gálameccsen 
mérjék össze erejüket, hogy az elsősorban idős korosz-
tályt veszélyeztető bakteriális tüdőgyulladás megelőz-
hetőségére hívják fel a figyelmet. 

A sétán résztvevőket meleg teával és almával várjuk,  
valamint könyvjutalmakat sorsolunk ki. Kérjük a szer-
vezeteket, hogy a részvételi szándékot november 1-ig 
jelezzék a nyosz@enternet.hu email címen, vagy a 
06/1/210-0326-os telefonszámon, ahol többek között 
részletes tájékoztatást is kérhetnek a teljes programról. 
Szívesen biztosítunk helyet újságunkban a Világnaphoz 
kapcsolódó helyi kezdeményezésekről is.

Mi történt eddig? 

SÉTA AZ EGÉSZSÉGES TÜDŐÉRT
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AZ ANYAGOT A PFIZER KFT. TÁMOGATTA.

FIATALOK AZ EGÉSZSÉGES IDŐSKORÉRT 
közös játék az unokákkal a Tüdőgyulladás Világnapja alkalmából

Novemberben indul a Tüdőgyulladás Világnapja alkalmából az az országos kezdeményezés,  
amely a fiatalokon keresztül világít rá arra, hogy milyen fontosak a nagyszülők a család életében.

Szóljon az unokájának!
A kezdeményezés lényege, hogy a fiatalok egy népszerű 
okostelefonos alkalmazáson, az Instagramon keresz-
tül oszthatják meg a világgal, hogy mi minden jót és 
hasznosat tanultak nagyszüleiktől és hogy miért büsz-
kék nagymamájukra, nagypapájukra. Minden unoka 
életében jelen van az a szeretet és tudás, amit csak és 
kizárólag a nagyszülők tudnak megadni – így hát nem 
meglepő, hogy azt szeretnénk, minden nagymama és 
nagypapa nagyon sokáig az életünk része legyen. 
Mivel is lehet tartalmasan együtt eltölteni az időt? Íme, 
néhány igazi nagyszülő- unoka programajánlat kedv-
csinálónak.

Irány a színház! Vagy inkább mozi?
Egy kis kultúra sosem árt, és legyen szó bármilyen kor-
osztályról, a minőségi szórakoztatást mindenki szereti- 
a mozik és a színházak sokszínű programjai pedig min-
denki számára nyújtanak valamit! 

Kirándulni jó!
A fiatalokat manapság nehéz rávenni egy nagyobb  

kirándulásra a természetbe, de nem csak a fák közt le-
het ám felfedező útra indulni! Egy jó cukrászda, esetleg  
a kedvenc közös kávézójuk megtalálása ugyanolyan  
élménydús és izgalmas, mint egy hegyi séta! 

Állatkert, vadaspark!
Egész napos program ugyan, de mégis az egyik legjobb 
választás. Az állatkertek és vadasparkok lehetőséget ad-
nak az unokáknak és a nagyszülőknek egyaránt, hogy 
hosszan beszélgessenek, megismerve a másikat, miköz-
ben rengeteg érdekes állatot és növényt láthatnak.

November 12. Tüdőgyulladás Világnapja  
– óvja egészségét! 
A közös programokhoz elengedhetetlen a jó egész-
ség. Az idős korosztályt sajnos már több betegség is 
veszélyeztetheti, ilyen a tüdőgyulladás. A Tüdőgyulla-
dás Világnapja egy alkalom lehet arra, hogy a megelő-
zésre felhívjuk a figyelmet.  A pneumococcus baktéri-
um okozta tüdőgyulladás védőoltással megelőzhető.  
Egy betegséget jobb elkerülni, mint elszenvedni.

#instanagyi
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Fogyasztóvédelem

2928

Lelki zóna

zágon istván:  
Az anya meg a szülő

Ez a két fogalom alapjában véve ugyanazt 
jelenti, de azért mégsem ugyanaz. Olyan kü-
lönbség van köztük, mint – hogy is magya-
rázzam – amikor az ember azt mondja, hogy 
állam meg azt, hogy haza.

A hazáért élek és halok, az államnak meg 
adót fizetek. És annak ellenére lényegesen 
könnyebb, mint meghalni, mégis több em-
berről hallottam, aki lelkes örömmel halt 
volna meg a hazáért, de soha senkiről nem 
hallottam, aki szívesen fizetett volna adót.

Hát, így vagyunk valahogy az anyával meg 
a szülővel is. A  szülő hivatalos kifejezés, az 
anya magánjellegű.

A szülő minden, ami értelmet jelent, erőt 
és kötelességet, az anya pedig minden, ami 
érzelem, áldozat és a leggyönyörűbb gyön-
gédség a világon.

Az anya meg a szülő egy ember. De ennek 
az egy embernek egészen más tulajdonságai 
nyilvánulnak meg az anyában, mint a szülő-
ben.

Aki a harmadik szobából csukott ajtón át 
is meghallja, hogy hathetes kislánya sír, az az 
anya.

Aki szeretne berohanni hozzá, és egy kis 
jó, langyos tejecskével elcsitítani azt a kis ár-
tatlant, még az is az anya.

Aki be is rohan hozzá, megnézi, kibontja, 
tisztába teszi, de soron kívül egyetlen korty 
anyatejet sem juttat neki, hanem szigorúan 
alkalmazkodik az orvosilag előírt étrendhez, 
az már a szülő.

Akinek majd a szíve szakad ki, amikor 
a gyermeknek fogzási fájdalmai vannak, 
az az anya, de aki csukamájolajat ad neki, 
hogy minél előbb nőjön ki a foga, az már  
a szülő. Általában aki képes arra, hogy saját, 
önszülött gyermekének beadja a csukamá-
jolajat, azt a csúszós, szörnyű, kibírhatatlan 
ízű kotyvalékot, az nem is lehet anya. Az csak 
szülő lehet.

De aki közben azt hajtogatja; jaj, de jó, de 
finom, a mama is ezt eszi, és hősies elszánt-
sággal a szívében, de háborgó indulatokkal a 

gyomrában maga is megkóstolja azt a ször-
nyű kotyvalékot, az már megint az anya.

Aki büszke arra, hogy az ő kisfia már olyan 
nagy, hogy az első osztályba iratkozik, az a 
szülő. De aki az iskola megnyitásának napján 
sírva kíséri a gyereket abba a tiszteletre méltó 
épületbe, és amikor beengedi a többi gyerek 
közé, akkor úgy érzi, hogy a fia, Dániel, aki 
most lép be az oroszlánbarlangba, az már me-
gint az anya.

Aki nappal megbünteti a gyermeket, mert 
elszaggatta a nadrágját, az a szülő, de aki azt a 
kisnadrágot éjjel könnyes mosollyal foltozza 
meg, az az anya.

Aki azt mondja: haszontalan kölyök, már 
megint nem tanulsz, az a szülő, de aki fűnek-
fának keservesen panaszkodik, hogy annak a 
szegény gyereknek már megint mennyit kell 
tanulnia, az az anya.

Aki a kamasz fiát tánciskolába viszi, az a 
szülő. Aki büszkén figyeli, hogy az a haszon-
talan kölyök milyen ügyesen teszi a szépet 
annak a copfos kislánynak, az még mindig  
a szülő.

De aki ugyanakkor nagyokat nyel, mert 
úgy érzi, hogy most kezdik tőle elszakítani 
lelkétől lelkezett magzatát, és szeretné a fia 
táncpartnerét, azt a kis kacér, szőke démont 
megpofozni, az már megint az anya.

És mégis az anyából lesz a jó anyós, a szü-
lőből pedig a rossz. Amely anyósi állapot tart 
mindaddig, míg meg nem születik az első 
unoka. És akkor valami egész váratlan és cso-
dálatos dolog történik, eltűnik a szülő, eltű-
nik az anya, mondjuk, inkább a kettő össze-
olvad, és nagymama lesz belőle

De ez a nagymama nem hasonlít sem az 
anyára, sem a szülőre, annyira nem, hogy ha-
dilábon áll mindkettővel, a szülőt ridegnek, 
az anyát túlzottnak tartja, és csak egyvalaki-
vel azonosítja magát teljesen és százszázaléko-
san, a gyerekkel. Mintha soha nem lett volna 
szülő, mintha soha nem lett volna anya.

Mintha így született volna ötvenegyné-
hány éves korában egyenesen nagymamának.

tudjuk, kitől vásárolunk? 
Nem fogynak azok a panaszok, melyek szerint a fo-
gyasztók újsághirdetésben talált telefonszámon 
rendelnek meg termékeket, az átvételkor kifizetik, 
azonban utóbb meggondolják magukat. Nincs kihez 
fordulni, nem tudják gyakorolni indokolás nélküli el-
állási jogukat, mert nem tudják, hogy pontosan kitől 
vásároltak. 

Mind a női magazinok, mind a napilapok egy része, mind 
az ingyenes újságok tele vannak hirdetésekkel. A hirdeté-
sek egy részéből azonban kizárólag a terméket ismerhetjük 
meg, az árát tudhatjuk meg, és nagy betűkkel, kiemelve azt 
a telefonszámot, amin megrendelhetjük a terméket. Emel-
lett azonban arról semmit sem lehet tudni, hogy pontosan 
melyik vállalkozás hirdetését olvassuk, honnan fog érkezni 
a termék hozzánk, kinél tehetünk esetlegesen panaszt, ha 
hibás a termék, vagy kivel szemben, milyen címen gyako-
rolhatjuk az indokolás nélküli elállási jogunkat. 

Sajnos ezen információk hiányát a megrendeléskor nem 
tartják fontosnak a fogyasztók. Csak a termék használa-
tával elérhető, várható pozitív eredményekre figyelnek, 
legyen szó akár hallókészülékről, napszemüvegről, fogyasz-
tótablettáról vagy egyéb termékekről. 

Több esetben még csak számla sem szerepelt a megka-
pott csomagban, így azt sem tudta utóbb bizonyítani a fo-
gyasztó, hogy mennyit fizetett a termékért, hiszen utánvé-
tellel fizette, telefonon rendelte meg, így semmilyen írásos 
nyoma nem maradt a szerződéskötésnek. 

Más esetekben a csomagban szerepelt egy tájékoztató, 
mely szerint, ha élni szeretne a fogyasztó az indokolás nélküli 
elállási joggal, akkor egy lengyelországi címre küldje vissza a 
terméket, és majd ezt követően fizetik vissza részére a vétel-
árat. A fogyasztók a termékeket azonban nem külföldről kap-
ták, hanem egy magyar logisztikai cégtől, a hirdetésben sem 
utalt semmi arra, hogy külföldről érkezne a termék. A visz-
szaküldés aránytalan terhet jelent ebben az esetben, amiről 
előzetesen nem tudtak, és ráadásul sok esetben még ekkor 
sem kapták vissza sem a vételárat, sem a postaköltséget. 

Akik pedig esetleg számlát is kaptak, abból kiderülhe-
tett utóbb számukra, hogy egy tengerentúli cégtől vásárol-
tak, akivel viszont csak postai úton tudnák esetleg felvenni  
a kapcsolatot, amennyiben nyelvi korlátok nem merülnek 
fel, hiszen e-mail-cím nem szerepel a céghez, a hirdetésben 
lévő telefonszámon pedig panaszt tenni nem lehet. 

Ezért mindenképpen azt tanácsoljuk a fogyasztóknak, 
hogy újsághirdetés, internetes reklám esetén is mindig 
győződjenek meg arról, hogy ki értékesíti számukra a ter-
méket, hogyan tudnak majd panaszt tenni, hogyan tudják 
gyakorolni indokolás nélküli elállási jogukat! 

Késő őszi meghívás
Amikor megérint a késő őszi hangulat varázsa, 
amikor a természet álomba ringatja a fákat,
amikor átölel a kinti, ködbe burkolózó, 
sejtelmes világ,
amikor a meghitt pillanatok átjárják a lelkedet,

…akkor, azokon  az apró mécsesgyújtogató, 
gőzölgő teát kóstoló, sült gesztenye illatú napokon 
a természet gyógyító erejét kínáljuk.

Nálunk tiszta levegő, egy lelassult világ,  szívet 
melengető barátság,  meghitt beszélgetések és a 
gyógyvíz gyógyító érintése vár.

Állj meg egy kicsit! Pihend ki az elmúlt hónapok 
fáradalmait, élvezd a kényeztetést, élvezd az életet!

Szeretettel várunk  akciós Gyógykúra 
és Kényeztetés csomagajánlatainkkal.

GyóGykúra : 
5 éjszaka szállás svédasztalos félpanziós 
ellátással, napi fürdőbelépő és 18 gyógykezelés:
47 000 ft / fő + ifa

kéNyEztEtéS:
3 éjszaka szállás svédasztalos félpanziós 
ellátással, 2 db fürdőbelépő, 2 alkalommal 
vízitorna, 1 alkalommal masszázs és szauna- 
használat:
29 900 ft / fő + ifa

Egyéb információk:
Idegenforgalmi adó: 400 Ft / fő / éj.
Egyágyas felár: 2000 Ft / éj.
Prémiumszoba-felár: 3000 Ft / szoba / éj.
ajánlataink 2019. 11. 04.–12. 21. között érvényesek.

HOTEL SOLAR***
82/504-135; 30/500 31 35

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.
infosolar@t-online.hu,www.hotelsolar.eu
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Kertészet

Októberi munkák a kertben

Októberben már egyre rövidülnek a nappalok. A vándor-
madarak elhagyják a vidékeinket. A hónap végére dermesz-
tő hidegek is beköszöntenek.

Még ültethetünk fákat, cserjéket, évelőket, díszfüve-
ket és hagymás virágokat. A balkonládákat és a dézsákat, 
amelyekben már elhervadtak a virágok, most kiüríthetjük 
és kitakaríthatjuk. A lehulló faleveleket összegereblyézzük,  
a lombot komposztálásra és az érzékeny növények letakará-
sára használjuk fel. A fagyra érzékeny tavi növényeket téli 
szálláshelyükre helyezzük át. Az erdő szomszédságában fek-
vő kertekben tanácsos műanyag borítóval vagy ráccsal kö-
rülvenni a fiatal fák törzsét a vadkárok megakadályozására.

A rózsák megfelelő ültetése
Most, ősszel van az ideje az új rózsabokrok ültetésének.  
A nemes rózsák között a teahibridek, a polyantha és a flo-
ribunda rózsák (ágyásrózsák) valamennyi fajtája, továbbá a 
nemesített bokor- és futórózsák vadrózsatövek szemzésével 
jönnek létre. A nemesítés helyének mintegy 5 cm mélység-
ben a földbe kell kerülnie.

Természetesen valamennyi rózsát lehetőleg verőfényes, 
napos helyre, mélyrétegű, laza és tápanyagokban gazdag 
földbe telepítsük. Az érzékeny ágyásrózsáknak jót tesz 
emellett, ha komposzttal feltöltjük a töve körül a földet,  
és ezt rőzsével befedjük.

díszítés füvekkel
A díszfüvek nagyszerű díszítőelemei lehetnek a kertnek, 
mindenekelőtt télen, amikor már elszáradtak az évelő nö-
vények, és a lombhullatók koronái megkopaszodtak már. 
De a nyári kertben is szépen mutat a díszfű, különösen 
rózsaágyásokban, virágszegélyekben. Számos faj létezik, 
amely kerti ültetésre különösen alkalmas.

A pampafű, a japánfű és a számtalan bambuszfaj mellett 
jól bevált a kefevirág, a sás és sok más kisebb termetű faj.

Ezek között vannak örökzöld növények is, amelyek té-
len is szép zöld foltokat varázsolnak a kertbe. Amennyiben 
konténeres növényként szereztünk be őket, az év bármely 
szakában elültethetjük a fűféléket. cserépbe vagy dézsába 
ültetett füvekkel a balkon és a terasz is kiválóan díszíthető.

lomblevelű örökzöldek
Különösen a hideg évszakban, amikor a nyáron zöldellő fák 
és bokrok már elhullatták lombjukat és csupasz koronával 
állnak a kertben, nyújtanak üdítő látványt a z örökzöld nö-
vények. A tűlevelűeken kívül mindenekelőtt az örökzöld 
lombos fák és cserjék lehetnek szép díszei kertünknek a 
csillogó fénylő leveleikkel

A krizantém az október színpompás kincse
Az őszről szinte mindenkinek a krizantém jut az eszébe. 
Bár most már egész évben kapható, vágott és cserepes vál-
tozatban egyaránt ez a nagyon tartós és rendkívül változa-
tos színű, virágformájú dísznövény mégiscsak virágzásának 
természetes idejében, ősszel van a legnagyobb becsülete, 
nem csak a temetőkben, hanem a lakásban és a kertekben 
is. Virágzása májustól novemberig tart.

A krizantém őshazája Kína, ahol már 2500 évvel ezelőtt 
is termesztették, de nem díszítési, hanem gyógyítás céljára. 
Az ő fajtáiknak erőt megőrző és hosszú életet adó hatást tu-
lajdonítottak. A krizantém a félárnyékos vagy árnyékos he-
lyet szereti, de kielégítően virágzik napsütötte helyeken is. 
A virágzás idejében és aszály esetén bőségesen kell locsolni. 
Alkalmazása: virágágyásba, szegélynövényként és erkélyre 
cserépbe, ládába is ajánlott.

A sárguló őszi lomb
A fák és cserjék őszi „búcsúvételét” lenyűgöző, szinte drá-
mai színpompa kíséri. Fajtól és időjárástól függően a fák 
idényzáró „búcsúelőadása” több héten keresztül tart, Ezt 
az időszakot a nyírfák és a hegyi juharok lombjának fény-
lő aranysárga elszíneződése nyitja meg, majd folytatódik a 
cseresznyefák pirosló pompájával és a méltóságos tölgyek 
narancsvörös lombdíszével zárul. A hazai fák színpompájá-
ba egzotikus növények is keverednek.

Az új világ északi részein a fák mind az indián nyár fő-
szereplői, és természetesen nem utolsó sorban gyönyörű 
őszi színeiknek köszönhetően terjedtek el időközben a mi 
vidékeinken és a parkokban, kertekben.

Népi időjóslás:
Eljön a Simon, Júdás, dideregve fázik a gulyás.

Klotz József

kos
iii. 21.–iV. 20.

Jó hónap vár önre, több vágya is telje-
sül. Ám nem árt az óvatosság, mert ha 
meggondolatlan, megbánthat valakit, 
akit szeret. Novemberben igen aktív 
lesz, magabiztosságának köszönhetően 
minden sikerül, amibe csak belefog, és 
másokra is ösztönzően hat.

Bika
iV. 21.–V. 20.

Remek kommunikációs készségének 
köszönhetően könnyen szót ért a kör-
nyezetével. Magas energiaszintje lehe-
tővé teszi, hogy mind otthon, mind 
munkahelyén könnyen teljesítse fel-
adatait. Ez azonban néha stresszszel jár, 
ami egészségügyi problémákat okozhat.

ikrek
V. 21.–Vi. 21.

Ne keseredjen el, ne legyen dühös, ha 
valamit nem csinál meg az előre elter-
vezett idő alatt. Ez bárkivel megtörtén-
het. Ne feledje, mindig számíthat csa-
ládja támogatására, így a nehézségeket 
is könnyebben legyőzheti, mert nem 
egyedül viseli a terheket.

rák
Vi. 22.–Vii. 22.

A november vitákat, nézeteltéréseket 
hozhat az életébe, amelyeket időnként 
képtelen jól kezelni. Mint a Rákok ál-
talában, rendkívül érzékeny, és inkább 
elmenekülne az ilyen helyzetekből. De 
ne fojtsa el az érzéseit, mert komoly lel-
ki problémái lehetnek.

Oroszlán
Vii. 23.–Viii. 23.

Otthonában szeretne valami változást, 
a november megfelelő időszak a régóta 
tervezett lakásátrendezésre. Ha csa-
ládon belül feszültség támad, kezelje 
higgadtan az adott helyzetet. Felidéz-
het egy korábbi esetet, amikor rövid 
idő alatt helyreállt a béke.

Szűz
Viii. 24.–iX. 22.

A szerencse nem hullik az ölébe, de 
tud segíteni, hogy minden úgy alakul-
jon, ahogy elképzelte. Ehhez pozitív 
gondolkodásra van szüksége, aminek 
köszönhetően megelőzheti a stresszt. 
Már csak azért is, mert novemberben 
egészségügyi problémái lehetnek.

Mérleg
iX. 23.–X. 22

Az emberekbe vetett bizalma most 
meghozza gyümölcsét, ha készen áll 
egy fontos lépésre, itt a megfelelő idő. 
Ezekben a hetekben szívesen tölti sza-
bad ideje nagy részét olvasással, de a 
horoszkóp arra figyelmezteti, ne feled-
kezzen meg a barátairól se.

Skorpió
X. 23.–Xi. 22.

Ez az újjászületés, a gyógyulás, a rege-
neráció hónapja, de a hideg és a rövid 
nappalok önt depresszióssá tehetik. 
Ám tudja, hogy számíthat családja 
és barátai támogatására. Ne menjen 
olyan helyekre, ahol nagy a tömeg és a 
zaj, inkább pihenjen otthon.

Nyilas
Xi. 23.–Xii. 21.

Harmónia jellemzi az otthonát, és a 
környezetéhez való viszonyulását is. Ez 
annak a következménye, hogy végre 
biztos abban, az önhöz közel állók se-
gítő kezet nyújtanak, amikor szüksége 
lesz rá. Sőt, most a legváratlanabb hely-
ről is érkezhet megoldás.

Bak
Xii. 22.–i. 20.

Ahhoz, hogy helytálljon a hétközna-
pokban, tartsa irányítása alatt a gon-
dolatait. Ezzel biztosíthatja, hogy nyu-
godt időszak elé nézzen novemberben. 
Sőt, ha dolgozik, ez a munkájában is 
segítségére lehet, kollégái és főnöke is 
megértő lesz önnel szemben.

Vízöntő
i. 21.–ii. 19.

Óvatosnak kell lennie ezekben a he-
tekben, mert alaposan túlbecsülheti 
a teherbíró képességét. Szinte auto-
matikusan végzi a feladatait, közben 
a gondolatai máshol járnak. Szüksége 
lenne több pihenésre, kikapcsolódásra 
családja és barátai társaságában.

Halak
ii. 20.–iii. 20.

Felébred önben a féltékenység, ami 
elvonja figyelmét feladatai teljesítésé-
től. Ne fantáziáljon, ne képzeljen bele 
olyasmit bizonyos helyzetekbe, ami a 
valóságban nem létezik. A hűvös idő-
ben is szellőztesse ki fejét, sétáljon na-
ponta a friss levegőn.

Szeptember Horoszkóp
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NégyszemKözt.
Rejtvényünk számozott soraiban 

Françoise Sagan (1935–2004) világhírű 
írónő csattanós megjegyzése olvasható.

A augusztus havi megfejtés:
A legjobb illat a kenyéré, 

a legjobb íz a sóé, 
a legjobb szeretet a gyereké.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Barta Károlyné, Nagykőrös

Mostani beküldési határidő:
2019. december 1.

E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük, az e-mailben adják meg  

nevüket és címüket!)
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.


