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Szerkesztői üzenet

Mint a filmekben…

Szeretem az idős emberekről szóló filmeket. 
Különösen, ha kiváló színészlegendák örven-
deztetnek meg az élménnyel. Általában egy-
szerűek a történetek, nem dolgoztatják meg 
különösen az elmét, annál inkább melengetik 
a lelket.

Van olyan, amit már vagy tízszer meg-
néztem. Pl. Robert de Nirót A kezdőben, aki 
nyugdíjasként visszatér a munka világába, és 
az örök időzavarban szenvedő fiatal vállalkozó nő hűséges és barátságos segítője-
ként megváltja saját és a hölgy családi, üzleti életét. Az olykor hibátlannak tűnő 
öregember a szolgálatban találja meg őszülő napjai értelmét. A kevésbé hibátlan 
Vén rókák – a napokban játszották a tévében – a munkahelyük által „eltap-
solt” nyugdíjalapjuk visszaszerzéséért indulnak csatába a bank ellen. Minden 
ügyetlenségük, esztelenségük ellenére mindegyikben van egy csokor szerethetőség,  
a gyerekek szeretete, a zene imádata, a baráti önfeláldozás stb., amitől aztán 
szívet melengető öregemberekkel tölthetünk pár órát a tévé előtt.

Vagy említhetném a Minden végzet nehézből a vénülő, kiállhatatlan kujont 
alakító Jack Nicholsont, akit Diane Keaton szerethetővé szeret, miközben meg-
tapasztaljuk: az élet utolsó szakaszában az alkotás öröme, a szerelem melege még  
a legelvadultabb emberből is csodát farag.

És akkor még nem is beszéltem a csodálatos Judi Dench-ről a Csokoládéban, 
vagy Clint Eastwoodról a Gran Torinóból. Mind-mind nagyot alakítanak! Talán 
az a legmaradandóbb élmény ezekben a filmekben, hogy szerethetővé teszik az 
öregkort. Nem elfogultan öregpártiak, olykor megmutatják a „kor” rákfenéjét:  
a feledékenységet, a türelmetlenséget, az elesettséget, a tehetetlenséget, a kisstílű-
séget, a korszerűtlenséget stb. – de a végén a mérleg mindig a jó felé billen el, és 
nincs tévénéző – legyen bár öreg vagy fiatal –, akit ne érintene meg az idős em-
berek összetett életvilága.

Gyermekként hittünk a mesékben. Most, hogy a második gyermekkort éljük, 
jó lenne hinni ezekben a jelenetekben. Hogy akár velünk is megtörténhetnek ezek 
a hétköznapi csodák. Hogy mi, „IDŐT ÁLLÓK”, „TÚLÉLŐK” is lehetségesek 
vagyunk még valamiben, és ezt a lehetségest el is tudjuk érni. Mint a filmekben...
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ba mutat, hogy sokéves „harc” eredményeként már ter-
vezőasztalon van a Városi Civil Ház megvalósítása. Ezt 
személyes sikerként tartom számon, akkor is ha csak bá-
báskodtam a születésénél, és az operatív folyamatban már 
szakemberek működtek közre. Azt is a mindenkori veze-
tőség és elnökök sikereként értékeljük, hogy van egyfajta 
kisugárzása, elismertsége az egyesületnek, és aktív részesei 
vagyunk a város közéletének és ünnepeinek.

Fontos feladata a mindenkori aktív generációknak, az 
ország vezetőinek, hogy európai színvonalon gondoskod-
jon az időskorúak életminőségének javításáról, az idős-
kori ellátórendszer gyarapításáról, és hogy az időskorúak 
érezzék a társadalom megbecsülését.

Ezért vállaltam jelöltséget mostani önkormányzati vá-
lasztásokon, amelyre a Becsülettel Siófokért Egyesülete 
kért fel. A városban működő pártok összefogásával alakult 
egyesület a változást tűzte zászlajára, hogy tisztább közéle-
ti viszonyokat teremtsen, és élhetőbb városa legyen az itt 
lakóknak és a Balaton fővárosába látogatóknak. Az eddig 
regnáló vezetésben többségben lévő fideszes képviselők el-
lehetetlenítették a független polgármestert, ami rányom-
ta bélyegét a város mindennapjaira, és számos lakossági 
kezdeményezés megrekedt, elmaradtak a fejlesztések, az 
„uram-bátyám” móriczi világa lett újra jellemzővé. 

Most már elmondhatjuk, hogy túl vagyunk egy moz-
galmas kampányidőszakon, és szinte csak az adományok-
ból és saját forrásokból küzdöttük végig a választásokkal 
zárult időszakot. Döntött a város, és az általunk kínált 
programra szavazott a polgárok több mint 50 százaléka. 
A Becsülettel Siófokért Egyesület jelöltjei két választóke-
rület kivételével nyerték a körzetüket, és a jövőben több-
ségben lesznek a képviselő-testületben (8 fő). Szerencsére 
az eddigi polgármester, dr. Lengyel Róbert is bizalmat ka-
pott. Így lettem én is tagja – mint korelnök – az új testü-
letnek, megnyerve talán a legfrekventáltabb körzetet, ben-
ne egy jókora Balaton-parttal és a városközponttal. Még 
érzek magamban annyi erőt, hogy a változásokat képviselő 
társaimmal bizonyítsuk, hogy rászolgáltunk a bizalomra.

Életemben sokszor bebizonyosodott az, hogy az em-
berekért csak egy csapattal a hátam mögött tehetek a leg-
többet. Ezt a gondolatot még a szülői házban mintegy jó 
útravalóként kaptam és tartottam be. A csapat segített át 
aktív korom nehézségein, és tette lehetővé a képviselői 
megválasztásomat. Mert akkor lehetsz eredményes, ha 
vannak követőid, és az idők folyamán azt is megtanul-
tam, hogy ezt a segítségnyújtást nekem a közösségek felé 
viszonoznom is kell.

Demeter Ferenc

Mindig csapatban gondolkodtam

Jánossy Gábor, a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének el-
nöke már hosszú évek óta vezeti a városi nyugdíjasszerve-
zet életét. Aktív életében is az emberekért, a közösségekért 
dolgozott, ezt az elkötelezettségét a nyugdíjas éveiben is 
megtartotta. Életéről, a vezetői munkájáról a következő-
ket mondta el:

A Felvidéken, Rudnokon születtem 1944-ben. Csa-
ládommal az áttelepítések során kerültünk Tolna, majd 
Somogy megyébe, ahol gyermekkoromat falusi környe-
zetben töltöttem, aminek pozitív hozadékait a mai napig 
jó szívvel viselem.

 Siófoki kötődésem 1958-ra vezethető vissza, amikor a 
Perczel Mór Gimnázium tanulója lettem, és a szomszéd 
településről, Ságvárról jártam be a városba, majd 1962-
ben sikeres érettségi vizsgát tettem.

Eredendően erdésznek készültem, és pályáztam a Sop-
roni Erdészeti Technikumba, de Édesapám az 1956-os 
eseményekben történő érintettsége, majd elitélése miatt 
a felvételitől eltanácsoltak.

Mielőbb valami számomra is érdeklődésre számot tar-
tó szakma után kellett néznem, így lettem elektroműsze-
rész. Kis ideig a szakmámban a DÉDÁSZ-nál dolgoztam, 
majd a mai DRV Zrt. elődjénél, a Balatoni Vízműveknél 
helyezkedtem el. 

A kétéves katonai szolgálat után megnősültem, 
és házasságunkból két gyermekünk született, Szabolcs és 
Krisztina.

Már ifjúkoromban is közel állt hozzám a közösségekkel 
való foglalkozás, így lettem néhány évig ifjúsági vezető 
az akkori KISZ szervezetben. Ez a fajta „kíváncsiságom”  
a vízműveknél is megmaradt, ami felkeltette a cégveze-
tés figyelmét. Kiemeltek, és további tanulásra bíztattak. 
Így kerültem levelező tagozaton a vízügyi tudományok 
közelébe.

Erre az időre esett a Balatoni Vízművek átalakulása, és 
15 év alatt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vé fejlődött, 
mintát szolgáltatva a modern víziközmű-szolgáltatás hazai 
megalapozásához. Nem szégyellem, hiszen erre az időre 
esik, hogy 1975-től 15 éven át a szakmai munkám mellett 
vezettem a vállalat pártbizottságát a rendszerváltozásig.

Izgalmas időszaka ez az életemnek, mert végigjárva 
a ranglétrát a cégvezetés része lehettem, az akkor még 
2700 fős nagyvállalat felelős vezetőjeként dolgozhattam. 
A  szakdolgozatomat a holland vízügyi szervezet műkö-
dési modelljéből írtam, amit ösztöndíjasként tanulmá-
nyozhattam Hollandiában. Ennek kommunikációs (PR) 
fejezetét a Vízügyi Szakmai Szövetség adaptálta és aján-
lotta a tagvállalatainak a fogyasztói kapcsolatok megala-
pozásához.

Voltam a társaság személyzeti vezetője, titkárság veze-
tője és a PR-szervezet megalapítója, irányítója. Szerkesz-
tettem és írtam üzemi lapot Dunántúli Vízkincs címmel 
és két kiadványt Kék kerítések mögött címmel a cég tör-
ténetéből. 

A nyugdíjazásom előtt öt évig logisztikai vezető vol-
tam, amit az utódom kiválasztásáig végeztem. Aztán le-
vezetésképpen még dolgoztam egy szezont műszaki igaz-
gatóként az Arany-parti szállodasoron a Hotel Európától 
a Balaton szállóig. Végül 40 év vízügynél eltöltött aktív 
szolgálat után 2009-ben mentem nyugdíjba.

Az aktív munkában eltöltött éveim végén az első ál-
talam nagyra becsült vezérigazgatóm gondolatai jutottak 
eszembe: „Az élet nem csak úgy megtörténik veled. Kon-
centrált cselekvésre, fegyelemre és jókora energiára van 
mindennap szükség, hogy menjenek a dolgok.”

A városban 40 éve lakom a családommal egy társasház-
ban, és ez alakította ki bennem az érdeklődést a város közös-
ségének ügyei iránt. A város közéletében ezért más és más 
területen de folyamatosan jelen vagyok. Talán ennek is kö-
szönhető, hogy a civil szféra sem állt tőlem távol. Igaz, hogy 
kellett némi kapacitálás a feleségem, Emília részéről, mire 
ráálltam, hogy átlépjem a nyugdíjas-egyesület küszöbét. 

Belecsöppentem egy jól működő civil szervezetbe, amely 
1992-től dinamikusan fejlődött, és azokban az időkben 
200 fős tagsággal rendelkezett. Az elődöm, Dömötör István 
már visszavonulását fontolgatta, és apránként bevezetett a 
szervezeti élet rejtelmeibe. A  soron következő, 2013. évi 
választáson elnöknek jelöltek, és meg is választottak. Most 
már a második ciklusomat töltöm az egyesület elnökeként. 
Ez egy új erőpróba számomra, hiszen az egyesületünkbe 
tartozó több mint 150 fő más és más közegből érkezett, 
ennek megfelelően nagyon különböző elvárásaik vannak. 

A közösségünk 70 százaléka közel hetvenhez vagy azon 
túl igényli a gondoskodást, és még a továbbiakban is ak-
tívak kívánnak maradni. Ehhez kell szabni a vezetőség-
nek a heti programokat, ami éves szinten 40–45 alkalom 
keddi napokon, 16.00-tól. Sokszínű palettával, nyugodt 
légkörben dolgozunk. Az  érdekvédelmi, érdekérvénye-
sítő munkánk csak kis szelete a mindennapoknak, mert 
szükség van az igényeknek megfelelő ismeretterjesztő te-
vékenységre, de jut idő a kirándulásokra, a laza, kötetlen 
közösségépítésre is. Az  alkotókedvet jól fémjelzi, hogy 
tánccsoportot, közös dalkört és irodalmi kört működte-
tünk. Ennek révén számos egyéni és szervezeti elismerés 
birtokosai vagyunk.

Az egyesület nagy létszáma imponáló, ám ezért sajnos 
kevesebb idő jut a személyes, bensőséges beszélgetésekre, 
a kis csoportos foglalkozásokra. Ami a megoldás irányá-
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Számos pszichológiai elmélet igazolja, mennyire fon-
tos az emberek számára a pozitív visszaigazolás, azt, hogy 
olyan közösségben szeretünk igazán lenni, ami elismer, 
elfogad minket. Ha azonban valaki mindenhol a fenti 
visszajelzéseket tapasztalja, óhatatlanul elkezd majd úgy 
viselkedni, mint egy „idős ember”, hiszen ez az elvárás 
irányul felé a környezet részéről. 

Egy idősbarát társadalomban sokkal kevésbé van jelen ez 
a nyomás, ott a boltban, a bankban vagy bárhol ügyintézés 
közben ugyanúgy bánnak velük, mint egy fiatallal, és bizto-
san nem szólnak rá a piacon, hogy ne totyogjon itt, ne tartsa 
fel az embereket…

Ekkora nyomás, ilyen elvárások mellett mi jelenthet 
motivációt, hogy időskorban is aktívak maradjunk?

Akár erre a nyomásra is adhatunk egy ilyen válaszreak-
ciót: elhatározhatjuk, hogy igenis nem hagyjuk magunkat, és 
idősként, esetleg betegként is igyekszünk a legjobbat kihozni 
a helyzetből.

De jó motiváció lehet egyszerűen az is, hogy a nyugdíjas-
ként általában kevés bevételünket nem szeretnénk gyógysze-
rekre fordítani – hiszen a nyugdíjak emelkedése nem mindig 
követi a fogyasztói árindexeket.

Mik lehetnek az első lépések egy aktívabb, vagy ahogy 
mondani szokták, szebb időskor felé?

Úgy gondolom, ennek elsősorban személyes feladatai van-
nak, és a célok megfogalmazásánál érdemes kezdeni, ahogy 
korábban is említettem. Hankiss Elemér Ikarosz bukása című 
könyvének első harmadában például sok szó esik arról, mi-
lyen célokat tűzhetünk ki idős emberként: elképzelhetjük 
magunkat aktív nagymamaként, de akár üzletemberként, és 
még sokféleképpen is. Ha már fiatalabb korunkban elkezd-
jük ezeket a célokat kidolgozni, sok csalódást elkerülhetünk 
a későbbiek során.

A másik rendkívül fontos lépés, hogy ameddig csak tud-
juk, karbantartjuk magunkat fizikailag és szellemileg. Ezt 
pedig nem holnap kell elkezdeni, hanem ma. Kezdetként 
rendszeres testmozgással, az optimális testsúlyunk elérésével 
és megtartásával. A rendszeres testmozgást sokan kihívásként 
élik meg időskorban, pedig valójában két titka van: az egyik, 
hogy olyasmit csináljuk, ami tényleg jólesik, a másik pedig, 
hogy azt aztán valóban rendszeresen. Sokszor előfordul, hogy 

idősként tudomást szerzünk egy mozgásprogramról, esetleg 
látunk egy filmet, aminek a hatására belevágunk valamibe, 
ami a szervezetünk számára túlságosan megterhelő. Annak 
eldöntésében, hogy mi az, amit még bírunk, sokat segíthet, 
ha kikérjük az orvosunk véleményét. 

A lelki egészségünk megőrzése szempontjából kulcs-
fontosságú, hogy valódi, elfogadó közösségre találjunk. 
Szellemileg pedig nincs jobb tanács az aktív időskor el-
éréséhez, mint ez: tanulni, tanulni, tanulni. 

Részt vehetünk tanfolyamokon is, de rengeteg mód áll  
a rendelkezésünkre a tanulásra egyéni szinten is, a naplóírás-
tól kezdve a memóriajátékokon keresztül a mindenféle nyelv-
tanulási technikákig. Én azt vallom, a csoportos, kiscsoportos 
tanulásnál nincs jobb: ekkor figyelünk egymásra, jó társaság 
alakul ki, és folyamatos programot jelentenek a találkozások. 

Mit tehetünk akkor, ha krónikus betegség vagy más 
fizikai ok akadályoz minket az aktivitásban?

Mindig meg lehet nézni, mennyit tudunk ezekből az ak-
tivitásokból megvalósítani. Egy krónikus betegség esetén a 
testmozgás tekintetében az orvosunk javaslataira kell hagyat-
koznunk, ám a lelki és a szellemi oldalt akkor is tudjuk erősí-
teni, ha fizikailag kevésbé lehetünk aktívak. 

Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy a legrosszabb, amit 
idősként tehet valaki az, ha mintegy paktumot köt az elmú-
lással, „okos fejével biccent, nem remél” – ekkor biztos, hogy 
nagyon hamar elmúlik az életünk. Ám ha megpróbáljuk ma-
gunkat aktívan tartani, akár a környezet nyomásával szem-
ben is (mert bizony sajnos ez sem ritka), egészen másként 
élhetjük meg az időskor éveit.

Idősként sokszor visszatérő fordulat a beszélgetések-
ben, hogy „nem akarok már panaszkodni, hogy itt fáj, ott 
fáj”, nem akarjuk végeláthatatlan panaszokkal terhelni  
a kapcsolatainkat. Hogyan kommunikálhatunk idősként 
vagy idősődőként a saját öregedésünk folyamatairól? Ki-
nek mondjuk, mondjuk-e egyáltalán?

Én úgy gondolom, meg kell találnunk azokat az embe-
reket, akik valóban figyelnek ránk. Azokkal is megfelelően 
(nem túl bő lére eresztve, túl fárasztó módon), lényegretö-
rően megbeszélni a bennünk rejlő feszültségeket, kérdése-
ket, bizonytalanságokat, amiket az öregedés folyamata okoz. 
Nem kell, hogy az a közösség, amiben ezt megtehetjük, fizi-
kai legyen, lehet ez egy internetes közösség is, de rendkívül 
fontos, hogy találjunk olyan embereket, akik meghallgatnak 
minket, és érdemben felelnek is nekünk. 

Nagyon sokszor találkozom azzal a tapasztalattal, ami-
ben sok idős ember osztozik: hogy az öregedésben nem az 
a legrosszabb, hogy az embernek fáj a háta, a lába, hogy ne-
hezebben kel fel reggel, hanem az, hogy nem érdekel senkit  
a véleményünk. Hogy egy olyan kommunikációs vákuumba 
kerülnek, ami által egyre gyengébbnek és feleslegesebbnek 
érzik magukat. Egy jól működő társadalomnak az lenne az 
egyik legfontosabb feladata, hogy ez ne történjen meg.

Herendi Kata
Forrás: https://pszichoforyou.hu/egy-idos-ember-nem-

csak-depresszios-es-demens-lehet-aktiv-idoskor/

„Egy idős ember nem csak depressziós 
és demens lehet” 
interjú Jászberényi Józseffel az aktív időskorról
Bár a becslések szerint 2040-re a világ társadalmainak egy 
része elérheti az 50%-os idősarányt, az öregedés még min-
dig egy olyan téma, amelyről leginkább akkor hallhatunk, 
ha arról esik szó, hogyan vehetjük fel vele a harcot. Jóval 
kevesebbet beszélünk arról, mit tehetünk azért, hogy az 
előbb-utóbb biztosan bekövetkező időskorunk ne passzivi-
tásba burkolózva, betegségekkel küszködve teljen, hanem 
lehetőség szerint pozitív élményekben gazdagon és testi-
leg-lelkileg, szellemileg egészségesen. Mit tehetünk az ak-
tív időskorért, milyen nehézségekkel nézünk szembe ezen 
a téren, és milyen megoldásokat találhatunk rájuk? Erről 
kérdeztük a téma szakértőjét, a Milton Friedman Egyetem 
felnőttképzési igazgatóját, a gerontoandragógia oktatóját, 
Jászberényi Józsefet.

Egyre többen hallhattunk már az idősödő társadalmak 
problémáiról, ismerhetjük az ifjúságkultusz, a gerontofó-
bia, a szürke nyomás kifejezéseket is. Hogyan gondolunk 
ma mindezek nyomán az öregedésre, az időskorra?

Ebben a tekintetben többféle tendenciát is megfigyelhe-
tünk. A nyugati társadalmakban például az a jellemző, hogy 
szigorú törvények szabályozzák, hogyan lehet kommunikálni 
egy idős emberrel, és hogyan nem. Ezek a szabályok a mun-
ka, a család és a mindennapi élet területein is érvényesülnek, 
vonatkoznak az igazságszolgáltatás szférájára, az egészségügy 
és a média világára. Ennek következtében az idős korosztály-
lyal szemben nagyobb figyelem, egy elfogadóbb hozzáállás 
jellemző a hétköznapokban is. 

Minél keletebbre megyünk azonban, annál gyakoribb a 
diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés az idősekre, 
különösen a megromlott egészségű idős emberekre vonatko-
zóan. Emiatt Közép-Európában a nyugati országokhoz viszo-
nyítva egészen más nehézségekkel nézünk szembe.

Milyen problémákkal találkozhatunk még ezen a té-
ren?

Például azzal, hogy a szenior korosztálynak nagyjából 
20%-a a társadalom alsó osztályába tartozik, legalábbis Ma-
gyarország vonatkozásában egyértelműen. Ez azt jelenti, 
hogy van egy olyan jóléti hátrányuk, ami a fiatalabb generá-
ciókat és a középosztályt kevésbé érinti. Magyarországon és 
általában Közép-Európában minden ellenkező törekvés da-
cára még mindig alig 50% fölött van azoknak az aránya, akik 
ötvenéves kor fölött is aktívan dolgoznak, így ezt a hiányt 
különösen nehéz pótolni.

Szintén problémát jelent, hogy a mai európai társadalmak 
jellemzően erőteljesen egoisztikusnak, sőt, talán kimondhat-
juk, nárcisztikusnak nevelnek minket – így pedig elég nehéz 

optimistának maradni abban a tekintetben, hogy a követke-
ző évtizedekben nagyobb figyelem fordul-e majd az idősek 
problémái felé. 

Egyfajta kettős tendencia azonban itt is jelen van: egyrészt 
jellemző a fogyasztói, egoisztikus–nárcisztikus szemlélet, 
másrészt rengeteg az olyan kezdeményezés, amit ha az idősek 
megtalálnak, biztosan hozzájárul ahhoz, hogy jobban érezzék 
magukat.

Hogyan nézhetünk szembe ezekkel a nehézségekkel? 
Fel lehet készülni az időskorral járó problémákra, akár 
ezeknek a kezdeményezéseknek a segítségével?

Az idősödés folyamatában vannak dolgok, amikre egyér-
telműen fel lehet készülni, ám van, amire inkább csak részle-
gesen. Ilyen például az, hogy az ember elfogadja, hogy napról 
napra nehezebb felkelni, nehezebb fogalmazni, itt fáj, ott fáj, 
és hogy – mondjuk ki – egyre közelebb kerülünk a halálunk 
napjához. Ezzel megbarátkozni szinte képtelenség. 

Az egyetlen, amit véleményem szerint tehetünk az, hogy 
fordítunk a szemüvegen, és megpróbáljuk úgy szemlélni, 
hogy ezek a sürgető biológiai–fizikai kényszerek milyen ke-
reteket jelölnek ki az életünkben, illetve mik azok a célok, 
amiket ezek mellett el szeretnénk érni. Én azt hiszem, a kulcs 
az, hogy helyes célokat kell magunknak az időskorra vonat-
kozóan megfogalmazni. 

A fizikai elmúlás tényét, az általános gyengülést, a cselek-
vések lassulását tehát nagyon nehéz feldolgozni, és mindez 
sajnos akkor is bekövetkezik, ha tanulunk, mozgunk, csak 
lényegesen lassabban történik. Nagyon sok minden van 
azonban, amit igenis megtehetünk: szükségünk van az aktív 
fizikai mozgásra, arra, hogy olyan közösségeket keressünk, 
amelyek lelki szinten valódi energiát adnak, és mindenkép-
pen képeznünk kell magunkat, hogy szellemileg is frissek 
maradhassunk, és lelassíthassuk vagy elkerülhessük az olyan 
problémák megjelenését, mint például a demencia.

Abban, hogy mennyire igyekszünk felkészülni az 
időskorra, számíthat az a meggyőződés, hogy az öregség 
egyenlő a betegséggel? Hogy úgysem tehetünk mást, mint 
hogy passzívan várjuk, mikor „csap be a villám”?

Rengeteget számít. Nagyon erősen hat az a meggyőződés, 
hogy az idős ember gyakorlatilag leírható a három D-vel: 
depression, dementia, death, azaz a depresszió, a demencia és a 
halál hármasával. Ez borzasztó nagy nyomásként nehezedik 
az idős emberekre, és egyfajta visszajelzést is jelent, hiszen ha 
az emberrel úgy beszélnek, hogy azt sugallják neki, egyre hü-
lyébbnek nézik, egyre kevésbé számít, egy idő után ő maga 
elhiszi, amit hall. 
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Az idősek világnapját ünnepelték a Heves 
Megyei nyugdíjasok

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, a hagyományok-
hoz híven, ebben az évben is megrendezte az idősek világna-
pi ünnepi programját.

Az egri sportcsarnok adott helyet a szövetség nagyszabá-
sú rendezvényének. A megye tagszervezetei közül 53 klub 
regisztrált, 900 fő taggal volt jelen és tette emlékezetessé ezt 
az ünnepet.

Az idősek napját 1991-ben emelték világnappá. Az idős 
emberekről, az ő tiszteletükről, elismerésükről, megbecsülé-
sükről szól. A tisztelet magában foglalja elfogadásukat, sze-
retetüket és annak a kifejezését, hogy ők is hasznos tagjai 
társadalmunknak, és mindannyiunknak szüksége van rájuk.

Az ünnepi találkozás programja szerint köszöntőt mon-
dott:
 – Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 

elnöke,
 – dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés tagja,
 – Martonné Adler Ildikó Eger Megyei Jogú Város Alpol-

gármestere,
 – Ft. Kladiva Imre címzetes apát.

Köszöntöttük és megajándékoztuk a több évtizede házas-
ságot kötött tagjainkat. Örömünkre szolgált, hogy 42 házas-
pár fogadta el meghívásunkat. Láthattuk boldog mosolyát 
egy 65, tizenhárom 60 és huszonnyolc 50 éve házasságban 
élő párnak. Köszöntöttük az Életet az éveknek Heves Me-
gyei házassági évfordulósait is.

Ezen a rendezvényen adtuk át az idősbarát polgármester 
címeket. A kitüntetéseket a klubvezetők javaslata alapján az 
elnökség adományozza a klubvezetők fóruma jóváhagyá-
sával. Idősbarát polgármester címet kapott Hiesz György, 
Gyöngyös város és Vámosi László, Andornaktálya polgár-
mestere.

A hivatalos rész után következett a nyugdíjasok gálamű-
sora, amelyet idén azon kórusok, szólósok, tánccsoportok, 
versmondók adtak elő, akik idén országos versenyeken ki-
emelt arany- és aranyminősítést kaptak.

A megyéből 11 nyugdíjascsoport előadása színesítette az 
idősek napi kulturális programunkat. Az idősek napja egri 
rendezvénye, a „nyugdíjasdal” közösen énekelt dallamaival 
zárult. 

A rendezvény a Heves Megyei Önkormányzat, Eger Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, Egerbakta Önkormányza-
ta, az Egri Kulturális és Művészeti Központ és az Egri Sport-
iskola támogatásával valósult meg.

Farkas Attila
Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, elnök

Huszonöt csapat gyúrta a kolbászt 
békéscsabán

Évek óta folyamatosan megmozgatja Békés megye nyugdí-
jasait az Őszutó Fesztivál, amelynek legutóbbi – október 5-i 
– alkalmára is közel félezren látogattak el.

Békéscsabán a CsabaPark rendezvénycsarnokban meg-
tartott Őszutó Fesztiválnak két fő programja volt: az egyik  
a harmadik alkalommal életrehívott Kolbászolimpia, vala-
mint az idősek világnapja esemény megünneplése.

A fő attrakció a Kolbászolimpia volt, amely évről évre egy-
re népszerűbb, hiszen az idén már huszonöt háromfős gyúró-
csapat közül kellett kiválasztani a legjobbat.

Szrenka Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek 
Szövetsége elnöke, aki a nagyrendezvény konferansziéjaként 
elmondta, ez a nap az időseknek, az idősekről szól, amelyet 
ezúttal is igyekeztek tartalmas programokkal megtölteni.

A fesztivált dr. Gulyás György, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Békéscsaba Járási Hivatalának hivatalveze-
tője nyitotta meg. Müller János, a Nyugdíjasok Országos 
Szövetségének elnökhelyettese méltatta azt a munkát, 
amit az önkéntesek egész évben végeznek. A rendezvényt 
Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke is 
köszöntötte, megtisztelve jelenlétével az Őszutó Fesztivált. 
A jókedvről és a jó hangulatról Petróczki Csaba táncdal- és 
nótaénekes, illetve Petneházi Géza zenész gondoskodott. 
A Deák János vezette Csanádapácai Dalkör operettdalok-
kal kedveskedett a népes hallgatóságnak.

A rendezvény idén ugyan látványdisznóvágás nélkül, de  
a hagyományokhoz híven a nagy érdeklődéssel várt sült-
vérkóstolással kezdődött, amelyhez Mizó Ferenc, a megyei 
szövetség kulturális referense kínálta a békéscsabai Árpád 
Pálinkaház Manufaktúra által felajánlott kitűnő minőségű 
szilvapálinkát.

A kóstoló után a szervezők kiosztották a megyéből bene-
vezett huszonöt csapatnak a kolbászgyúráshoz a nyers húst, 
a töltéshez szükséges mennyiségű kolbászbelet, amit saját 
eszközeikkel, felszereléseikkel, egyedi fűszereik felhasználá-
sával gyúrtak. A különlegesen szépen feldíszített asztalokon 
a gyúrást  öröm volt nézni is a szépszámú érdeklődőnek, 
amelyeket a zsűri külön is elismert a csapatok munkájának 
értékelésekor. 

A darálás, fűszerezés, gyúrás, töltés után az elkészült kol-
bászokból csapatonként egy-egy mintát kisütöttek, amiket 
zsűri különféle szempontok alapján értékelt.

Az ez évi szakmai zsűri tagjai a békéscsabai Kolbászklub-
ból Szabó Ilona, Regős László és Varga János voltak, akik  
a kolbászklub alapító tagjai.

A gyúrást követően Szrenka Pálné Erzsike, a szövetség 
elnöke köszöntötte a huszonkét legaktívabb megyei önkén-

tes segítőt, akiknek ajándékkal igyekeztek megköszönni az 
odaadó, segítő munkájukat. 

Az elnök asszony elmondta, ha a megyei szövetségnek 
nem lennének ilyen tagszervezetei és ilyen segítői, akkor 
nem működnének. Az  elismertek a nyugdíjas közösség 
érdekében kifejtett áldozatos munkáért elismerő oklevelet 
vehettek át. 

A jóízűen elfogyasztott disznótoros ebéd után a kisütött 
kolbászmintákat a szakmai zsűri kóstolta, értékelte és rész-
letes indoklás mellett kihirdette az eredményeket. 

A Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége alapí-
tott egy vándorserleget, amelyet a Kolbászolimpia legered-
ményesebb csapata nyer el egy évre. 2019-ben a Lencsési 
Nyugdíjas klub Békéscsaba nevét vésték fel a díszserlegre.

A második helyen a Városi Nyugdíjas-egyesület Békés-
csaba egyes számú néptánccsoport csapata végzett, míg a 
harmadik helyen a Komádiból érkezett Aranykor Nyugdí-
jasklub Bihari Böllérek egyes számú fiúcsapata végzett, akik 
gyönyörű vésett serleget és elismerő oklevelet vehettek át.

A szakmai zsűri és a megyei szövetség a remek kolbászké-
szítőket különdíjban is részesítette egy-egy vésett serleggel 
és oklevéllel. 

Különdíjasok lettek: Sarkadkeresztúri Érdekvédelmi 
Nyugdíjas Egyesület, Tótkomlósi Nyugdíjasklub, a Komádi 
Bihari Böllérek lánycsapata, Gerendási Nyugdíjas-egyesü-
let, Békéscsaba Városi Nyugdíjas-egyesület, Sarkadi Nyug-
díjas Érdekvédelmi Egyesület, Orosházi Nyugdíjas Érdek-
védelmi Egyesület.

A nagyrendezvényünk támogatásáért köszönetet mon-
dunk a Nemzeti Együttműködési Alapnak, a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt.-nek, a Miniszterelnökségnek, a Békés 
Megyei Önkormányzatnak, a Nyugdíjasok Szociális Fóru-
mának, Müller Jánosnak, Makra Tibor Biharugra polgár-
mesterének, a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. igazgatójának 
Kozma Jánosnak, a CsabaPark igazgatójának, Fodor Gá-
bornak és munkatársainak, a békéscsabai Árpád Pálinkaház 
Manufaktúra tulajdonosának Nagy Árpádnak, valamint a 
Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége munkáját 
segítő önkéntes munkatársaknak.

(BMNYESZ–BMH)
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idősek világnapja 
alkalmából…

A Hajdúböszörményi Aranykor Nyugdíjas-egyesület 
program szerinti foglalkozásán az idősek világnapja al-
kalmából ünnepi hangulatú, kellemes, napsütéses időben 
gyűltünk össze.

Október 2-i klubfoglalkozáson kulturális programmal 
készültünk az idősek világnapja megünneplésére. A beve-
zető után verseket, novellákat hallgathattunk meg Petőfi 
Sándor, Arany János, Palotai Boris, és Mikszáth Kálmán 
műveiből. 

A vezetőség uzsonnával, valamint kis emléktárggyal 
kedveskedett tagjainak, valamint 80 évesek, 50 éves házas-
sági évfordulót ünneplők és egy aranydiplomás pedagógus 
köszöntésére került sor.

1991. október 1. óta ünneplik világszerte az időseket. 
Az  ENSZ azzal a céllal jelölte e dátumot, hogy kísérjék 
figyelemmel a munkában „megfáradt”, de a társadalom és 
a család számára hasznos korcsoportot. Többségében to-
vábbra is aktívak ugyan – hisz sokan végeznek még felelős-
ségteljes közéleti, jótékonysági stb. munkát. 

Mivel a gyerekszületések száma nagyon lecsökkent a fej-
lett társadalmakban, a jövőben is egyre fontosabb lesz az 
idősek visszacsatolása a munkaerőpiacra. Bár tudjuk, hogy 
nyugdíjasnak lenni jó, Reggel nyugodtan lustálkodni és 
kávézni az ágyban, nem rohanva bevásárolni, főzni, sütni, 
mire délután megérkeznek az unokák…

Viszont jó egy kis munka, jólesik a törődés, a közössé-
gekhez való tartozás, a kirándulások, s minden ami az ad-
digi életünkből esetleg kimaradt. Korosztályunk a „bölcső-
től a koporsóig” megélt és megél számtalan ünnepnapokat: 
születések, keresztelők, esküvők, nőnapok, anyák napja, 
katonaság, munkahelyi sikerek és kudarcok egész sora, 
majd a várva várt nyugdíjazással új korszak veszi kezdetét.

Márai Sándor szavaival: „Látod, így jön majd az öregség, 
udvariasan. (…) Nem dráma az öregség, ne félj. Egy napon 
hírt kapsz, ennyi az egész. Felnézel a munkából és az életből, 
szórakozottan, s aztán készségesen mondod: Igen, igen. Meg 
kell öregedni. Egy pillanat még, valamit akartam… Mit is? 
Igen, élni. Tudom, most már késő. Mehetünk.” 

Igen, meg kell öregedni. És van abban valami jó. Bár az 
érzékszervek tompulnak, a lábak lassulnak, a derék nem 
hajlik úgy, a ráncok szaporodnak, de a család ha körülvesz, 
kárpótol mindenért.

Manapság a szépkorúaknak is lehetősége van kulturá-
lódni, sportolni, kedvezményeket kapnak belföldi ingye-
nes utazáshoz, üdüléshez, továbbképzésekben vehetnek 
részt, nagyszülőként mehetnek gyesre, valamint az infor-
matikában való eligazodáshoz tárgyi és oktatási segítséget 

kapnak. Az  egyedülállókat és rászoruló időseket szociális 
dolgozók látogatnak, s besegítenek bármiben. Napköziott-
honok állnak rendelkezésre, ahol egy kis beszélgetésekre, 
nótázásra, kikapcsolódásra járhatnak össze az azt igénylők. 
Klubok, egyesületek között is lehet válogatni attól függő-
en, hogy a települések mit tudnak nyújtani.

A szépkorúakat ünnepelni, köszönteni örvendetes. 
Az  Idősügyi Tanács kezdeményezésére a kormány 2008-
ban rendeletet alkotott a 90, 95 és a 100. születésnapját 
ünneplők köszöntésére. Városunkban – ahol jelentős prog-
ramokkal készülnek megünneplésünkre – ebben az év-
ben a 100. évét betöltő Pincési Györgynét (Erzsike nénit)  
a Kastély Időskorúak Gondozóházában ajándékozták meg 
város és az intézményvezetők.

Az idősek hónapja városi rendezvényein többek között 
szerepel egy Rimaszombatra tervezett autóbuszos kirán-
dulás, sütifesztivál, a helyi Szociális Szolgáltatási Központ 
Nappali Ellátásának nyílt napján kézműves foglalkozás, 
valamint Életem felejthetetlen történései címmel pályá-
zathirdetés. (forrás: Szabadhajdú, városi hetilap) Ezeken a 
rendezvényeken mi is igyekszünk részt venni. 

Szomorúan gondolni arra, ha valaki egyedül marad…
A várva várt „boldog nyugdíjas éveket” beárnyékolja a 
kedves elvesztése, a társ, a barát, a tárgy, ami hozzá és csakis 
hozzá kötődött. Márai Sándor így fogalmazza meg: „Ez a 
legnyomorultabb érzés. Mikor hiányzik valaki. Körülnézel, 
nem érted. Kinyújtod kezed, egy pohár vizet keresel tétova 
mozdulattal, egy könyvet. Minden a helyén van életedben, 
a tárgyak, a személyek, a megszokott időbeosztás, a világhoz 
való viszonyod nem változott. Csak éppen hiányzik valami. 
S ha nagyon pontos és figyelmes leszel, ha idejében kelsz és 
későn fekszel, ha sokat vagy emberek között, ha elutazol ide 
vagy oda, ha belépsz bizonyos helyiségekbe, végül találkozol 
azzal, aki vár. Természetesen tudod, hogy ez a reményke-
dés egészen gyermekes. Már csak a világ végtelen esélyeiben 
bízol. Hol keressed? S aztán, ha megtaláltad, mit mondjál 
neki? És mégis várod.”

Lejegyezte: 
Bertalan Béláné klubtag

Nyugdíjas értéktár az idősek napjára
A Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete immáron a többéves ha-
gyományokat követve részt vállalt a Város által rendezett ün-
nepség méltó megünneplésében.

Már év elején a rendezvénytervünkben rögzítettük, hogy 
megszólítjuk a város amatőr alkotóit és Ügyeskezű szépko-
rúak címmel kiállítást szervezünk azok számára, akik csak 
hobbi szinten művelik az alkotó művészetek bármely ágát.

Természetesen volt bennünk némi izgalom, hogy sikerül-
e a kezdeményezésünk hiszen egy eddig ismeretlen közeget 
kívántunk a nyilvánosság lehetőségével megajándékozni, és 
nem utolsósorban ezzel is bizonyítani, hogy az alkotó kedv 
még e korosztálynak is sajátja.

Tulajdonképpen a városi ünnepség kísérő rendezvényé-
nek szántuk a bemutatkozást, amelyre október 1-jén került 
sor a Kálmán Imre Kulturális Központ galériáján.

A beérkezett kollekciókat illetően egyetlen kitételünk 
volt, hogy minden alkotó 3 db pályamunkával vehet részt. 
A negyvenhat pályázó 141 alkotása került a falakra és vit-
rinekbe. A kézimunkákon és festményeken kívül irodalmi 
alkotások, mézes sütemény csodák és még egy repülőgép 
modell is igazolta várakozásainkat.

A díjazottak   emlékplaketteket és okleveleket vehettek át 
Dr. Lengyel Róbert polgármestertől, aki ünnepi köszöntő-

jében méltatta a kezdeményezést és biztatott a folytatásra, 
hiszen ezzel a Városi Értéktár részévé lettünk.

A folytatásban Alex Tamás és Lőrincz Veronika hozta el 
ifjúkorunk slágereit hatalmas közönség sikert aratva. A vé-
gén a város ajándékát vehette át minden résztvevő és egy 
szerény fogadással zárult a 600 fős Idősek Napja rendez-
vény.

Jánossy Gábor
Siófok

Ünnepeltek az egri dobó katicá-sok

A Dobó Katica Nyugdíjasszervezet 2019. szeptember 30-
án program szerint tartotta meg az idősek világnapi ün-
nepségét.

Vendégünk volt Habis László – Eger Megyei Jogú város 
polgármestere, Martonné Adler Ildikó – Eger Megyei Jogú 
város alpolgármestere, Farkas Attila – Nyugdíjasok Heves 
Megyei Szövetsége elnöke.

Kósa László elnök megnyitója után Habis László polgár-
mester és Farkas Attila megyei elnök mondott köszöntőt.

Szép műsort adtak az egri Tinódi Sebestyén Általános 
Iskola tanulói Ágostonné Kugler Zsuzsanna vezetésével, 

a Lajta táncegyüttes párosa – Tarjáni Anna és Wölfinger 
Ádám, Földi Kristóf, az Egri Zeneiskola növendéke, Szer-
vezetünk Hagyományőrző Népdalköre, valamint Dudás 
András harmonikaművész.

Az ünnepség végén tagjainknak ajándékkal kedvesked-
tünk. A rendezvény vidám hangulatban zajlott – tagjaink 
megelégedésére.

Kósa László
elnök
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Az ötödik agytorna országos döntője
Nyugdíjasaink öt éve minden ősszel részt vesznek egy mű-
veltségi vetélkedőn, játékos „agytornán”, melynek döntőjét 
Budapesten rendezik meg.

 A versenyt harminc fogós kérdésből álló feladat előzi 
meg. Ennek megoldása még tavasszal, otthon történik, és 
segítségül lehet hívni bármilyen forrást. A postán bekül-
dött legsikeresebb hat háromfős csapat vehet részt a szóbeli 
döntőn, a Nyugdíjas Székházban, Budapesten.

Csepel, Gyömrő, Gyöngyös, Pécs (két csapat, lemondás 
miatt) és Sóly csapata érte el azt a szintet, hogy ennek a 
szóbeli és írásbeli döntőnek részese lehetett. Sokszínű volt a 
feladatok sora: villámkérdések, melyek a történelem, föld-
rajz, matematika, irodalom, régi szavak és tájszavak köré-
ből tevődtek össze. Ezen kívül írásban nyelvi játék, kép és 
zene társítása, festmények, szobrok és épületek azonosítása 
volt a feladat. 

Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, s kívánt sok sikert a versenyzők-
nek. Mindenki tele volt izgalommal, bár már azok, akik 
nem először vettek részt ezen a vidám, fordulatos vetél-
kedőn, tudták, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel 
a fontos. Senkinek sincs veszteni valója, bár már nincs le-
hetőség telefonos, számítógépes vagy feleletfelezős segítség 
igénybevételére.

A vetélkedő kezdeményezője a pécsi Radnóti Adél, 
Léda, ki egyben a feladatok kitalálója, összeállítója, s a já-
tékvezető szerepét is betöltötte. Humorával, kedves egyéni-
ségével sokban oldotta a kezdeti feszültséget.

A zsűri három tagja Horváthné Julika, dr. Palotai Fe-
rencné és Iván Klára volt. Figyelmesen követték a megol-
dásokat, s jegyezték a kapott pontszámokat. 

A csapatok kis vendéglátásban részesültek, kávé, tea, 
ásványvíz és aprósütemények vártak mindenkit. Ered-
ményességtől függetlenül minden résztvevő Generációnk 
című folyóirat egyéves előfizetését, egy nyugdíjasok irodal-
mi alkotásaiból álló antológiát és emléklapot vihetett haza. 
A három dobogós pedig még külön könyvjutalomban is 
részesült. 

Remekül éreztük magunkat, jó móka volt. Ennek a kor-
osztálynak egy kis izgalmat csempészett a mindennapok 
közé. Jövőre ismét megpróbáljuk!

Végül az eredmények:
1. Gyömrő gyöngye
2. Platán árvái, Pécs
3. Csepel 1.
4. Pécsi Tükék
5. TI-BI-SO Sóly
6. Gyöngyös.

Minden évben ünnep az idősek világnapja

Megyére szóló nagy esemény minden évben a Tolna 
Megyei Nyugdíjas Érdekszövetség idősek világnapi ün-
nepsége. Az idei színes seregszemlét a szekszárdi Garay 
János Gimnáziumban tartották.

Az ünnepek olyan napokat, eseményeket jelölnek, amelye-
ket megemlékezésre méltónak tart a társadalom, emellett 
állandóak, stabil fogódzót jelentenek a zavaros hétközna-
pokban. Ugyanezt jelentik az idősek a családban. Ezt Haff-
ner Béla, a megyei nyugdíjas érdekszövetség elnökhelyet-
tese mondta köszöntőjében. A szervezet vezetője igazoltan 
hiányzott, műtét után lábadozik.

Az elnökhelyettes kiemelte, ugyan az idősek világnapja 
az egyik legfiatalabb ünnepünk, jelentősége nagyon sokat 
változott az eltelt években. Az idősek jelentik a kapcsot 
múlt és jelen között. Egyre több idős dolgozik, és támaszt 
jelentenek ebben az értékválság súlytotta világban Az öreg-
ség már nem csupán az emberi lét mulandóságát jelenti, 
hanem az aktivitást is.

A résztvevőket köszöntötte Tóthi János is, a szakszerve-
zeti szövetség országos választmányának tagja, szekszárdi 
képviselője. Elmondta, hogy az idősek tenni akarását mu-
tatja, hogy a szakszervezetük 350 ezer tagjából 50 ezer a 
nyugdíjas szervezetet erősíti.

Az ünnepségen, szintén a tradícióknak megfelelően, 
megköszönték azoknak a munkáját, akik sokat tettek a 
helyi szervezetek működéséért. Oklevelet kapott Ambrus 
Béláné Hőgyészről, Benedeczky Györgyné Dunaszent-
györgyről, Dombi Józsefné Szedresről, Fercsák Mihályné 
Tolnanémediből, Korsós János Őcsényből, Kölesdi Mi-
hályné Medináról,  Lépő Ignác Bogyiszlóról, Péczeli János-
né Harcról, Sárosdi Istvánné Bölcskéről, Szabó Istvánné 

Zombáról, valamint a megyei érdekszövetségből Sztárcse-
vity Ervinné, aki a rendezvény első felében a moderátori 
feladatokat is ellátta.

Az érdekszövetség idősek világnapi rendezvénye mindig 
kulturális seregszemle is. Most pécsi fellépője is volt az ese-
ménynek, Balázs Gyöngyi az ottani érdekszövetség baráti 
üdvözletét hozta Szekszárdra, és kedvenc verseit mondta el. 
A nézők egészen változatos műsorszámokat láthattak és hall-
hattak: elgondolkodtató verseket, kedvelt slágereket, népi- 
és műdalokat, társas- és örömtáncot, vidám jeleneteket.

Budavári Kata

pécsi Napok helyett – tanuló Város Fesztivál
A legfontosabb, amit nyújtunk az embereknek,

a tudás megszerzésének élménye!

Mottó:  Tanuló közösségek és közösségi tanulás 
A lényeg a tapasztalati tanulás

Cél a tematikus programokon keresztül segíteni, felfedez-
ni a tanulás örömét, egyéni és társadalmi hasznosságát. 
A mozgalom egyúttal a tanulási képesség fejlesztését kíván-
ja előmozdítani a nem hagyományos tanulási helyzetekkel, 
formákkal a szeniorok aktív részvételével. A  nyugdíjasok 
csoportjai táncokat, népdalokat, verseket tanulnak, s ezt 
mutatják be ünnepélyes keretek között.

Idén  szeptember 28-án délután a sétatéren került sor 
ennek a programnak a megrendezésére. Szép napfényes, 
meleg időben kezdődött a műsor. 

A Pécs Városi Mazsorett Együttes látványos bevonulása 
után Molnár Ferenc, a Nyugdíjasok Egyesületének május-
ban megválasztott új elnöke köszöntötte a megjelenteket. 

A mazsorettek profi módon mutatták be tudásukat Haj-
dú Orsolya vezetésével.

Pélmonostorról jöttek vendégek egy kórussal; a Marti-
nus Énekkar őszi hangulatú dalokkal szórakoztatta a szép 
számú közönséget.

A Nyugdíjasok Egyesületéhez tartozó csoportok kö-
vetkeztek ezután: a Baranya Bokréta Népdalkör, a Berze 
Nagy János Népdalkar és az Énekvarázs Dalkör szép ma-
gyar népdalokat énekeltek. A Búzavirág Tánccsoport és az  
Első Pécsi Szenior Örömtánc Csoport érdekes koreográfiát 
mutattak be.

Volt két hangszeres szólista: Tösmagi Erzsébet citerajáté-
kával kápráztatta el a közönséget, Borsós István pedig tároga-
tóval játszott Rákóczi-nótákat. 

Balázsné Pecze Gyöngyi kétszer is színpadra lépett a tőle 
megszokott magas színvonalú versmondásával. 

Két vendég-tánccsoport is volt gynyörű népviseletben: 
A pécsváradiak Hagyományőrző Tánccsoportja és a Harka 
Táncegyüttes fergeteges hangulatot varázsolt a műsor végére, 
amikor már sajnos eleredt az eső is.  Végül a közönség sora-
iból is többen felmentek a színpadra  közös táncot tanulni. 

A műsorközlő Radnóti Adél volt, aki minden műsorszám 
előtt egy-egy aktuális idézettel vezette be a csoportok bemu-
tatkozóját,  pl.  A népdal a magyar lélek székelykapuja. 

Az egyesületnek volt egy sátoros standja is, ahol a csipke-
verő kézműves csoport munkáiba és az origami  készítésébe 
tekinthettek be a kíváncsiskodók.

A kulturális program végén a szereplőket megvendégel-
ték a szervezők. 
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Vámosgyörk, 2019. október 23.
Vámosgyörkön az Őszirózsák Nyugdíjasklub nevében ko-
szorút helyeztünk el az 1956-os emléktáblánál.

A koszorúzás után, a Közösségi Házban rendezett ün-
nepségen klubunk tagjai emlékműsort adtak. 

Ezen az ünnepen a község önkormányzata, emléklapo-
kat, okleveleket nyújtott át a község életében tett kiemel-
kedő teljesítmények elismeréseként. Ekkor emlékeznek 
meg azokról a házaspárokról, akik ebben az évben ünne-
pelték, illetve ünneplik 50., 60., 65-ik házassági évfordu-

lójukat. A Varga házaspárt a 65. házassági évfordulójukon 
köszöntötték.

Kovács Miklósné, az Őszirózsák Nyugdíjasklub vezető-
je részére, „Vámosgyörk község rendezvényein való egész-
ségügyi szolgálat biztosításáért, valamint közösségépítő és 
közösségmegtartó munkája elismeréseként”, a község pol-
gármestere és jegyzője, a nemzeti ünnepünk október 23. 
alkalmából oklevelet adományozott.

Kovács Miklósné klubvezető

20 éve virulnak az Őszirózsák!
A kabai Őszirózsa Tánccsoport október 19-én ünnepelte 
20 éves jubileumát.

Érdekességként megjegyzem, hogy a tánccsoport 1999-
ben alakult, és csak 2002-ben lett bejegyzett az Őszirózsa 
Hagyományőrző Egyesület. 

1999-ben Juhász Attiláné felkérésére állt össze 8 nyugdí-
jas asszony, hogy  egy táncot előadjanak az iskola alapítvá-
nyi ünnepségen. Azóta eltelt 20 év és még mindig táncol-
nak. Természetes az évek folyamán cserélődtek a táncosok, 
de a lényeg: a mai napig táncolnak! 

A komoly évfordulóra nagyon szorgalmasan készültünk! 
Próbáltuk úgy összeállítani műsorunkat, hogy a sok-sok 
táncunkból minél többet megmutassunk a kedves jelen-
levőknek. 

Eljött a nagy nap! Gálánkat Szegi Emma polgármeste-
rünk és Juhász Attiláné nyitotta meg. Bodó Sándor állam-
titkár úr, a gálánk fővédnöke, sajnos más elfoglaltság miatt 
nem tudott köztünk lenni. De jó kívánságait, virágait és 
gratulációját elküldte nekünk. Köszönjük!  Kocsis Imréné, 
az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség me-
gyei vezetője és Orosz Gyuláné, a Nyugdíjasok Képvise-
lete megyei vezetője köszöntötték a ünneplőket. Érkeztek 
kedves baráti klubok is, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk: 
Mikepércsről, Debrecenből, Földesről, Hajdúszoboszlóról,  
Püspökladányból, Bárándról,  Füzesgyarmatról, Sárrétud-
variból, Hajdúböszörményből és természetesen a helyi klu-
bok is jelen voltak. Telt házas nézőközönség előtt elkezdtük 
a műsorunkat. Nyitó táncként az  Ajakit táncoltuk, majd 
filmvetítés következett az első 5 évről. Jó volt felidézni a 
régi szép emlékeket. Majd ismét tánc és a táncok közt ka-
bai énekesek szórakoztatták a nagyérdeműt. Következett 
még  háromszor öt évről filmvetítés, megosztva 5-5 évre. 
Folytatva a műsort, az első rész végén meglepetés tánc kö-
vetkezett a jövő nemzedékkel. Felemelő érzés volt, amikor 

22 néptáncos gyermek és mi roptuk egyszerre a somogyi 
néptáncot!  A három órás műsor után Polgármester asz-
szony alelnökünkkel átadták az emléklapokat és a serlege-
ket a tíz táncosnak. Akik közül Vécsei Andrásné és Kiss 
Lajosné alapító és jelenleg is aktív tagja a tánccsoportnak! 
Szerintem példa értékű, hogy áttáncoltunk 20 évet!  Csat-
tanóként végül szatmári tánccal zártunk, amit végig tapsolt 
a kedves közönség. Itt köszönöm meg a munkájukat azok-
nak a táncosoknak is, akik a 20 év alatt részesei voltak e 
lelkes kis csapatnak! 

Természetesen e rendezvény nem valósulhatott volna 
meg önzetlen támogatók nélkül, akik hisznek és bíznak 
bennünk! Segítségüket hálás szívvel köszönjük!  És a jövő-
ben is számítunk rájuk! 

Befejezésül hatalmas tapsot kapunk. Amikor látni az 
örömöt, a boldogságot, az elégedettséget az arcokon, ak-
kor mondjuk, hogy igen, ezért érdemes dolgozni és tenni! 
Amit szeretnénk is még sok- sok éven át! 

Kiss Lajosné 

Józsai ki-Mit-tud?
Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület szervezésében 2019. ok-
tóber 26-án megrendeztük a IX. JÓZSAI KI-MIT-TUD? 
találkozót. A  Józsai Közösségi Ház színháztermében nagy 
volt a készülődés. A  rendezvényünket Dánielfy Zsolt, a 
Csokonai Színház művésze nyitotta meg kedves, humoros, 
értékelő szavaival. 

A fellépők 19 műsorszámban mutatkoztak be, közöttük 
mint házigazda mi is igen jól szerepeltünk. 

A fellépők részére emléklapok kerültek átadása, majd 
pedig a tombolasorsolás következett. 

Pásztorné Irénke klubvezetőnk értékelő-köszönő szavai-
val méltatta a rendezvényen megjelent fellépők színvonalas 
produkcióit. 

A rendezvényt finom gulyás ebéd követte, majd pedig a 
táncos szórakozás folytatódott, ki-ki kedvére táncolhatott 
késő délutánig. 

G. Antal 

Közvetített szolgáltatásaink:

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

Keressen Minket bizalommal!

* shbankhaz@shbankhaz.hu
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össze. Láttuk a Kálvária-hegyet, a különleges ízű, gyengén 
szénsavas borvízforrást, és a barátok „feredőjét”. Néma 
tisztelgéssel adóztunk a madéfalvi veszedelem emlékmű-
vénél a SICULICIDIUM, 1764-ben legyilkolt áldozatai 
előtt. Láttuk Marósfő, gazdag ornamentikával díszített or-
todox templomát, és 1262 méter magasan Pongráctetőn, 
jó levegőn, gyönyörködtünk a táj szépségében. Sétáltunk a 
lenyűgözően csodás Békási-szoroson, és – az ezzel kapcso-
latos mondákat megismerve – a Gyilkostó partján is.

A pihentető, kirándulásokkal-, ismeretek szerzésével bő-
velkedő program része volt a wellness korlátlan használata, 
de sokan találtak lehetőséget Szováta üdülőhely megisme-
résére, és a Medvetó körüli sétára is. 

Erdély valóban csodaszép, vagy ahogyan barátunk meg-
jegyezte, „még mindig csodaszép!”

„Erdély még mindig 
csodaszép!”

A címben szereplő felkiáltás, egyik csoporttársunktól hang-
zott el, aki, az immár kilencedik, egymást követő évben 
az Érdekvédelmi Szövetségünk által, Erdélybe szervezett 
úton többször részt vett. Nem Ő az egyedüli, aki máskor 
is, illetve rendszeresen igénybe veszi szövetségünknek ezt 
a rekreációs szolgáltatását. Vannak, akik a meseszép tájak 
csodálatáért, az Erdélyről szerzendő ismeretek megszerzés-
éért, mások a korlátlan wellness szolgáltatásért, és a bőséges 
svédasztalos étkezésért, a kényelmes-, balkonos-, a Medve-
tóra néző szobákért, és megint mások, a csak itt szerezhető 
élményekért. Erdély hányattatott történelméhez, rengeteg 
történet-, anekdota-, legenda fűződik, melyekből bősége-
sen kaptunk ízelítőt idegenvezetőnktől. Kaphattunk is, 
hiszen meseszép, hagyományokban bővelkedő vidékeken 
jártunk. Ismereteket szerezhettünk arról, hogy a tatárjárás 
Erdélyt sem kerülte el, és ellene miként védekeztek a min-
dig is találékony székelyek. Megtudhattuk, hogy minden 
év október utolsó vasárnapján, a székelyföldi településeken 
őrtüzek gyúlnak, hogy jelezzék: az erdélyi magyarok közö-
sen küzdenek Székelyföld önállóságáért, és a kezdeménye-
zéshez több mint 70 székelyföldi település csatlakozott, de 
vannak tűzgyújtások Magyarországon, valamint a Felvidé-
ken is. Utunk során ismereteket szerezhettünk a románság 
eredetéről, arról, hogy a dákoromán elméletük szerint a 
dákok és a rómaiak keveredésével jött létre a mai román 
nép. És arról is, hogy ezt a tudomány nem igazolja vissza, 
hiszen pl. dr. Kazár Lajos professzor (Australian National 
University, Canberra) több mint tíz erősen alátámasztott, 
megalapozott kérdésfelvetéssel fogalmazza meg szkeptikus 
ellenvéleményét. A most elég zord időbe burkolózó Király-
hágó kapcsán megtudtuk, hogy a honfoglalás utáni, kora 
Árpád-kori Magyarország különös határa, egy nehezen jár-
ható, átlagosan bő 100 km széles, lakatlan határsáv volt, s 
ennek a karbantartása a király feladata volt. Ezt nevezték 
gyepűnek. Hallhattunk a Partium történetéről, az itt szü-
letett-, vagy éppen itt élt és dolgozott hírességekről. Ady 
halála 100 évfordulója kapcsán, Csucsán keresztülhaladva, 
megemlékeztünk a költőről és Őt, a halála előtti utolsó éve-
iben gondosan ápoló feleségéről, Csinszkáról, kapcsolatuk 
kialakulásának történetéről. Egyébként is október 6 révén, 
méltó módon emlékeztünk az Aradi 13-ról, akik valójában 
nem tizenhárman, hanem tizenhatan voltak. Ugyanis az 
1848-49-es szabadságharc résztvevői közül egyet már ko-
rábban, kettőt pedig a tizenhárom kivégzése után ítélték 
halálra az osztrák hatóságok. 

Utunkat folytatva megismerhettük a mócok történetét 
és jelenlegi életüket. Láttuk a „cigánypalotákat” és csodál-

hattuk a hagyományápolásban élenjáró Torockó szépsé-
geit. Példás hagyomány megőrzésükre az Európai Unió is 
felfigyelt és 1999-ben, az „Európa Nostra díjjal tüntette ki. 
Folyamatban van az UNESCO általi Világörökség részévé 
való nyilvánítása is. Megtudhattuk azt is, hogy itt reggelen-
te kétszer kel fel a Nap, hiszen a falu fölé magasodó, 1171 
méter magas Székelykő hegy, egy esetben eltakarja a falut. 

Szálláshelyünk a Danubius Health Spa Resort Sova-
ta**** szálloda volt, mely Szováta elsőként megnyílt négy-
csillagos szállodája, 2004-ben Románia legjobb szállodájá-
nak választották. A teljesen felújított hotel saját gyógyászati 
központtal, konferenciatermekkel és wellness szolgáltatá-
sokkal rendelkezik. A wellness részlegben télen is bármikor 
lehet élvezni a sós vizet a szálloda medencéjében, melyet a 
Medve-tó vize táplál. 

És a kirándulások! A  Világörökség részét képező se-
gesvári vár falain belül megnézhettük Erdély legfestőibb 
középkori várnegyedét és a szülőháza kapcsán szörnyűl-
kedhettünk Vlad Tepes (Dracula) havasalföldi vajda ke-
gyetlenkedésein. Fejet hajtottunk a szülőfalujában, Farkas-
lakán, a templomkertben végső nyughelyet talált Tamási 
Áron sírhelye előtt. Megszívlelendő a sírkövén olvasható 
felirat: „Törzsében székely volt, fia Hunniának, Hűséges 
szolgája bomlott századának.” Mély érzéssel átitatott áhí-
tattal, hajtottunk fejet Csíksomlyón, a „napba öltözött 
asszony” Szűz Mária előtt, akit Erdélyben és Magyarorszá-
gon is, a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogójának 
és imái tárgyának tekintenek. Hallhattunk a búcsújárás 
hagyományáról, arról, hogy ez egy legendás csatával függ 

komáromi Nyugdíjas-egyesület őszi kirándulásai 
egy csokorba kötve 
Szeptember 12-én 49 fővel buszra szálltunk és a közelünk-
ben lévő kastélyokat látogattuk meg. Először a móri Lam-
berg-kastélyhoz érkeztünk. Itt a kert bebarangolása közben 
megnéztük a szobrokat, madárházat és a zenepavilont. 
Ezután bementünk a kastélyba. Itt a tárlatvezetővel végig-
jártuk a helyiségeket. Nagyon sok új információval lettünk 
gazdagabbak. 

Mórt elhagyva Bodajkra érkeztünk. Ebéd előtt sétálgatva 
ráakadtunk egy kis tóra, ahol találtunk egy felnőtt játszóte-
ret, amit ki is próbáltunk. Jó móka volt! 

Ebéd után indultunk Iszkaszentgyörgyre, ahol Ari Sante-
ri Kupsus finn úriember szépíti, gyarapítja a kastélyt. Min-
den tiszteletet megérdemel! 

Ezután Fehérvárcsurgóra indultunk a Károlyi-kastélyba. 
Itt is volt idegenvezetés, amit nagy érdeklődéssel hallgat-
tunk. A végén a parkot csodáltuk meg, ami gyönyörű lát-
vány volt! Egy kicsit elfáradva, de nagyon sok új ismerettel 
gazdagodva indultunk haza! 

Szeptember 15-én 26 fővel vonatos kirándulást szervez-
tünk Budatéténybe, a Tropicariumba. Közülünk sokan még 
nem voltak itt. Egy kisebb csodavilágba érkeztünk. A kü-
lönféle színű, formájú halak, medúzák (amiket váltakozó 
színű fényekkel tettek még érdekesebbé), kígyók (éppen 
etetés volt, fehér egerekkel) majmok, alligátorok. Bálnák, 
cápák alatt, mellett sétálgattunk. Nagy élmény volt. 

Október 5-én immár harmadszor rendeztük meg az 
Erődről Erődre túránkat. Az idő nem volt kegyes hozzánk, 
egész nap szemerkélt az eső, hol jobban, hol kevésbé. Ettől 
függetlenül 31 fővel, 14 oroszlányi vendéggel és 17 komá-
romi egyesületi taggal elindultunk az igmándi erődtől. In-
dulás előtt megnéztük a kőtárat. A Tó-Csárdánál vártuk a 
túrázókat forró teával, pogácsával, sütivel, pálinkával. Innen 
elindulva a Szabadság-tér következett, majd a híres Brigetio 
gyógyfürdőhöz érkeztünk. Ezután a felújított Csillag-erő-

döt csodálhattuk meg, sajnos csak kívülről. Jövő tavasszal 
lesz az átadás és a 2020-as túránknak ez lesz a fénypont-
ja. A Sport utcán végigmenve, érintettük a Czibor Zoltán 
Sporttelepet. A Jókai ligetben most épül egy játszótér, ami 
az Öreg vár (észak Komáromban található) formájára (tek-
nősbéka) készül. Elsétáltunk a Trianoni Emlékműhöz. Itt 
ért véget a túránk, mivel már át voltunk ázva, fázva és az 
oroszlányi vendégek úgy döntöttek, hogy nem jönnek ki a 
Monostori erődbe. Elbúcsúztunk, bízom benne, hogy jövő-
re végig tudunk menni. Köszönjük, hogy itt voltak! 

Komáromnak van egy kis kápolnája, Teréz kápolna, amit 
minden év október 15-én kinyitnak a látogatok előtt. 20 
fővel mi is ellátogattunk. A Szent Imre Katolikus Iskolában 
található, ami sok évig homokkal volt feltöltve, de a felújí-
tás után nagyon szép lett. 

Október 18-án a Vöröskereszt szervezésében másodszor 
rendezték meg a „Lépj a szívedért” programot. Fiatalok, 
idősek egyaránt részt vettek rajta. Dél-Komáromból a Sza-
badság térről indult a menet és Észak-Komárom Klapka 
térig kellett elsétálni. 5–6 fős csapatok indultak, akiknek 
közben totókat is ki kellett tölteni, amelyek az egészséges 
életmóddal voltak kapcsolatosak. Emléklapot kapott min-
den résztvevő. 

Október 25-én újra vonatra ültünk. Úti célunk a Fiumei 
úti sírkert volt. Elsősorban Komáromhoz kötődő emberek 
síremlékeit kerestük fel, de fejet hajtottunk híres, nagy ma-
gyarjaink előtt is. Szép napsütésben sétálva emlékeztünk. 

Befejezésül egy idézet: 
„Annyit vigyetek a múltból, 
amennyi a jövőhöz kell!” 
(J. J. Stalter) 

Mészáros Ágota,
a Komáromi Nyugdíjas-egyesület 

vezetője 
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tényleg kipcsákok vagyunk? 

A keresztény hitben élők valamennyien tudják, hogy a 
tízparancsolatban és Jézus tanításaiban az emberi társada-
lom humanizálásának programját hirdették meg („Tiszteld 
atyádat és anyádat”). A demokrácia és a humanizmus esz-
méi is ezekből sarjadtak ki és változtatták meg a világot. 
Ezek megvalósulásának fokától függ az emberi civilizáció 
előrehaladása. Az ősi korszakok egyik jellemzője volt a „ha-
szontalanná” lett idősek elpusztítása vagy halálra hagyása. 
Azt hihetnénk, hogy a mai „művelt” emberek között ez 
a gondolat nem is vetődhet már fel, de tévedünk. Csak a 
közelmúlt személyes megnyilvánulásai között is több meg-
döbbentő kijelentést olvashatunk közismert személyektől 
is. Hogy az izomagyú P. Gabó vagy a zavaros gondolkodá-
sú H. Ferenc színművész szerint a nyugdíjasok haszontalan 
ingyenélők, akiktől meg kellene vonni a kórházi ellátást és 
mindenféle egyéb „luxust”, azon nem csodálkozom. A de-
mokrácia azt is jelenti, hogy magánemberként mindenki-
nek joga van ostobának lenni. 

A politikusokkal azonban más a helyzet. Amikor mind-
ezt a „politikus” Kósa mondja vagy Gulyás, aki szerint 70 
év felett el kellene törölni a nyugdíjat, mert nincs rá szük-
ség, hiszen a felhalmozott vagyonokból „vígan elélnek” a 
lazacot zabáló hazai nyugdíjasok, akkor kérdezhetjük: ki 
nevelte fel ezeket a lelketlen embereket? Ha olvasnának – 
hiszen azt biztosan megtanulták – azt is tudhatnák, hogy a 

nyugdíjasok az a „láthatatlan munkaerőpiac”, amelyik biz-
tosítja a gyermeket vállaló fiatal munkavállalók életszer-
vezését, anyagiakkal és munkaerejével pótolja az alacsony 
béreket, és támogatja a hiányzó intézményeket. Különfé-
le kutatások bizonyítják, hogy az idősek és gyermekeik/
unokáik között olyan összetartó lelki kapcsolatrendszer is 
van, amelyik nélkül egyik sem boldogul. Persze a valóság 
ebben a világban semmit sem számít. Még a szegénység-
ügyi kormánybiztos is ostorozza az időseket, mert nem 
sportolnak, töpörtyűt esznek és kövérek, elhanyagoltak. 
Buta, érdekvezérelt és a politikától elbolondított emberek 
mindig voltak és lesznek – de talán nem kellene a civilizált 
viselkedés minimumával sem rendelkező embereknek ál-
lami szolgálatban lenniük. Főként akkor, ha a kormányzat 
büszkén lengeti a kereszténység zászlaját. De ezek a gon-
dolatok már nem csak kimondott butaságok, hiszen 75 év 
felett már korlátozzák bizonyos gyógyszerek felhasználását 
a gyógyításban – azaz az időseknek kevesebb joga van az 
élethez. 

Ha ezt elfogadja a társadalom, aztán „egészséggazdasági 
érdekből” újabb „értéktelen” csoportok következhetnek. 
Igaza van a miniszterelnöknek – mi tényleg keleti kipcsá-
kok maradtunk, az európaiság csak külső máz rajtunk – ezt 
bizonyítják a hatalmon lévők.

Köteles Lajos

Jó munkáért kirándulás!
„A csapatmunka az, amikor sokan csinálják azt, amit mondok”.

(Michael Winner)

Tisztelt Olvasó! A neves filmrendező vicces gondolatait 
osztom meg Önnel. Ugyanis általában egy szervezet kor-
rekt munkaterv alapján végzi éves feladatait. Ezek a tervek, 
egyeztetések után képezik az elnöki döntéseket. Természete-
sen, az egyes egyesületek/klubok vezetői ugyanezt teszik saját 
szervezetükben és ezeket összehangolva, egymásra építve egy 
kerek, egybefonódó feladatsor körvonalazódik, és jó esetben 
megvalósul. Aztán, év vége felé közeledve mérlegre kerülnek 
a dolgok. Egyik serpenyőbe a tervek, másikba a tények! S ezt 
követik az - eredményektől függően - elismerések, köszönetek

Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjasszövetség Elnöksége ez 
évben rendhagyó módon mondott köszönetet az egyesületek/
klubok elnökeinek aktív munkájukért. Szegedi kirándulást 

szerveztünk, melynek autóbuszköltségét a szövetség finanszí-
rozta, az egyéb kiadásokat a résztvevők fizették. Lehetőséget 
biztosítottunk arra, hogy családtagok is részt vegyenek a ki-
ránduláson. 

A Napfény Városáról csak annyit jegyzek meg, hogy a he-
lyi kisvonattal bejártuk a nevezetes helyeket. Majd egy kiadós 
ebéd után sétára került sor, és gyönyörködtünk a belváros szép-
ségeiben. A rakparton szálltunk újra autóbuszra, és hazaindult 
az élményekben gazdag, lelkiekben feltöltődött kis csapat.

Az együtt eltöltött, rekreációs napot, gazdag ötletbörze 
csokor tette teljessé. Minden résztvevőt megerősített abban a 
hitben, hogy a nehézségek ellenére is érdemes munkánkat az 
együttműködés szellemében folytatni, ahogy ezt a nagy ame-
rikai média tulajdonos is megfogalmazta:

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tud-
ni, hogy annak értéke is van”? (Katherine Graham)

Csikai Sándorné,
a szövetség alelnöke

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 pluszforrásokat biztosítana, ami ebben 
a forráshiányos időszakban olykor „életmentő” megoldáso-
kat is eredményezhet. Tisztelettel kérjük ehhez a tagszerve-
zetek közreműködését, szervező munkáját.

Előfizetési díjak a 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 címé-
re (1074 Budapest, Szövetség u. 9.) vagy e-mail-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.

Rövid híreink
a Generációnk Magazin októberben már 8. 
alkalommal televíziós adás formájában is el-
érhető.

a Helyi televíziók Országos Egyesülete 
mintegy 90 helyi televíziót tömörít, melyek 
együttműködésének köszönhetően 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 hát-
terét, nyugdíjaseseményeket, közösségek 
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 kí-
váncsi, a www.youtube.com felületén meg-
találhatja.

Jó böngészést!

tájékoztatjuk a tisztelt Olvasókat, 
hogy a december 6–7-én Budapesten 
megrendezésre kerülő hagyományos 

Nyugdíjas Expóra 

900 ft-os elővételi áron belépőjegyek 
vásárolhatók/rendelhetők a NYOSz-irodán 

(1074 Budapest Szövetség u. 9. , 
06/1/210-0326, 

nyosz@enternet.hu)



Mozdulj!

2120

NAGYATÁD

World Walking day 2019 – Világgyalogló programon 
vettek részt a Heves Megyei nyugdíjasok
2019. október 14-én Felsőtárkányba szervezett gyalog-
lónapot a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége. A  vi-
lággyalogló nap keretén belül került megrendezésre a prog-
ram, amelyen három tagszervezetünk: az Egri Dobó Katica 
Nyugdíjasszervezet, az Egri Dobó István Nyugdíjasklub és 
a Felsőtárkányi Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet tagjai 
vettek részt.

Túravezetőnk, a séta helyszínének ismerője, a felsőtárká-
nyi Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület veze-
tője volt. A gyaloglás útvonala, a Felsőtárkányi Faluház – a 
Fűtőház – a Tó – a Sziklaforrás – a Barát rét – a Kő-köz – a 
Múzeum, majd vissza a faluházhoz. Nyugdíjas társaim 8 
kilométert gyalogoltak, az emelkedő 150 méter magassá-
gig vitt. Túravezetőnktől sok hasznos, érdekes információt 
kaptunk Felsőtárkány kialakulásával, történetével kapcso-
latban. A természet szépsége, az erdő nyugodtsága, a Bükki 
Nemzeti Park tanösvénye elvarázsolt bennünket, és észre 
sem vettük, hogy telt az idő, és mentünk, lépkedtünk, gya-
logoltunk.

A résztvevők száma 30 fő volt. A túránk gyönyörű idő-
ben, az erdő adta tiszta levegőjén, egy jó hangulatú kö-
zösségben felejthetetlen élményt adva zajlott. Elindultunk, 

megmozdultunk, hogy tegyünk egészségünkért, hogy mo-
solyogva gyakoroljuk a túrázás szabályait, hogy tanuljunk 
a természeti szépségekről. A  résztvevők természetszerető, 
természetjáró, aktív közösségekből vállalták a program tel-
jesítését. Bízunk benne, máskor is közösen tudunk majd 
sétáló-, túrázóprogramot szervezni.

Farkas Attila elnök

Vélemény

Az összefogásról és az együttműködésről

Főleg az ellenzék körében már évek óta sokat beszél-
nek az összefogás, az együttműködés szükségességéről, 
de mintha itt be is fejeződne a polémia. Nem esik szó a 
részletekről: pl. az együttműködők által egységesen elfo-
gadott, közös célról, és az összefogás, majd azt követő-
en az együttműködés módjáról. Legalább is nekem ez a 
meglátásom. Legtöbbször csak tartalom nélküli szólamok 
hangzanak el, amelyeknek természetesen nincs gyakorlati 
eredménye. A próbálkozások ezért gyakran sikertelensé-
get eredményeznek, amely a közvéleményt nem nyugtatja 
meg és nem elégíti ki. Nem értik, hogy miért nem megy a 
valódi összefogás!?

Több éves tapasztalatom az, hogy a lazán, általános-
ságban megfogalmazott összefogásoknál nem történik 
meg a minimális egyeztetés, vagyis az alapvető, aktuális, 
konkrét cél meghatározása, amelyet az adott összefogás-
ban mindenki a legfontosabbnak tart, és amely igényli, 
hogy az összefogásban résztvevők (egyének, szervezetek) 
a közös cél érdekében, átmenetileg háttérbe sorolják saját 
érdekeiket.

Az együttműködni szándékozó, demokratikusan gon-
dolkodó emberek életkorban, nemben, karakterben, élet-
módban, gazdasági helyzetben nem egyformák (jól is van 
ez így!), de a legfőbb humanista értékek (család, szeretet, 
tolerancia, szolidaritás, béke stb.) mentén lényegében ha-
sonlóan gondolkodnak.

Jelentős különbség mutatkozik azonban a résztvevők 
között a sikeresen elért közös célt követően a megvaló-
sításban, vagyis az együttműködésben. Itt kerülnek elő 
ugyanis a kezdetekben háttérbe szorított egyéni, csoport 
érdekek, sajátosságok és különbözőségek. 

A jelenlegi önkormányzati választásoknál az összefo-
gásban résztvevő csaknem valamennyi ellenzéki (tisztelet 

a kivételnek) - a sikertől megittasulva - mohón várja a 
lehetőséget: az évtizedes kiéheztetésben elszenvedett sé-
relmekért az azonnali kárpótlást.

Valószínűleg jogos ez az igény, de a jogtalan mellőzött-
séget elszenvedők kárpótlása csak önmérséklettel, fokoza-
tosan történhet meg. Nézetem szerint semmiképpen nem 
a másik oldalon állók durva bántásával, statáriális leszá-
molással, un. tisztogatással és a „hétköznapi  emberek” 
megdöbbentésével!

Mindenki véleményét meg kell hallgatni, az együtt-
működő felek között hosszú, türelmes, korrekt vitákra, 
egyeztetésekre, a szempontok, az egyéni érdekek, a lehe-
tőségek mérlegelésére, az előnyök – hátrányok összeveté-
sére van szükség az egyes szóba jöhető megoldások során. 
Csak így lehet konszenzussal megteremteni a mindenki 
által elfogadható  demokratikus együttműködés mód-
ját! 

Persze ezt a demokratikus együttműködést folyama-
tosan karban kell tartani, szükség esetén – a társada-
lommal, a résztvevőkkel egyeztetve – módosítani is kell! 
Fáradságos munka az állandó egyeztetés, a megvalósítás 
ellenőrzése, az együttműködés hibáinak feltárása, elem-
zése és ezek alapján – a mindenki számára elfogadható 
– módosítás! Ez hosszú távú, állandó odafigyelést, széles 
körű egyeztetést, kompromisszumot kíván a résztvevők-
től. Nem lehet, hogy csak egy ember véleménye határozza 
meg az intézkedéseket, a történéseket! Ez óhatatlanul a 
hatalom koncentrálódásához, diktatúrához vezet!

Vagyis – véleményem szerint – a sikeres, eredményes és 
tartalmas, együttműködést még nehezebb lesz megvalósí-
tani, mint a közös cél mentén megteremtett összefogást. 
De érdemes érte dolgozni!

Véghné Reményi Mária

Év végi ajándék
…Mi nem várunk karácsonyig!

Minden vendégünket, aki a Gyógykúrás 
ajánlatunkat december hónapban igénybe veszi, 
megajándékozzuk plusz egy éjszaka szállással 
és ellátással.

Készüljenek kipihenten az ünnepekre, töltődjenek fel 
nálunk karácsony előtt is.

Gyógykúrás ajánlatunk: 
 Ø 5 éjszaka szállás svédasztalos félpanziós 
ellátással

 Ø Délben ajándékleves (az éjszakás számának 
megfelelően)

 Ø Üdülést színesítő animációs programok
 Ø 18 db gyógykezelés és napi fürdőbelépő
 Ø Ajándékunk: a 6. éjszaka svédasztalos félpanziós 
ellátással 

Részvételi díj: 47.000 Ft / fő + IFA
Idegenforgalmi adó: 400 Ft / fő / éj.
Egyágyas felár: 2.000 Ft / éj.
Zuhanyzós Prémiumszoba felár: 2.000 Ft / szoba / éj.

Ajánlatunkat meghosszabbítottuk,  
így akciónk  

január első felében is érvényes!

Hotel Solar ***Nagyatád
Széchenyi tér 28. 

Tel: 82/504-135; 30/500 -31-35
infosolar@t-online.hu

ViGYÁzat, cSalók!
az elmúlt hónapban több jelzés is érkezett a 
Nyugdíjasok Országos Szövetségéhez, mely 
szerint ismeretlen telefonálók a szövetség 
nevében zaklatják az idős kortársakat. a hí-
vások alkalmával elmondják: „az országos 
nyugdíjas-egyesület ajándékcsomagokat 
akar küldeni nekik”, és ennek regisztrálá-
sához szeretnék elkérni a nyugdíjas adatait. 

arról is érdeklődnek, mikor tartózkodik ott-
hon az illető.

Ezúton jelezzük, hogy (sajnos) nem áll mó-
dunkban ilyen akciót szervezni, az ilyen típusú 
megkeresés egyértelműen félrevezető. kér-
jük önöket, ne hallgassanak a telefonálókra! 
Véletlenül se adják meg adataikat, ez később 
az azokkal való visszaélésre ad lehetőséget!
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Memóriagyakorlat 
időseknek

Az elfelejtett nevek néha csak bosszantóak, máskor kelle-
metlen, sőt kínos helyzeteket is teremthetnek. A memória 
életkorral való változását vizsgáló kanadai kutatók olyan 
módszert ajánlanak, amellyel a megkopott memória ki-
csit fényesíthető. A  javasolt technika egy olyan kísérleti 
eredményen alapul, amely szerint a memória romlásában 
fontos szerepe van annak, hogy a megjegyezni kívánt in-
formációval egy időben érkező zavaró jelek, „zajok” idős-
korban sokkal jobban elterelik a figyelmet, és így kevésbé 
hatékony a lényeg „elmentése”.

A most megjelent cikk szerzői szerint a figyelem ilyen 
szóródását is fel lehetne használni az idős elmék javítá-
sára. Ötletük szerint az öregek eredményesebben me-
morizálhatnának dolgokat, ha a „zajba” is használható 
információt kevernénk. Az elképzelés igazolására memó-
riavizsgálatokat végeztek két korcsoportban: 17–23 éve-
sek, illetve 60–86 évesek körében.

A résztvevőknek huszonnégy arcot és az arcokhoz tar-
tozó nevet kellett megjegyezniük, majd memóriateszttel 
két alkalommal is ellenőrizték, hogy mindez hogyan si-
került. A két ellenőrzés között – egy látszólag az előző-
től független kísérlet során – olyan arcképeket mutattak, 
ahol a homlokokon szöveg volt. A  feladat azonban úgy 
szólt, hogy a felirattal nem kell törődni, csak nyomjanak 
meg egy gombot, ha olyan képet látnak, ami ebben a so-

rozatban már korábban szerepelt. Ezek közé azonban be-
lekevertek néhányat az első feladat képeiből is. A trükk a 
fiatalok teljesítményére nem volt hatással, az idős csoport 
azonban a második memóriateszten jobban teljesített. 
A kutatók szerint a magyarázat az, hogy a két teszt közé 
iktatott elterelő feladat szempontjából teljesen irreleváns, 
haszontalan információkat a fiatalok kiszűrték, míg az 
idősek feldolgozták.

Mozogj az egészségedért!
Az Alsójózsai Nyugdíjas-egyesület 2019. szeptember 30-án 
MOZOGJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! címmel klubnapot 
rendezett. Ennek keretében sokan kerékpárral indultak tú-
rázni, kikapcsolódni a szomszédságba, Zelemérre. 

A zeleméri Csonkatorony műemlék mint turistalátvá-
nyosság és pihenőpark is jó időtöltésül és csendes helyként  
szolgált a szalonnasütésre, pihenésre, kikapcsolódásra. Per-
sze az idősebbek a Bodaszőlőre közlekedő autóbusszal ér-
keztek, és délután pedig onnan utaztak vissza. 

A parkban ez évben állították fel Atilla király mellszob-
rát, a tartóoszlopán lévő márványtáblán az alábbi felirattal: 
A T I L L A
„CSILLAGOK LEHULLNAK, HEGYEK ELMOZDULNAK, 
MEGRÁZKÓDIK A FÖLD, MINDENEK ELMÚLNAK, 
ÉN VAGYOK ATILLA, 
ÉN VAGYOK IMHOL A VILÁGNAK PÖRÖLYE, 
ISTENNEK OSTORA!„ 

ÁLLÍTOTTA: 
BODASZŐLŐÉRT EGYESÜLET 

2019

A szép időben, jó levegőn élmény volt a sütkérezés, a sza-
lonnasütés, a kötetlen beszélgetés, viccelődés, majd a dél-
utáni órákban a visszabiciklizés, autóbuszozás. 

Szép volt, szépkorúak, csak az egészségünk tartson ki a 
következő évtizedben is! 

Gorzsás Antal sajtófelelős

Felállni a stroke után
Egy tavalyi Nők Lapja került a kezembe, amelybe a fenti 
címmel Dobray Sarolta írt.

A cikk eszembe juttatta férjemet, akit szintén elért ez 
a betegség. Kezdeti bénulás, beszéd- és írás-olvasás hiány. 
A neurológiai kezelések után hamarosan az alapbetegség, a 
szívizomgyulladásból maradt sérüléssel foglalkoztak az or-
vosok. Amikor pedig hazaengedték, a probléma az maradt, 
hogy kezdjek hozzá egy volt magyartanár fejlesztéséhez, 
miként oldjam a kétségbeesését, hogy nem tud írni, olvas-
ni, és a beszéd is nehezére esik.

Nem az a célom, hogy elmondjam, miként oldottam 
ezt meg, hanem az, hogy felhívjam a figyelmet, hogy már 
vannak kórházak, amelyek a rehabilitálással foglalkoznak 
ilyen téren.

Nézzük, mit ír az újság erről összefoglalóan. Stroke. Bár-
kivel megeshet. A  statisztikák szerint a túlélők majdnem 
fele féloldali bénulással él tovább, ugyanannyian szorul-
nak – legalább részben – mások segítségére, egyhatoduk 
beszédzavarban szenved, egyötödük járásképtelen.

Maradjunk még egy kicsit a szakkifejezéseknél.
A stroke az agyi infarktushoz tartozik (agyérgörcs, agy-

vérzés). Rokkantsághoz is vezethet.
A különböző egyedi eseteknél szóba kerül az afázia, 

melynek sok fajtája lehet.
Az afázia a nyelvnek olyan zavara, amely az agy organi-

kus sérülése következtében jön létre. Az agysérülést a sérü-
lés utóhatásaként szenvedettek jelentős részénél kommu-

nikációs (beszéd, írás, olvasás, megértés stb.) problémák 
tapasztalhatók.

Az afázia nincs összefüggésben a szellemi leépüléssel. 
Az érintett személy felfogja az összefüggéseket, érzékeli azt, 
csak a beszéd közlésének képességét veszíti el. Ez gyakran 
a „némák börtöne”, ami sok bánattal és szomorúsággal jár. 
Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a beszéd sé-
rült e személyeknél, de a gondolatuk, tudásuk nem.

Az életmentő szakasz utáni rehabilitációról mégis kevés 
szó esik, pedig óriási életminőségbeli javulást lehet elérni vele.

A budapesti Szent Margit Kórház vonatkozó osztályán 
például egyik csoda történik a másik után…

Ott végtelenül szerető orvosok dolgoznak. Dr. Plavecz 
Júlianna főorvos, Varga Sarolta logopédus és sokan mások 
foglalkoznak a betegekkel. Munkájukat sokat segítik az 
együttérző családtagok.

Rájuk nagyon nagy szükségük lesz, ha a kórház szerető 
légköréből hazamennek a betegek.

Támogatásukkal, biztatásukkal sok eredményt lehet el-
érni a felépülésben. Igaz, elsődleges az, hogy a beteg akar-
jon részt venni a különböző gyakorlásokban.

A gyógyuláshoz hosszú idő kell. Németországban, 
Svájcban és számtalan országban egy afáziás beteg tanulása, 
gyógyulása legalább 4–5 évre szól.

Én a férjemmel márciustól az alapoktól kezdtem az 
írást, napi két órában, reggel és a délutáni pihenés után. 
Novemberre le tudott írni egy egyszerű mondatot. Az ol-
vasás és beszéd javulása gyorsabban ment. 

Van lehetőség a felgyógyulásra, „felállásra”.
Király Istvánné

Napi százmillió baktérium az egészségért
Egyetlen almában százmillió hasznos baktérium van, ezek 
segítenek az egészséges bélflóra kialakításában, mutat rá a 
Grazi Műszaki Egyetem kutatása. Az M for a Frontiers in 
Microbiology című tudományos folyóiratban megjelent 
publikációra hivatkozva számol be az eredményekről.

A vizsgálat során bolti almákat vetettek össze bioalmák-
kal, külön elemezve a szárat, héjat, húst, magvakat és az 
elszáradt csészeleveleket. Azt találták, hogy bár a baktériu-
mok mennyisége mindkét típusnál nagyjából megegyezik, 
az organikus alma baktériumparkja sokkal színesebb és 
kiegyensúlyozottabb, amitől nemcsak egészségesebbek, de 
zamatosabbak is lehetnek permetezett társaiknál.

Ez a változatosság és kiegyensúlyozottság előzheti meg azt, 
hogy az egyes (baktérium) fajták túlszaporodjanak, illetve a 
korábbi tanulmányok fordított arányosságot mutattak ki az 
emberben tenyésző kórokozók bősége és a friss gyümölcs 
mikrobióma-sokfélesége között. Egyszerűbben fogalmazva: 

minél változatosabb összeállítású hasznosbaktérium-salátát 
viszünk be a nyers gyümölcsökkel, zöldségekkel, annál ke-
vesebb káros baktérium telepszik meg bennünk. Az epres 
zamatok kidomborításáért felelős Methylobacterium nevű 
kórokozó sokkal nagyobb számban fordult elő az organikus 
gyümölcsökben, mint a permetezettekben.



(Megoldás: 1. jobb oldalon fa – 2. anya kezében kisbaba – 3. középen a fa - 4. nagymama haja –
 5. virág bal oldalon – 6. édesapa keze – 7. nagypapa szemüege – 8. jobb oldalon alul bokrok –

 9. autó iránya – 10. nap – 11. kislány cipője – 12. kisfiú sapkája)

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

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

Az anyag megjelenését a Pfizer Kft. támogatta.

Unokázni jó!
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A legváratlanabb pillanatban 
fogy el a levegôje?

Ne érje váratlanul a tüdôgyulladás!

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

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

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

Védôoltással csökkenthetô  
a pneumococcus okozta  
tüdôgyulladás kockázata.1

Konzultáljon orvosával a pneumococcus okozta tüdôgyulladás 
elleni konjugált oltás lehetôségérôl!

Készüljön fel a váratlanra!

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

1. A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2019. évi védôoltásokról Elérhetô: https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek
2. Ludwig E, Mészner Zs. A Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) infekciók megelôzése felnôttekben. Orv. Hetil., 2014, 155(50), 1996–2004.
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Herczeg János 100 éves!
„Azt szeretném megérni, hogy valamelyikőtöket a 100 éves 
születésnapján köszönthessem.” Ezekkel a kedves szavakkal 
zárta Herczeg János úr a 100 éves születésnapján a sok-sok 
megjelenthez intézett köszönőszavait.

A Mérleg jegyében 100 évvel ezelőtt született Herczeg Já-
nos Rábatótfalun.

100 éves ez a kiváló erőben és egészségben élő ember, aki a 
Szentgotthárdi Nyugdíjas-egyesület elnöke volt 25 évig, s ma 
is tiszteletbeli tagja annak. Szentgotthárd díszpolgára.

János bácsi hosszú élete során előbb lakatosnak tanult, 
majd a háborús évek jöttek, s a hadifogságból hazatérve 
újabb szakmai tanulmányok után a híres Szentgotthárdi Se-
lyemgyárban vezető gépész lesz. Szeretik az emberek. Precíz, 
szakmai tudásáért, kedves segítő modoráért. Gyorsan lesz a 
gyáron belüli közösségi programok motorja. Innen is megy 
nyugdíjba 1979-ben. Ezzel szinte egy időben az akkor már 10 
éve működő Szentgotthárdi Nyugdíjasklub elnökévé választ-
ják. Csodás évek, évtizedek következnek úgy Herczeg János, 
mind a nyugdíjasklub életében.

Remek csapatot szervez maga köré. Lassan 400 tag fölé 
emelkedő tagság olyan mozgalmas életet élhet, ami országo-
san megsüvegelendő. A teljesség igénye nélkül: kulturális cso-
portok alakulnak, (János maga is részt vesz bennük), énekkar, 
sportolás minden szinten. Teke, asztalitenisz, túrázás stb. Kó-
rus alakul a tagokból, meg színjátszó kör. A híres Békefy Antal 
Népdalkört ő alapítja meg. Jó barátja Csákányi Lászlónak, s 

mai is a legnagyobb bánataként említi, hogy nem hívta meg 
egy közös színjátszásra. János ugyanis felvételizett a színmű-
vészetire, olyan neveket említ a felvételis társak között, mint 
Őze, Udvaros …

A városon belüli aktivitás egyre inkább bővült az évek során 
a külföldi nyugdíjas klubokkal való együttműködéssel. Lend-
va, Radenci, Muraszombat, Máriacell az állomásai ezeknek a 
kapcsolatoknak. 414 lelkes tagja van már ekkor a klubnak. 
De hát az itthonról sem szabad megfeledkezni. Számos orszá-
gos rendezvény állandó szereplői voltak s ma is azok a Szent-
gotthárdi Nyugdíjasok Egyesülete művészeti csoportjai. Mi 
több: Budapesten 1989-ben -a ma már 30 éves – az Életet az 
éveknek Nyugdíjasok és Idősek Országos Szövetségének ala-
pító tagja lesz vezetésével a klubja. János bácsi erre kifejezetten 
büszke. Minden nap a kertjében 1200 lépést tesz meg. Sokan 
keresik ma is, és szívesen emlékezik a majd két emberöltőnyi 
életének nagy csodáiról, ahogy ezt Ő mondja.

S végül a kíváncsi kérdésre, mi a titok?
Azonnali és kertelés nélküli a válasz.
„A hosszú életemet a szeretetnek, az egymás megbecsülésé-

nek köszönhetem. Minden göröngyön, még a betegségeken is 
átsegít az egymás szeretete és megbecsülése. Kérlek benneteket 
éljétek meg a 100 évet, meglátjátok csak ennyi az egész.”

Kedves Herczeg János Bátyám!
Kívánom legyél ott és Te koccinthass elsőnek a következő 

szentgotthárdi 100 éves köszöntésén.
Tisztelettel:

Márkus Árpád,
a Vas megyei Nyugdíjasszövetség alelnöke

Már elkezdődött a karácsonyi 
készülődés, mire figyeljünk?

Azt gondolhatnánk még messze van a ka-
rácsony, de már sok helyen elkezdődött  
a karácsonyi készülődés, hiszen sokan meg-
próbálják időben beszerezni az ajándékokat 
elkerülve így az utolsó napok sorbanállását. 
Egyre többen intézik vásárlásaikat interne-
ten keresztül, ezért fontos néhány alapvető 
tudnivalóval, szabállyal tisztában lenni.

Első és legfontosabb, hogy tisztában le-
gyenek a fogyasztók azzal, hogy kitől vásá-
rolnak. Hangzatos webáruháznév mögött 
mindig kell lennie konkrét cégnek, pontos 
székhelycímmel, telefonszámmal, adószám-
mal. Ha ilyet nem találnak a fogyasztók, ak-
kor arról a weboldalról inkább ne vásárolja-
nak, mert könnyen átverhetik őket.

Azt is érdemes megfontolni, hogy akar-
nak-e külföldről vásárolni, sok magyar nyel-
vű weboldalt ugyanis külföldi székhelyű 
cégek üzemeltetnek, így a megrendelt ter-
mék szállítási ideje sokkal hosszabb is lehet. 
A szállítási idő kapcsán egyébként is mindig 
körültekintőnek kell lenni, hiszen nem egy-
szer előfordult már, hogy a 2–3 munkana-
pos ígért szállításból akár több hét lett. Vagy 
olyan példával is találkoztunk, ahol egyálta-
lán nem volt szállítási határidő feltüntetve, 
és csak a sokadik reklamációra történt meg  
a termék postára adása.

Külföldről történő rendelés esetén az is 
nehézséget okozhat, hogy amennyiben még-
sem tetszik a rendelt áru, nem pontosan arra 
gondolt a fogyasztó, mint ami megérkezett, 
és szeretne élni az indokolás nélküli elállási 
jogával, túlzott költséggel jár a termék visz-
szaküldése.

Internetes vásárlás esetén ugyanis speciá-
lis többletjogok illetik meg a vásárlót, így ha 
meggondolta magát a vásárlást illetően, nem 
tetszik neki a termék, akkor a termék kéz-
hezvételétől számított 14 napon belül indo-
kolás nélkül elállhat a szerződéstől, akkor is, 
ha a termék hibátlan. Fontos hangsúlyozni, 
hogy az elállást írásban, igazolható módon 
szükséges a fogyasztónak megtennie, illetve 
saját költségén kell a megrendelt árut a vál-
lalkozásnak visszajuttatnia. Nemcsak a vétel-

árat jogosultak visszakapni ebben az esetben, 
hanem a teljes kifizetett összeget, beleért-
ve az eredeti szállítási költséget is, ha volt  
ilyen.

Amennyiben üzletben vásárolta meg a 
nem tetsző terméket a fogyasztó, akkor 
nem illeti meg ez a meggondolási lehető-
ség. Ilyenkor csak a kereskedő jóindulatán 
múlik, hogy a bizonylattal együtt visszavitt 
ajándékot kicseréli-e másikra, vagy esetleg 
biztosítja a termék árának levásárlását az üz-
letében. Ezen kedvezőbb feltételekről már a 
vásárláskor érdeklődjenek a fogyasztók, kér-
jék, hogy azokat írják rá a blokkra, nyugtára, 
hogy később erre hivatkozni tudjanak.

Természetesen ha hibás a termék, akkor 
teljesen mindegy, hogy üzletben történt a vá-
sárlás vagy interneten keresztül, ugyanazok a 
szavatossági jogok illetik meg a fogyasztókat. 
Ennek megfelelően kérhetik elsősorban a 
termék kijavítását vagy kicserélését, másod-
sorban pedig vételárleszállításra vagy a teljes 
vételár visszatérítésére, illetve a kereskedő 
költségén történő kijavíttatásra jogosultak. 
Ezen igények a karácsonyi időszakban leára-
zott, akciós termékekre is vonatkoznak – ha 
a vásárláskor a vevő nem tudott a hibáról.

Kötelező jótállás alá eső termékek esetén 
fontos tudni, hogy a rögzített bekötésű, il-
letve a 10 kg-nál súlyosabb vagy tömeg-
közlekedési eszközön kézi csomagként nem 
szállítható fogyasztási cikket – a járművek 
kivételével – az üzemeltetés helyén kell meg-
javítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a ter-
mék le- és felszereléséről, valamint az el- és 
visszaszállításáról a kereskedő vagy a szerviz 
gondoskodik a saját költségén.

Kötelező jótállás alá pedig alapvetően a 
10 000 Ft eladási vételár feletti műszaki cik-
kek, háztartási gépek, televíziók, bútorok, 
okostelefonok tartoznak. A  10 000 Ft-os 
összeghatárt érdemes a fogyasztóknak szem 
előtt tartani illetve mérlegelni egy-egy „ki-
hagyhatatlan” 9999 Ft-os akció láttán is, 
hiszen ebben az esetben nem lesz kötelező 
jótállás a termékre, csak szavatosság.

Dr. Baranovszky György ügyvezető elnök 

Gyöngyösi idősek klubja 
köszöntötte 
a 100 éves klubtagját
A rendezvény a „telekszomszéd” Visonta úti Bölcsőde 2 éves 
tagjainak ünnepi mondókás köszöntésével kezdődött – amely-
lyel meglepték az ünnepeltet.

Hiesz György polgármester úr az Idősek Klubjában szemé-
lyesen köszöntötte Margitka nénit, visszautalva arra, miszerint 
2 nappal korábban lakásán, családja körében is megtette ezt. 
Szavaiban kiemelte, hogy ezt a „városvezetői kötelességét” szí-
vesen teljesíti, és hagyományosan hajtja végre.

Maka Piroska igazgató asszony a klubot üzemeltető Kis-
térségi Humán Szolgáltató Központ minden dolgozójának 
nevében adta át jókívánságát.

Dr. Végh Attila képviselő úr saját versével adta meg a tisz-
teletet az ünnepeltnek, amely egy élet megpróbáltatásait és 
eseményeit elevenítette meg.

Klubvezetőnk a köszöntő szavak után Szippl Jánosné, Mar-
git néni életútját ismertette, s felelevenítette, miszerint 11 éve 
jár Gyöngyösön a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
Idősek Klubjába. Érdekes színfolt volt, hogy a Margitka néni 

által sokszor személyesen előadott kedvenc versét – Arany Já-
nos Fülemüléjét – ezúttal meghívott versmondó adta elő.

Az ünnepelt a meghatottságtól elcsukló hangon köszönte 
meg a jelenlévőknek a megemlékezést.

A 100 éves születésnapját tükröző torta gyertyáit kicsit 
meglepődve, de egyből elfújta. 

Borsi Miklós
klubtag

Gyöngyös, Visonta úti Idősek Klubja
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ProgramajánlóIrodalom

ismerkedj meg 
a szeniortánccal!
Kedves Nyugdíjas Társak!
Biztosan hallottatok már róla, esetleg láttatok már szenior-
táncot, sőt, tán magatok is gyakoroljátok. Mi csak úgy hív-
juk: ÖRÖMTÁNC.

Nos, ha még nem találkoztál vele személyesen, és kipró-
bálnád, vagy a környezetedben nincs mód a kipróbálásra, 
gyakorlásra, akkor neked szól ez a programfelhívás.

2020 januárjában és februárjában összesen 3 alkalom-
mal: 2020. január 17-én, 31-én és február 14-én (pénteken) 
Budapesten a Szövetség u. 9-ben, a NYOSZ székháza elő-
adótermében szakavatott oktatók várják a szeniortánccal is-
merkedni vágyókat. 11–15 óra között belekóstolhatsz ebbe 

a testet-lelket megmozgató, új, közösségi, közkedvelt moz-
gásformába. Magyarországon már kb. 5000-en élvezik!

Nincs szükség semmi előképzettségre, kapcsolatokra, 
partnerre, csupán némi jókedvre és vállalkozókedvre! 

Ha érdekel a program, amely ingyenes, előtte jelent-
kezz a nyosz@enternet.hu e-mail-címen, vagy a 06/1/210-
0326-os telefonszámon. (Csupán csak a terem befogadó-
képessége miatt van rá szükség...)

Szeretettel várunk a NYOSZ-ban:
Radvánszki Edit szeniortáncoktató és oktatótársai

de az utca bezzeg hangos

Este van, nagyon késő este van, az éjszaka közeleg. 
A napfény távozó tüzét már nem látni. A nap el-
tűnt, a természet nyugodt. Az utca bezzeg hangos. 
Zajtalálkozókra gyülekeznek az ablakok alatt. Ke-
resztül-kasul dobált mondatok villóznak. Jó lenne 
aludni, vágyom a csendre. Az  utca szereplői vad 
indulatokat szórnak szét. Az „aktivisták” nem kér-
deznek, teszik bódultan, korlátok nélkül azt, ami-
hez szerintük joguk van. A torkokból kiszabadult 
üvöltést hiperaktív mozdulatok kísérik. Az  eltérő 
frekvenciájú és intenzitású jelek összecsapnak. 
Az  apróka tinik kis csoportja a lámpaoszlop alá 
csoportosul. Vágyaikat felturbózzák. A  műsor el-
szenvedői a lakásokban élő korosodó hölgyek és 
urak és családtagjaik. Joguk lenne a csendhez, a 
nyugalomhoz. A  rendetlenkedő fiatalok közös 
nyelve az obszcén, trágár beszéd. Váratlan sírás, 
rívás, jajveszékelés, rikoltozás és káromkodás tar-
kítja a szókincsüket. A ritmust a kukák folyamatos 
rugdosása és öklözése diktálja. Már éjfél is elmúlt! 
Ők nem hiányoznak valakinek? Anyunak, apunak? 
Szülői felügyelet nélkül sok veszélynek vannak ki-
téve. Anya, apa hol vagytok? Nem tudjuk. Lehet, 
hogy édesen durmolnak otthon. Kis szemünk fé-
nyei bulikból szédülve érkeztek. Az alkohol tartal-
mú italokkal koccintanak egymással és kikaparják 
belőlük az utolsó cseppet is. Tombol a súlytalan 
lebegés. A ház huzatos ablakain át menekül a szét-
forgácsolt álom. Vajon ki vigyázza az utca csend-
jét? Az elszívott izzó cigarettavégek, mint szél do-
bálta szentjánosbogarak cikáznak a légben. Nem 
csodálkozom. Miért? Mert ezek a drága gyerekek 
csak eleget tesznek a felkérésnek. Ezt hallják a mé-
diában is: fejezd ki önmagad, megérdemled, a régit 
cseréld le újra, teljesítsd ki magad, valósítsd meg 
magad, ragadd meg a pillanat örömét. Jó lenne, ha 
a kockázatokról és a mellékhatásokról megkérdez-
nék szüleiket és nagyszüleiket.

Megjegyzés: Sajnos a test lett a fő mítosz! Kielé-
gíteni nem könnyű.

Eközben az autók zaja kúszik kíváncsian a há-
zak között. A műsornak lassan vége szakad, fárad 
a láb, a szárad a száj. A cél a következő buli. Hogy 
fognak csodálkozni, ha véget és a bódulat és a má-
mor. Pedig én a szép egészséges, okos és szeretetre 
éhes és képes arcok kórusát látom bennük. Elszo-
rul a szívem. Vajon vigyázza valaki a csendet és az 
utca rendjét? Az önkibontakozás és a megvalósítás 
újra termeli önmagát. Felszabadult és elszabadult 

felnőttek veszik át a placcot. A  lárma sokszoros. 
Durva beszéd, visszataszító viselkedés jellemzi a 
társaságot. Hajnalodik. Tépett idegrendszeremen 
és klímás vérvörös szemeimen látható a nyugtala-
nító kísérletezés. A  vér felszökik kidagadt ereim-
ben. A  szenvedő lakók közül a bátrabbak ugyan 
kissé erőtlenül, de véleményt alkotnak. A válaszok 
csípőből jönnek. A  negatív élményvilág elhiteti 
a randalírozókkal, hogy ezt szabad. Ugyan nem 
szabad, de lehet. Ha feladatra képzett személy 
megjelenne, véget vethetne ennek az “önkifejezés-
nek”. Ha nincs következmény, akkor miért is ne? 
Váratlanul egy autó gördül a történések közepébe. 
Bömbölve halad végig araszolva az utcán. Belőle 
őrjöngő zabolátlan decibelek a falakon, bennünk, 
a bútorokon és mindenhol otthagyják nyomukat. 
Elhihetik, hogy ez már elviselhetetlen. Ez a zajter-
helés sokáig nem vihető. De jó is lenne, ha valaki 
vigyázná a csendet! Aztán jön a meglepetés. Be-
robban a térre a két gumikerekű motorkerékpár. 
A vezetője turbó üzemmódban, no meg a motor is. 
Mindketten átélik a romboló erő diadalát. Köröket 
tesz meg, amíg az adrenalin éhségét ki nem elégíti. 
Aztán diadalittasan kilő. Porzik utána. Teheti kö-
vetkezmény nélkül a hajnali órákban. Ez a hang-
erő tönkre teszi a mentális és fizikai egészségünket. 
Még nincs vége. Amikor már azt hiszed, hogy itt a 
vég, jön a kegyelemdöfés. Megérkezik a kedves bö-
höm kukásautó. Dörmög, püffög, puffog, kattog, 
csattog, de nem rosszindulatból. Ő kötelességét te-
szi. Köszönet érte. Már úgysem aludnánk. Lassan 
fel kell kelni. Ez az éjszaka sem volt jó.

Eszembe jut, hogy régen, nagyon régen éjjeli őr-
járatok vigyázták a rendet.

TÉRJETEK HÁT NYUGOVÓRA!

Ennél is fontosabb és nyugtalanítóbb, hogy mi-
lyen lesz a jövőnk? Úgy gondolom, hogy még van 
esélyünk arra, hogy megérintsük a legdrágább kin-
cseinket, gyermekeinket, a fiataljainkat. Megértő, 
szerető, gondoskodó barátokra van szükségük. 
Anyákra és apákra, akik megbíznak a gyermekeik-
ben és a gyermekek őbennük. A szülők tudják kép-
viselni kis utódjaikat bármi áron, bármi is történ-
jék velük. Nem a máért, a holnapért!

Semmi sem fontosabb azoknál, mint akiket sze-
retünk.

Fehér Levente

Élvezze a Bükfürdô Thermal & Spa kedvezô hatásait 
a Hunguest Hotel Répcébôl közvetlen átjárási 
lehetôséggel.

60+ akciónk keretében nagyon kedvezô feltételekkel 
foglalhatnak idôsebb vendégeink.
 
Ár: már 11 800 Ft-tól/fô/éj, és ez a gazdag 
svédasztalos félpanzió mellett a fürdôbelépôt 
is tartalmazza!

Legalább 4 éjszaka foglalható, és az egyik 
vendégnek be kell töltenie a 60. életévét.
 
Az ajánlat az alábbi idôszakokra foglalható: 
2019.12.01.-2019.12.12.; 2019.12.15.-2019.12.22. és
2020.01.06.-2020.02.29. között

BÜKFÜRDÔI 60+ AKCIÓ

+36-94-358-058 • hotelrepce@hunguesthotels.com
www.hunguesthotels.com/repce
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Kertészet

Novemberi munkák a kertben
Kertünk fái és cserjéi már elhullatták lombjukat. A hideg, 
nyirkos, ködös időjárás hatására az utolsó őszi virágok is 
elhalnak lassan.

időszerű tennivalók
Az érzékeny kerti növénynek védelmet kell biztosítanunk 
a fagy ellen.

A rózsatövekre földkupacot hordunk, a dézsás növénye-
ket pedig hűvös téli szálláshelyükre költöztetjük.

Engedjük ki a vizet azokból a kerti vízvezetékekből, 
amelyek befagyhatnak. Fedjük be egy réteg komposzt-
földdel, kéregmulccsal vagy falombbal az évelő növények 
ágyásait. A  száraz virágokat és terméseket levághatjuk, és 
a belőlük kötött csokrot a lakás díszítésére használhatjuk.

A díszkert
A rövid, hideg novemberi napok már nem sok kerti nö-
vényt serkentenek virágzásra. De, mint sok esetben, itt is 
kivétel erősíti a szabályt. Így például a kikeleti bangita, a 
nagylevelű varázsdió nem zavartatja magát, és éppen a kö-
dös hónapban bontja ki szirmait.  Hozzájuk társulnak a 
kiterjedt telepeket képező kései hanga- vagy erikafajták is. 
Az évnek ebben a szakában szokatlanul hatnak a kínai li-
labogyó ibolyaszínű gyümölcsei, amelyek csak most ősszel 
érnek be teljesen.

A lobhullató fák és bokrok több mint fél éven át kopá-
ran állnak a kertben. Annál inkább örül tehát a kertben 
szemlélődő, ha örökzöld fákban és cserjékben gyönyörköd-
het a téli hónapokban. Ezért érdemes néhány tiszafát, ha-
misciprust és más tűlevelűt is ültetni, amelyeknek a lomb-
jai egész éven át zöldellnek.

talajjavító anyagok a veteményesben
A zöldségek számára ideális kerti a föld a homokos vá-
lyogtalaj, amelynek egy részét humusz alkotja. A  vályog 
tápanyagokban gazdag, a homoknak köszönhetően a talaj 
megfelelően szellőzik és jól vezeti a vizet. A nehéz vályog-
talajt lazíthatjuk ha homokot keverünk hozzá. A könnyű 
homokos föld pedig kötöttebb és tápanyagokban gazda-
gabb lesz, ha vályoggal vegyítjük. A komposzt mindenfajta 
kerti föld esetében növeli a humusz tartalmat. A november 
ideális időszak a talaj javítását célzó munkálatokra.

Fák és cserjék áttelepítése
Az ősz ideális időszak a kert átrendezésére. A fák és cserjék 
akkor viselik a legjobban az átültetést, ha már nyugalmi 
időszakban vannak és leállt a nedvkeringésük. Amennyi-
ben még nem túl öregek, most átköltöztethetjük a zavaró 
vagy túl sűrűn álló fás növényeket, mert nagy eséllyel ismét 
gyökeret eresztenek majd. Fontos, hogy lehetőleg minél 
nagyobb átmérőjű gyökérlabdát ássunk ki. Ha, jutaszö-
vetbe vagy speciális lenvászonba göngyöljük a gyökérzetet, 

azzal megakadályozzuk a szállítás közbeni szétesést és meg-
kíméljük a sérülésektől.

Hagymák és gumók tárolása
A hagymás és gumós növények között vannak mind télálló, 
mind pedig fagyra érzékeny fajok – például a hóvirág, a 
krókusz és a vadtulipán – a földben telelnek át. Száraik, 
leveleik elszáradnak, a növényi nedvek visszahúzódnak a 
hagymába. Tavasszal a növények újra friss hajtásokat fejlesz-
tenek. A fagyérzékeny fajok – úgymint a dália, a kardvirág 
vagy a kanna – szára és levelei szintén elfonnyadnak, hagy-
máikat és gumóikat azonban nem szabad a földben hagyni, 
mert a talaj menti fagyok végzetesek lehetnek rájuk nézve. 

E fajok ugyanis trópusi vidékekről származnak. Gumói-
kat még idejében ki kell ásni a földből, és fagymentes, sötét 
helyiségben tárolni egészen a következő tavaszig. A hagy-
magumókat a rájuk  tapadó földdel együtt dobozokba vagy 
ládákba helyezzük, és száraz, jól szellőző helyen tároljuk. 
Tisztításukra csak tavasszal, az ültetés előtt kerítsünk sort.

Fűszerkert a konyhaablakban
A tél közeledtével fűszernövényeink közül is szeretnénk né-
hányat bemenekíteni a konyhába. Hiszen, télen is vágyunk 
egy-egy szál friss bazsalikomra, petrezselyemre, metélőhagy-
mára. A cserépbe ültetett fűszernövények nemcsak illatosak 
és ízletesek, hanem mutatósak is, a konyha díszei lehetnek. 
A  fűszernövényeket vethetjük magról, vagy nevelhetjük 
készen vett palántáról. A lakásban általában fele annyi idő 
alatt csíráznak ki a növények, mint a szabadföldben, így a 
kerti zsázsa 2-3, a kapor 7-8, a majoránna 10-12, a bazsali-
kom pedig 4-5 nap alatt kibújik a földből. A bazsalikom, a 
majoránna és a zsázsa magvai fényen csíráznak, ezért a mag-
vetést ne fedjük földdel, csupán egy kevés nedves homok-
kal. A kapor azonban sötétben csírázik, így annak a magját 
néhány milliméter vastag talajréteggel takarjuk.

A növényorvos tanácsai
A fák nyugalmi állapotában végzett mechanikai védekezési 
munkákkal eredményesen védekezhetünk a gyümölcsfá-
kon, azok környezetében, a talajban, a lehullott levelekben 
telelő károsítók ellen. Segítségükkel a tenyészidőszakban 
végrehajtott vegyszeres védekezések hatékonysága is jobb 
lesz. A jövő évi termés megóvása érdekében a lehullott le-
veleket még ősszel gyűjtsük össze, és ha fertőzöttek, éges-
sük el. Ezzel az ott telelő károsítók tavaszi fertőzéseit, kár-
tételük mértékét mérsékeljük!

Népi időjóslás: 
Márton napján, ha a lúd jégen jár,  
karácsonykor vízben poroszkál!

Forrás: Kerti kalendáriumok
Klotz József

Kos
III. 21.–IV. 20.

Sikeres évet tudhat maga mögött, po-
zitív érzésekkel, gondolatokkal várja 
az ünnepeket. A jövőre nézve érdemes 
megfogadnia, hogy ne mindig érzelmi 
alapon hozzon döntéseket. Kedvező 
pénzügyei lehetővé teszik, hogy ne 
okozzanak gondot az ünnepi kiadások.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Bár erkölcsi érzéke rendkívül erős, 
ezekben a hetekben kellemetlen hely-
zetet teremthet, ha egy bizonyos vitás 
kérdésben felvállalja a döntő bíró sze-
repét. Így év vége felé érdemes elgon-
dolkodnia azokon a dolgokon, amelye-
ken jövőre szeretne változtatni.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Az év utolsó hónapjában jól alakul az 
élete. Az ünnepek alatt kellemes órá-
kat tölthet szeretteivel és barátaival. Ha 
egy nagy lépés előtt áll, ez a legjobb 
idő, hogy átgondolja! A hidegben ne 
legyen könnyelmű, mert megfázhat, 
ami szövődményhez vezethet.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Aktív életet él, ami segít megőrizni jó 
formáját, és oldani a stresszt, de ne 
csak önmagára összpontosítson, csa-
ládjának szüksége van önre. Ha túl sok 
a munkája, állítson fel egy fontossági 
sorrendet, mert a kapkodás negatívan 
hat az energiaszintjére.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Felelősségteljes, érzelmekben is bővel-
kedő hozzáállás jellemzi párkapcsola-
tát, amit társa nagyra értékel. Decem-
berben élvezheti a szeretteivel közös 
programokat, és a téli estéken kipihen-
heti fáradalmait. Sőt egy régi barátjával 
újra egymásra találnak.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Év vége arra is alkalmas, hogy részletes 
listát készítsen az előző hónapok ku-
darcairól és sikereiről, valamint pon-
tosan megtervezze 2020-ban elérendő 
céljait. Ha a munkája nem igényel sok 
időt és komoly erőfeszítést, több időt 
szentelhet a családjának.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Minden szabadidejét harmonikus csa-
ládi környezetben töltheti. A munka-
helyi sikereknek köszönhetően úgy 
érzi, valóban megérdemli a pihenést 
és kikapcsolódást. Az ünnepek alatt 
kerülje az édességek és a magas kaló-
riatartalmú ételek túlzott fogyasztását!

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Előre megtervezte decemberi felada-
tait: vásárlásokat, ünnepi menüt, prog-
ramokat. Ezzel viszont elveti a hirtelen 
jött ötletek, kívánságok megvalósítá-
sát. Ne ragaszkodjon szigorúan az el-
képzeléseihez, élvezze a karácsonyt és a 
szilvesztert a családjával.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Ebben az időszakban tekintsen vissza 
az elmúlt évre, és a tapasztalatok alap-
ján gyűjtsön erőt a következőre. Már 
nagyon várja a szeretteivel eltöltendő 
ünnepeket, és ha az ajándékokon kívül 
valamire szükség van a háztartásban, 
ne habozzon, vegye meg.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Már a hónap elejétől szívesen töltene 
minél több időt otthon, családja kör-
ében. De szeretne időnként találkozni 
a barátaival is. Nos, lesz rá ideje, akár-
csak arra, hogy megoldást találjon új 
évi terveire. A megvalósításukat a csil-
lagok is segítik majd.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

A december harmóniát hoz a magán-
életébe, munkája miatt sem kell aggód-
nia, így nem kell változtatnia ezeken a 
területeken. Ha szeretné meglátogatni 
távoli rokonait, tegye meg, már régóta 
várják. Ne vigye túlzásba az ünnepi ké-
szülődést, nehogy kimerüljön.

Halak
II. 20.–III. 20.

Jó hangulat jellemzi, ami a családjára 
is kedvezően hat. Bármilyen sok is a 
dolga, ne feledkezzen meg a barátai-
ról sem, némi időt szakítson rájuk is. 
E hónapban különösen ügyeljen az 
egészségére, ezekben a hideg napokban 
legfontosabb a nátha megelőzése.

November Horoszkóp
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Zöldségek.
Rejtvényünk számozott soraiban Ambrose 
Bierce (1842–1914) amerikai novellista, 

korának legbefolyásosabb újságírója 
szellemeskedik.

A szeptember havi megfejtés:
Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk 

bizonyos szint alá.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Bándoli Pál, Sárvár
Mostani beküldési határidő:

2020. január 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük, az e-mailben adják meg  

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


