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Szerkesztői üzenet

Utazni jó!

A nyár – hagyományosan – a szabadságok ideje, amikor az em-
berek szívesen kelnek útra, új tájakra, vidékekre kikapcsolódás, 
élményszerzés, ismerkedés vagy csak egyszerűen „mást tenni aka-
rás” céljából. Idén ez a vágy a vírus okozta bezártság miatt tán 
fokozott igényként jelent meg életünkben, de éppen a betegségtől 
való félelemből adódóan visszatartó erők is hatottak ránk.

Ismerek nyugdíjas társakat, akik – kiszabadulva a házi „fog-
ságból” – bátran vállalkoztak kirándulásokra, közösségi túrákra, 
családi nyaralásra (mondván, náluk alig van egy-két vírusos a megyében…), mások rettegve 
a kórtól, máig nem mernek útra kelni, és csak őrlődnek magukban: mit tegyek, mi a helyes 
magatartás?

Nem tudok okos tanácsot adni. Nem tudom, mi a jobb döntés: vállalva az esetleges ve-
szélyt, útra kelni és lelkileg, testileg feltöltődve vágni bele az újabb szürke hétköznapokba 
vagy a négy fal között vágyódni, begubózva sóvárogni egy párnapnyi „más világ” iránt.

Én mindenesetre az előző megoldást választottam. Megvívtam a csatát a félelmemmel 
(ahogy az egyik reklámban mondják – és milyen igaz! – „vagy leküzdöd félelmeidet, vagy 
örökre a színfalak mögé kényszerülsz!”), és a több hónapja tervezett, messzi tájra hívó, régi 
vágyat megvalósító utazás mellett döntöttem. 

Most nem élménybeszámolót szeretnék tartani vagy felidézni a sok gyönyörűséget, és még 
csak nem is a viszontagságokról, a menet közbeni aggódásokról, a fájós lábakról és a megtett 
kilométerekről szeretnék számot adni, hanem az utazás legfőbb hasznáról szólnék.

Amíg az ember nem mozdul ki a megszokott világából, sőt inkább belesüpped a megszo-
kásba, a környezet állandóságába, nem is sejti, hogy egy új környezet milyen pezsdítő, aktivi-
záló, megújító hatással tud lenni rá. Rossz alvó lévén – korábban – az éjszakai gondolataim 
gyakran aggódással teltek, és igen, sivárak voltak. Mióta megjöttem a nagy útról, lecsukott 
szemem vetítővásznán a szépséges tájak jelennek meg, napfény és kellemes melegség, újra 
érzem, hogy pár napig tenyerén hordott az élet, és ettől minden sokkal, de sokkal jobb lesz. 

Egy utazás után más értelmet kap az otthon is. A megérkezés öröme szintén máshoz nem 
fogható. Az újbóli biztonság, a bevállalt és teljesített cél eléréséből fakadó elégedettség, az 
otthoniak váró karnyújtása – mind-mind csak fokozzák a boldogságot.

Hazaértemkor egyik kedves barátom azzal fogadott, hogy egy nyaralás során háromszor is 
utazik az ember – egyszer, amikor tervezi, egyszer, amikor ott van, harmadjára pedig, ami-
kor felidézi. Ahogy a reklámokban mondani szokták: három az egyben, nagyszerű, korszerű. 

Az utazás párnapnyi luxusát mindenkinek meg kellene élnie ahhoz, hogy a lelkét rendbe 
tegye, hogy a mindennapos küszködést később könnyebben viselje…   
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Támogató:

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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Főiskolai, majd egyetemi hallgatóimmal, oktatókkal, 
önkéntesekkel, vasi költőkkel készítettem hangoskönyveket 
a Zala és Vas megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületei 
részére. 

A helyi médiában jártas személyként 2011-től a Nyugati 
Régió Kommunikációs Egyesület és a WEST PANNON 
Médiaklaszter elnökeként tevékenykedem. A  régió közel 
harminc helyi médiumát segítjük közös projektekkel, közös 
beruházásokkal, pályázati lehetőségek felkutatásával. Ennek 
szép példája, hogy 2018-ban egy Brüsszelben kiírt pályá-
zaton mérettettünk meg, amit megnyertünk, és 2019-től 
valósítottunk meg.

A Zalaegerszegi Televízió ügyvezetőjeként 2004-ben 
alapítottam a Göcsej Filmszemlét, majd 2014-ben Szom-
bathelyen a Savaria Filmszemlét. A  határainkon átnyúló 
szemlékre évente több száz pályamű érkezik. Örömömre 
a határon túli alkotók nem csak filmjeikkel vannak jelen, 
hanem személyesen is eljönnek, ezzel tovább erősítve a ba-
rátságunkat.

A hazai Speciális Filmezés önkéntes segítőjeként mun-
kálkodom 2009 óta. Szívügyemnek tekintem, hogy a testi 
és szellemi fogyatékkal élők életét a filmkészítés segítségével 
elviselhetőbbé tegyem. Ezáltal is segítsem az emberekben 
a társadalmi érzékenyítést, a fogyatékkal élők megértését, 
elfogadását.

Kevesen tudják, de a városban a Szombathelyi Evangéli-
kus Egyházközség presbitereként, templomuk alapítványá-
nak kuratóriumi tagjaként is dolgozom. Az egyik nagyon 
fontos feladatomnak tekintem a szeretett egyházamért tör-
ténő munkámat. 2018-ban az a megtiszteltetés ért, hogy a 
zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóbizottsága 
elnökének választott. Az evangélikus egyházban még szeret-
nék nagyon sokat tenni azért, hogy a közösségek erősödje-
nek, és a keresztény kommunikáció erőteljesebben jelenjen 
meg a hétköznapokban.

Koromnál fogva egyre többet gondolok arra, hogy 
a nyugdíjas éveim alatt, mit és mennyit tudok a jelenle-
gi tisztségeimből felvállalni. Az  bizonyos, hogy a jelenleg 
meglévő tisztségeimből le kell adnom, és ehhez már most 
meg kell találnom és fel kell készítenem a vezetésre alkalmas 
személyeket.

Jelenlegi tisztségeim:
 – Nyugati Régió Kommunikációs Közhasznú Egyesület 

alapító, elnök
 – West – Pannon Audiovizuális Klaszter, alapító, elnök
 – Helyi Televíziók Országos Egyesülete, elnök
 – Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Vas Megyei 

Egyesülete, alelnök
 – Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóbizottsága, 

elnök
 – Savaria Filmakadémia Egyesület elnöke

Lovass Tibor az elmúlt év augusztus 20-án a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését Bu-
dapesten a Várkert Bazárban mint a Helyi Televíziók Orszá-

gos Egyesületének elnöke vehette át. „Nagyon hálás vagyok 
a sorsnak, hogy olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel 
mindig szót tudtunk érteni, és mindig jól tudtunk együtt-
működni. Valószínűleg azért, mert azok a célok, amelyeket 
ők felém küldtek, azok azonosak voltak az én értékrendem-
mel, ügyekké tudtuk formálni azokat” – emelte ki az ér-
demkereszt kapcsán adott interjújában Lovass Tibor.

Majd így folytatta: „Ez a második kereszt azért fontos az 
én életemben, mert segít hordozni az első keresztet, amit 
születésemkor kaptam. Ez elismerés, de egyben jelzés is: 
nem tértem le arról az útról, amit nekem kijelöltek. A szak-
mai oldal támogatása mellett az otthon, a család – felesége 
Enikő, lánya, Noémi és fia, Pál – erős háttérként segítet-
te a munkámat. Fontos volt számomra, hogy a feleségem 
mellett a fiam és a lányom is ott legyen velem az elismerés 
átvételénél, mert amikor én fiatalabb koromban, a körzeti 
tévénél dolgoztam, hétvégén is jártuk a környező megyé-
ket, vagy este adás volt, emiatt nem tudtam velük lenni. 
Az átadóval ez a hiány átértékelődött bennük. De a fele-
ségemnek is rettenetesen sokat köszönhetek. Középiskolai 
némettanárként hasonló a felfogása, mint az enyém: ő is 
annak a híve, hogy ha az ember megtanult, látott, tapasz-
talt, átélt valamit, azt tovább kell adni másoknak, ez az igazi 
nagy küldetés.

A nyugdíjas éveimre előretekintve csak annyit mondha-
tok, hogy a jövőben szeretnék egy kicsit többet mozogni: 
teniszezni, biciklizni, ezekre régebben több időm jutott. 
Írni is lenne mit: nagyon sok jegyzetem van otthon, amit 
könyvvé szeretnék fésülni. Jó lenne kezembe venni a kla-
rinétomat, és kis közösségekben örömzenélni, fúvósné-
gyesben játszani. Hiszek abban, hogy a Jóisten mindig hoz 
elénk kibontandó csomagokat, remélem, megengedi, hogy 
kinyissuk azokat.

És az is nagyon fontos, hogy bármibe akar kezdeni az 
ember, azt tudás nélkül nem lehet, hit és szív nélkül pedig 
nem szabad megtenni – vallja Lovass Tibor.

Tudással, szívvel,  
a jó ügyért

A szövetségünk életében új színfoltként jelent meg az, 
hogy a Generációnk újság mellett a korosztályunk az 
utóbbi években egy népszerű médiában, a televízióban is 
megjelenési lehetőséget kapott. A szervezetünkhöz tarto-
zó egyesületek tehetnek javaslatot arra, hogy ki vagy kik 
érdemesek a televíziós megjelenésre. Ennek a programnak 
a főszerkesztőjét, a Helyi Televíziók Országos Egyesületé-
nek elnökét, Lovass Tibort szeretnénk most bemutatni. 

Nagyon nehéz helyzetben van az írás készítője akkor, 
amikor olyan személlyel találkozik, akinek a meglévő 
nyolc társadalmi funkciójából egy is elegendő ahhoz, 
hogy a bemutatása a kívülállók számára érdeklődésre ta-
láljon.

Ezért egyszerűen azt kértem Lovass Tibortól, hogy 
mutatkozzon be olvasóinknak:

Pápán születtem 1959. január 1-jén. Az Erkel Ferenc 
Ének–Zenei Általános Iskolában, majd a Petőfi Sándor 
Gimnáziumban végeztem tanulmányaimat. Innen kerül-
tem Szombathelyre a Tanárképző Főiskolára. A média vi-
lágával, a televíziózással, filmezéssel a főiskolai éveim alatt 
ismerkedtem meg. Az ének-zene tanár, karvezető – nép-
művelő diploma megszerzését követően 1985–1990-kö-
zött a TIT Vas Megyei Egyesületénél előadóként, majd 
később szaktitkárként dolgoztam. A TIT-nek már főisko-
lás koromban tagja voltam. Későbbi tanulmányaim során 
felsőfokú marketing szakképesítést szereztem a Berzsenyi 
Dániel Főiskolán, majd menedzseri diplomát a Nyugat-
magyarországi Egyetemen. 

A TIT-től a rendszerváltáskor kerültem vissza a főis-
kolára, ahol az MTV Szombathelyi Körzeti Stúdiójának 
munkatársa lettem. Itt 1991-től 2000-ig szerkesztőként, 
majd műsorvezetőként és gyártásvezetőként dolgoztam. 
Életem következő szakaszában, 2000-től 2013-ig a Zala-
egerszegi Televízió ügyvezető igazgatójaként dolgoztam. 
2013-ban visszamentem Szombathelyre, a Médiaköz-
pontba, amelynek 2014-től ügyvezető igazgatója vagyok. 
Közben a Soproni Körzeti Televízió külsős szerkesztő-
műsorvezetőjeként is vállaltam szerkesztői feladatokat. 

A televíziózásban eltöltött 28 esztendőm alatt sok ba-
rátra, országos ismerősre, kollégára találtam. 2007-től a 
Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnökségi tag-
jaként is dolgoztam, majd a kandidálást követően az a 
megtiszteltetés ért, hogy 2016-ban megválasztottak az 
egyesület elnökének, ami napjainkban egy 93 tagteleví-
ziót tömörítő szervezet irányítását jelenti. 

Az életem során a televíziónál is fontosabb tevékeny-
ségnek tartom az oktatói munkámat. Ennek gyökerei visz-

szavezethetők arra, hogy pedagógus családból származom. 
1997 óta óraadója vagyok egykori szeretett főiskolámnak, 
az akkori Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolának, majd 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Köz-
pontjának, illetve a mai ELTE Savaria Egyetemi Központ-
nak. Jelenlegi oktatási területeim: kommunikáció, média, 
marketing. A  22 éves felsőoktatási múltam elsősorban 
Szombathelyhez és Budapesthez köt, ahol levelezős képzé-
sek oktatójaként tevékenykedtem. 

Örök szerelemnek tartom a civil szervezetekkel történő 
együttműködést, munkájuk segítését. Napjainkban többek 
között nagyon érdekel az, hogy a városért, ahol élek, még 
mit tudnék tenni, és ezért a településmarketingben szívesen 
vállalnék feladatokat. Tudom azt, hogy a kulturális idegen-
forgalom területén lehetne még többet tenni. 

A szociális szövetkezetek hazai alapítása során országos 
marketingtanácsadója voltam az OFA-nak, valamint a Fo-
gyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért munkálkodó szer-
vezet kommunikációs tanácsadójaként is tevékenykedtem. 
Civilként a Szombathelyi Közösségi Rádió, majd a CRE-
DO Rádió indításánál segédkeztem, 2014–2015-ben pedig 
főszerkesztője voltam a Szombathelyi7 hetilapnak. A me-
gyei civil központtal sok szakmai képzés és projekt kitalálá-
sában, kivitelezésében dolgoztunk együtt. A civil zsurnalisz-
ta képzés kitalálójaként, oktatójaként ma már kollégaként 
köszönthetem az egykori civil önkénteseket. 

Médiaoktatások folytak még Vas és Zala megye több te-
lepülésén, sőt Lakiteleken is. Ennek a kapcsolatnak eredmé-
nye az, hogy a civil szervezetek ma már több saját gyártású 
televíziós műsorral jelentkeznek, és írásaikat több internetes 
felületen is megjelentetjük. Minden évben kiírjuk az Év Ci-
vil Zsurnalisztája díjat, melynek kiosztására március 15-én, 
a szabad sajtó napján kerül sor. 

Alapítója vagyok a Genius Savariensis Szabadegyetem-
nek. A szabad egyetemisták összetartó közössége előtt már 
több, elsősorban a szakterületeimmel kapcsolatos témakör-
ben tartottam előadást. A végső cél az lenne, hogy minden 
Savariában lakó, és folyamatosan ide települő ismerje meg 
a város múltját és a „vir bonus” (jó ember) valódi jelentését. 
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 – A másik javaslat a fix, gyermekenként és havonta kapható 
összeget juttatna a szülőknek, ami erős súlyt adna a gyer-
mekvállalásnak, különösen a női és a tömegesen alacsony 
nyugdíjasok jövedelmében. A javasolt összeg havi 20 ezer 
forint lenne gyermekenként. Ez egy két dolgozó gyereket 
felnevelt szülői pár nyugdíjas jövedelmét mintegy 12%-
kal emelné meg (de ezen belül az anyáért 19%-kal). Gye-
rekenkénti fix összeg esetén a juttatások nem ingadozná-
nak szélsőségesen a jövedelem-eltérések miatt.
Minkét megoldás bevezethető fokozatosan, így a költ-

ségvetéshez igazítható. Az  intézkedés fedezete a tervezett 
adócsökkentéseknek a családokhoz való irányítása: vagy a 
nyugdíjas szülővel rendelkező gyermek adójának részbeni 
átadása, vagy közvetlen kifizetések által.

Tartalmát tekintve valójában nem költségvetési kiadásról 
lenne szó, mivel kiegészítő juttatás címén csak olyan pénzek 
kerülnének kifizetésre, melyek előzőleg befizetésre kerültek.

Nem kerülhetők el azonban a középtávú 
beavatkozások sem.
 – Az egyik megoldás kidolgozásával és megvalósításával 

Magyarország utat mutatna egy unortodox, hatalmas 
jelentőségű szociális innovációval. Ebben a modellben a 
gyermeknevelés nyereséges, illetve önfinanszírozó lesz, a 
nyugdíjrendszer pedig eleve fenntartható. Nyugdíj csak 
és kizárólag a gyermeknevelési erőfeszítésért járna. A ja-
vaslat elvei ki vannak dolgozva.

 – A másik megoldás a jelenlegi rendszert kiegészítené egy, a 
gyermeknevelésért kapott járadékkal. Ez a járadék – egy 
pontrendszerben elszámolva – figyelembe venné a felnevelt 
gyermekek számát, miközben nem érintené a gyermekte-
lenek juttatását. Számukra a magán megtakarítás jelentheti 
a nyugdíjkiegészítés alapját, miközben a gyermekekbe való 
befektetés az újraelosztás segítségével térül meg. 

Várható hatás (rövid táv) 
 – Durva becslés szerint a kiegészítő ellátás kifejlett formájá-

ban (a bruttó bér 5 %-ával számolva) a GDP 0,3-1 %-át 
tenné ki. Az  első szám a bevezetés évére, a második a 
rendszer teljes működésére vonatkozik.

 – A bevezetés befejező évében a juttatott összeg megfelelne 
egy akkori (várhatóan 2025) nyugdíjakhoz képest egy 13. 
havi juttatásnak, de célzottan a gyermekek után.

 – Az érzékelhető szintű és gyermekszám szerint differenci-
ált nyugdíjkiegészítés a társadalmi tudatba vésné, hogy a 
gyermeknevelés hozzájárul az idős kor anyagi biztonságá-
hoz, ami közvetve növelheti a termékenységet. Erősíti a 
generációk közötti szolidaritást.

 – Társadalmi céljainkkal összhangban jobb helyzetbe hozza 
azt a réteget, amely a legnagyobb áldozatot hozza a nem-
zet megmaradásáért.

 – A humán erőforrás minőségi újrateremtését jutalmazva 
közvetett hatással lehet a minőségi gyermekneveléshez.

 – Mivel a jövedelem átcsoportosítás a gyermeket nevelt 
nyugdíjasokhoz kerül, azok fogyasztási kosara kevésbé a 

luxus cikkek, utazások stb. irányban hasznosulna, inkább 
a hazai gazdaságot támogatná.   

 – Hozzá járulhat a nagycsaládok számának növekedéshez, 
és a sokgyermekes életstratégia kialakuláshoz.

 – Azok számára valorizálja a nyugdíjat, akik eddig méltány-
talanul kiszorultak ebből, és ma még a legszélesebb szava-
zó réteget adják.

 – A külföldi munkavállalás ellen hat, erősítheti a külföldön 
munkavállalók visszaáramlását
A programok pénzügyi hatása attól függ, hogy milyen 

időponttal határozza meg a törvényalkotó a bevezetését és 
a valorizációt.

Időszerűség   
Az elkövetkező 5-10 évben a magyar társadalom szocio-de-
mográfiai szerkezete jelentős mértékben átalakul. Ma még a 
nyugdíjasok támogatnak egy olyan reformot, amely figye-
lembe veszi a gyermeknevelést is. Egy ilyen rendszert a dol-
gozó gyermekek is támogatnák.

Az elkövetkező években azonban fokozatosan nőni fog 
az egygyerekes és a gyermektelen nyugdíjasok száma. Tehát 
minél később kerül sor egy pronatalista szellemiségű nyug-
díjreformra, annál kevésbé lesz népszerű.

A családbarát nyugdíj intézkedések bevezetésére addig 
van esély, amíg rendelkezünk a szükséges támogató szava-
zatokkal.  

Az alábbi grafikon azt szemlélteti, hogy az 5 éves kohor-
szokra bontott generációk hány gyermeket hoztak világra. 
Az 50 év alattiak esetében növekvő arányban vannak gyer-
mektelenek, ami előre vetítheti egy másfajta gondolkodás 
ugrásszerű térnyerését.

A javaslatok a Gyermek és Családbarát Magyarországért 
Alkotó Műhelyben (CSAM) készültek. 

Banyár József közgazdász, Corvinus E., habil. docens, 
Benda József szocializációkutató, társadalompedagógus, 

Botos József nyug. közgazdász, a Nyugdíjintézet volt 
igazgatója, Botos Katalin prof. dr. emeritus közgazdász, 

volt államtitkár, Giday András nyug. közgazdász, 
Németh György közgazdász, Szegő Szilvia nyug. 

közgazdász, Tóth I. János filozófus,  
Szegedi Egyetem, docens 

Javaslat a nyugdíjrendszer reformjára
A nyugdíjrendszer reformjának kérdésével foglalkozott 
szeptember 2-án Balatonfüreden, a Balatoni Randevú 
keretében megrendezett szakmai fórum, amelyen orszá-
gos nyugdíjas szervezeti vezetők ismerkedtek a kormány-
zat ez irányú terveivel. Alábbiakban azt a tanulmányt ol-
vashatják, amely összefoglalja azon kutatók, szakértők 
javaslatait, akik a kormányzati elképzelések kidolgozá-
sában is közreműködtek.

A mai felosztó-kirovó, egycsatornás, járulékarányos nyugdíj-
rendszer több szempontból átalakításra szorul. (a.) Ellenér-
dekeltséget teremt a családok (különösen a nők) számára a 
gyermekvállalásban, (b.) növekvő járuléktömeg-hiányt ered-
ményez, (c.) elfedi a humán tőke meghatározó szerepét a 
gazdaságban és az állami nyugdíjrendszerben (d.) és a fonó-
dó generációk egymásra épülő természetes értékáramlását.

„A civilizált világban elterjedt nyugdíjrendszer ebben  
a formában minden józan logikát nélkülöz, minthogy sem-
mi kapcsolatban nincs az utódlással. Így vált az egyik legha-
tékonyabb ösztönzőjévé a jövő kizsákmányolásának.”

Helyzetkép, problémák 
a. A gyermekesek – mivel életidejük nagy részét nem fizetett 

munkahelyeken, hanem a „láthatatlan munka” világában 
(gyermekneveléssel) töltik – kevesebb munkaévet és járu-
lékot tudnak felhalmozni. Mivel a járulék és a munkában 
eltöltött évek képzik a nyugdíjkifizetések alapját, nem-
csak az életjövedelmük alacsonyabb, hanem a nyugdíjuk 
is – miközben még hosszabb ideig is dolgoznak.

b. A kifizetések fedezetét a folyamatosan beérkező járulékok 
adják. Mivel a bevételek csökkennek, a kiadások volume-
ne nő, járuléktömeg hiány – A kivándorlás és a fiatalabb 
korosztályok csökkenő, és a nyugdíjas korosztály növekvő 
száma felborítja az államháztartás mai egyensúlyát

c. Miközben kétharmad részben ők fektetik be fizetésüket 
és munka erejüket a majdani járulékfizetők felnevelésébe 
(1/3 részben az állam), annak „hozamából” méltányosan 
nem részesülnek, ezért de facto antinatalista hatású. – Ez 
a mechanizmus a humán erőforrás szűkülő újratermelésé-
nek diszfunkciós rendszere, és egyben deficitet termel az 
államháztartásban.

d. A fiatalabb generációk jelentős hányadát (akik a majdani 
járulékok befizetői), a népességen belül csökkenő arányú 
gyermekes háztartások nevelik fel, ezért folyamatosan 
csökken a nyugdíjak fedezete. – A  régebben nyugdíjba 
ment munkavállalók inflációs indexelése – a munkaválla-
lók dinamikusabban növekvő béréhez képest – feszültsé-
get kelt nyugdíjasok és a munkavállalók között

Célok
Rövid távon, az első fázisban megvalósítható a gyermekvál-
lalás gazdasági ellenérdekeltségének csökkentése. A  szülők 
által a gyermeknevelésbe fektetett munka arányos hozamá-

nak biztosítása, az értékrend helyrebillentése a köznapi gon-
dolkodásban.
 – A több gyermeket nevelő szülők öregkori biztonságának 

növelése. Válhasson a gyermeknevelés egy lehetséges csa-
ládi életstratégiává.

 – A gyermekek itthon maradásában a szülők viszonosság 
alapú érdekeltségének megteremtése, s így a járuléktömeg 
növelése a Magyarországon maradó fiatalok által.

 – Jogalap teremtése egy differenciált, a társadalmi érdeket 
(az államháztartás egyensúlyát is) kifejező, a gyermekne-
veléshez kötött járadéknöveléséhez.
Közép távon, a második fázisban a folyó finanszírozású 

nyugdíjrendszer átalakítása.
Alkalmassá tenni a nyugdíjrendszert arra, hogy a gyerme-

kek nevelését humán tőke befektetésként kezelje, támogassa 
a humán erőforrás minőségi újratermelését, önfinanszírozó-
vá téve a gyermeknevelést. A  társadalombiztosítás ugyanis 
azokat illeti első sorban, akik nem csak felélték jövedelmü-
ket, hanem gyermeket is neveltek, vagyis hozzá járultak az 
elosztható társadalmi tőke felhalmozásához. A  teljes körű 
átalakítás alternatívája, ha két lábra helyezzük a nyugdíj 
kifizetéseket: a járulék befizetést követő (munkanyugdíjra, 
ami már létezik) és a felnevelt gyermekekkel arányos lábra 
(gyermekfedezetű nyugdíj, egy pontozásos rendszer alapján, 
amivel a munkanyugdíj kiegészítendő).

Megoldások
A rövid távú megoldás nem tartalmaz rendszer szintű be-
avatkozást. A mai struktúrákat figyelembe vevő, könnyeb-
ben kezelhető, kimunkált elemekből építkezik.

Fő célja a gyermekvállalás, a gazdasági produktivitás és az 
időskori anyagi biztonság összekapcsolása.

Többféle technikai megoldása lehetséges. Az egyik eset-
ben a járulékfizetéssel megalapozott nyugdíjat kiegészítheti 
az adófizető gyermekek befizetéseiből való részesedés 65 éves 
kortól. Egy ilyen megoldás pozitívan befolyásolhatja a fiata-
lok (újabb) gyermekvállalás melletti döntését. A kiegészítő 
juttatás („gyerek után járó nyugdíj”) már egyetlen gyermek 
után is járjon. A javaslat közgazdaságilag úgy értelmezhető, 
mint részesedés a hozzájárulásukkal létrehozott emberi tőke 
jövedelméből (sikerdíj). Feltétel, hogy Magyaroroszágon 
történik a munkavállalás.

A fenti megoldási elvre két javaslat született.
 – Az egyik javaslat szerint a gyermek utáni juttatás történ-

het az 1 százalékos adófelajánlás mintájára (a gyermek 
rendelkezik jövedelemadója meghatározott százalékáról, 
a szülők részére), vagy a bruttó bérhez igazítva. Azért, 
hogy érzékelhető súlya legyen az így kapott összegnek, a 
célszerű összeg a szja 1/3-a vagy a bruttó bér 5%-a lehet-
ne. Felső limit kívánatos (pl havi 1millió Ft kereset illetve 
havi 150 ezer Ft szja utáni összeg)
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Háromszáz nyugdíjas randevúzott 
Balatonfüreden

Szokásos évi nagyrendezvényét tartotta meg a Nyugdíja-
sok Országos Szövetsége (NYOSZ) Balatonfüreden. A 
nyolc éve indult program korábban Csillebércen, Budán 
és Balatonalmádiban is helyet kapott, a főszerep ezúttal 
is a kulturális bemutatkozásé volt. A Balatoni Randevú 
névre keresztelt központi rendezvényre idén húsz csoport 
érkezett az ország számos pontjáról, a közös éneklés mel-
lett természetesen hajókirándulás, városnézés is belefért a 
programba.

Balatonfüred alpolgármestere, Hári Lenke köszöntötte 
a rendezvényre érkezőket. Hangsúlyozta, hogy a járvány 
időszakában a legveszélyeztetettebbek számára is fontos a 
közösségbe járás, ezt szolgálhatja a füredi rendezvény. 

Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke beszé-
dében arról szólt, hogy hét hónap bezártság után örömteli 
és megható, hogy újra találkozhatnak a nyugdíjas társak 
egymással. A vírus időszakában is fontos a testi egészség 
mellett a lelki kiegyensúlyozottság, ezért döntöttek úgy, 
hogy megrendezik a találkozót, hiszen köztudott, hogy a 
közösség, a közös éneklés jót tesz a léleknek.

- Idén sajnos a vírus-helyzet megtizedelte a résztvevőket, 
a 300 fős fellépő gárda jócskán kevesebb a korábbi években 
megszokottnál, hiszen voltak a múltban 700 fős dalköri 
fesztiváljaink is – emlékezett vissza az elnök a korábbi, csil-
lebérci „időkre”. 

A fellépő csoportok az ország 11 megyéjéből érkeztek, 
arany, ezüst, bronz minősítést szerezhettek a szakavatott 
zsűri döntése alapján.

A zsűritagok - Rinyuné Varga Judit, magyar-ének-zene, 
művészettörténet szakos középiskolai tanár, zenei szakta-
nácsadó; Zemenné Horváth Orsolya, karvezető, zeneis-
kolai tanár; és Veres Györgyné Petrócz Mária, karvezető, 
ének-zene szakos tanár, szólóénekes – az alábbi minősítése-
ket ítélték oda a csoportoknak:

 – „Táborállás” Daloskör, Veszprém - arany
 – Kékibolya Honvéd Népdalkör, Eger - ezüst
 – Nefelejcs Egyesület, Szepetnek - arany
 – Borostyán Kórus, Enese – ezüst dicsérettel
 – Baranya Bokréta Népdalkör, Pécs - ezüst
 – Egri Vitézek Dalkör, Eger - arany
 – Napkori Asszonykórus, Nyíregyháza - arany
 – Sávolyi Dalkör, Sávoly - emléklap
 – Rábca Dalkör, Abda - ezüst
 – Kisterenyei Palóc Népdalkör, Bátonyterenye – arany 

dicsérettel
 – Nosztalgia Baráti Kör, Mosonmagyaróvár - bronz
 – Békefi Antal Népdalkör, Szentgotthárd - arany

 – Mátragyönye Hagyományőrző Népdalkör, Kisnána – 
arany dicsérettel

 – Őszirózsa Népdalkör, Hajdúbagos - arany
 – Csillagvirág Dalkör, Bőny - ezüst
 – Őszirózsa Dalkör, Mosonmagyaróvár - bronz
 – Batsányi János Vegyeskar,Tapolca - ezüst
 – Vadvirág, Szil – arany

A randevú második napján kirándulással telt az idő, 
volt, aki hajókázásra, mások tihanyi sétára vállalkoztak. 
A harmadik nap érdekvédelmi fórummal zárult a ren-
dezvénysorozat, melynek keretében a nyugdíjas vezetők a 
Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági Elemzésekért és Ver-
senyképességért Felelős Ügyvezető Igazgatóság igazgatója, 
Baksay Gergely előadásában ismerkedtek a nyugdíjrend-
szer reformjával kapcsolatos kormányzati elképzelésekkel. 
(A témával foglalkozik lapunk 6. oldalán olvasható írás is. 
– a szerk.)

A rendezvényeket a Nemzeti Kulturális Alap és az OTP 
Bank Nyrt. támogatta.

(tudósítónktól)
A rendezvény hangulatáról az alábbi képek tanúskodnak.
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Olimpia, koronavírus, szeniorok
50 év – 5 olimpia – címmel májusban indított interne-
tes vetélkedő sorozatot a Fegyveres Erők Veszprém Körzeti 
Nyugállományúak Egyesülete.

A szervezők szerint a vetélkedő sorozat megrendezését 
több tényező befolyásolta. A legfontosabb a koronavírus-
járvány okozta helyzet, a veszélyhelyzet miatti bezártság. 
A szervezők úgy ítélték meg, hogy nagyon fontos az idősek 
közötti kommunikáció folyamatos fenntartása és ennek 
egyik eszköze lehet az e-rendszeren történő játékos vetél-
kedés. A sport lehet az egyik témája a megmérettetésnek, 
mert az sokak érdeklődését kiválthatja.

A jövő évben 50 éves fennállását ünneplő egyesület a 
„Maradj otthon” felhívásnak eleget téve, egy értelmes el-
foglaltságot kínált a szenior társainak azzal, hogy egy szel-
lemi vetélkedősorozatot indít az elmúlt évtizedek öt nyári 
olimpiájának történelméből. 

A vetélkedő sorozat a megye összes nyugdíjas szerveze-
ténél meghirdetésre került és öt fordulóból állt. A jelent-
kezők elektronikus úton a szervezők általi ütemezésével 
kapták meg fordulónként az összesen 84 kérdést. Az első 
fordulóra 43 nevezés érkezett, amelyek mögött klubok, 
családok, illetve nyugdíjas egyének álltak, ezért nem tudni 
hány személy volt aktív ebben a játékban. Csak az bizo-
nyos, hogy volt olyan csapat, akik a Magyar Olimpiai Szö-
vetséget is felhívták és tették fel a feladványban szereplő 
kérdéseket. 

Az ötödik fordulóig 21-en maradtak talpon és a ver-
seny színvonalát nagyon jól mutatta az, hogy az első hat 
helyezett között nagyon kis, egy-egy pontkülönbség volt 
és a harmadik, valamint a hatodik helyen is holtversenyt 
hirdettek ki. 

Szolnoki János, az egyesület elnöke szerint a koronaví-
rus-járvány a szenioroknál is felülírta az előzetes terveket. 
A küldöttgyűlésükön elfogadott éves programjukban egy 
kicsit másképpen készültek az 50 éves évfordulójuk meg-
tartására, ami jövő év februárjában lesz. A Covid-19-jár-

vány miatt sok változtatásra van a tervezésükben. Egyik 
változásnak lett az eredménye a Kocsis József tagtársuk 
által kezdeményezett vetélkedő sorozat is. A  vírus által 
okozott helyzet az új elektronikus kapcsolatok kialakítását 
helyezte előtérbe. 

Az elnök érdekesnek tartja ennek a kialakulását, ugyan-
akkor hangsúlyozta, hogy ez a lehetőség nem pótolhatja 
a közvetlen és személyes találkozásokat. Ugyanakkor az is 
látható, hogy tovább kell keresni azokat a lehetőségeket, 
amelyek segíthetik a hasonló válság helyzetek minél haté-
konyabb megoldását. A vetélkedő sorozat azt is meg mu-
tatta, hogy szükség van az ilyen kezdeményezésékre, mert 
az idősek igénylik a kapcsolatok fenntartását.

A vetélkedőben első helyezést ért el Dukán József – 
Ajka, második helyezést Stolár Mihály – Ajka, harmadik 
helyezést Orbán Etelka - Veszprém, valamint Jung Erzsé-
bet - Veszprém-Kádárta. A  NYOSZ elnökének oklevelét 
Demeter Ferenc alelnök, a szervezésben és végrehajtásban 
élenjáró Kocsis Józsefnek adta át.

Demeter Ferenc

Mozgásba hozták 
az időseket 
és az unokákat 
A szokásosnál is nagyobb jelentőséggel bírt a Békés Me-
gyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége (BMNYESZ) által 
augusztusban meghirdetett Családi Egészség és Sportnap. 
A bejáratott és népszerű egész napos rendezvény idén elő-
ször adott alkalmat arra, hogy a nyugdíjas egyesületek 
tagjai ilyen nagy körben találkozhassanak egymással.

Még nem volt 10 óra, de már keresni kellett a parkolóhe-
lyet a Csaba Parkba érkezőnek, hiszen még a megye legtá-
volabbi pontjáról ideutazók is ott voltak a kora délelőtti 
gyülekezőnél.

A Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége ki-
emelt programjai közül a Családi Egészség és Sportnap az, 
amelyre a fiatalabb generációt is várták. Az  unokák leg-
alább olyan lelkesen vettek részt a különböző programok-
ban, mint a nagymamák, nagypapák.

A koronavírus-járvány miatt a megyei szövetség sem 
vállalhatta be a szokásos tavaszi, kora nyári eseményeit, és 
Szrenka Pálné, a BMNYESZ elnöke is bevallotta, elgon-
dolkodtak azon, hogy az egészség és sportnapot megren-
dezzék-e.

– Mivel már jó előre meghirdettük, és a körülmények is 
lehetővé tették, bevállaltuk és milyen jól tettük! Körösúj-
falutól Battonyáig közel háromszázötvenen jelentek meg a 
Csaba Parkban – mondta Szrenka Pálné. – A legrosszabb 
a bezártság, és ebben a járványhelyzet miatt jó sokáig része 
volt nyugdíjasainknak. Most végre találkozhattak egymás-
sal és nagy lelkesedéssel vettek részt a meghirdetett prog-
ramjainkban.

Délelőtt Mucsi András, a Békés Megyei Önkormányzat 
Társadalmi Kapcsolatokért Bizottság elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, akihez később a sűrű szombati menetrendje 
ellenére Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is csatlako-
zott egy nagy ajándékkosárral.

A nap közös bemelegítő tornával kezdődött, majd 
előkerültek a kisebb, nagyobb méretű labdák: aki akart, 
kapura rúghatott, megcélozhatták a kosárgyűrűt is, de a 
teke és a tollaslabda barátai is megtalálhatták a számítása-
ikat. A nagyszülők és az unokák szellemi totóban és egyéb 
ügyességi játékokban próbálhatták ki magukat.

– Látni kell a gyerekek arcát, olyan örömmel vesznek 
részt a játékokban, hogy csoda! – tette hozzá Szrenka Pálné.

A rendezvény ideje alatt az „egészség utcában” Dr. Beke 
Szilvia, a Gál Ferenc Főiskola tanárának vezetésével külön-
böző szűréseket tartottak, a színpadon újraélesztési gyakor-
latokat mutattak be. (fotó)

– Ha csak néhány ember élete megmenthető, akkor már 
megérte ez a bemutató! – jegyezte meg egy résztvevő. Dr. 
Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazga-
tójának segítségével mintegy 400, az érrendszeri megbete-
gedésekkel kapcsolatos tájékoztató-szórólapot osztottak ki. 
A Civil Információs Centrum munkatársai közösségépítéssel 
kapcsolatos információkat osztottak meg. Kölesné Vandra 
Éva, a Békéscsaba Városi Nyugdíjas-egyesület elnöke gyógy-
tornát vezényelt le.

Sosem volt üres a színpad, amit hol a zenészek, hol a tán-
cosok vettek birtokba, jó hangulatot teremtve.

A tartalmas, közösségépítő nap végén nehéz szívvel vettek 
búcsút egymástól a nyugdíjasok, bár abban megegyeztek, az 
október 3-ra tervezett Idősek Világnapján újra találkoznak 
egymással.

Főztek és versenyeztek a csapatok
A déli harangszó közeledtével már megtöltötte a levegőt a 
bográcsokban rotyogó sertéspörkölt ínycsiklandozó illata, 
ami sokakat a sátrakhoz csalogatott. A főzőversenyen hat 
csapat versengett egymással, alkotásaikat Kovács Jánosné, 
Krizsán György és Szatmári Gyula értékelte. Az első helyet 
megosztottan az Orosházi Határőr I. csapata és a Békés 
Megyei Rendőrségi Nyugdíjasok Egyesülete kapta. A 2. a 
Gerendási Nyugdíjas Egyesület, a 3. az Orosházi Határőr 
II. csapata lett. Különdíjat a Gyulai Érdekvédelmi Egyesü-
let I. és II. csapata érdemelt ki. 

forrás: Beol.hu
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kiváló pihenést, kikapcsolódást és regenerálódást jelentett 
a résztvevőknek.  A  Hajdúnánási Gyógyfürdő csendes, 
árnyas, parkosított zöld területeivel egyébként is kedvenc 
helye a pihenésre, gyógyulásra vágyóknak. A fürdő 2003-
ban teljes rekonstrukción esett át, amelynek eredménye-
ként Kelet-Magyarország egyik legkorszerűbb fürdőjévé 
vált. A gyógyászati részlegen (melynek szolgáltatásait több 
nyugdíjas társunk is beutalóval igénybe vette) folyamatos 
orvosi felügyelet mellett reumatológiai szakorvosi rendelés 
is folyik. Az  1019 méterről feltörő, 67 fokos gyógyvizet 
1989-ben nyilvánították gyógyvízzé; összetétele vetekszik 
a hajdúszoboszlóiéval. Szervezésünkben a kedvezményes 
fürdőbelépőt az Aranyszalma Gyógyfürdő, az esti szinteti-
zátoros és tangóharmonikás zenét (az első három turnus-
nál) Varga Lajos barátunk biztosította.

A NYÉSZ által ez évben ötödik alkalommal szervezett 
program – attól függetlenül, hogy (tegyük hozzá jogosan) 
néhány nyugdíjas társunk a kialakult helyzetre való tekintet-
te lemondta üdülését – nagyon kedvező fogadtatásban része-
sült, egyöntetű vélemény alapján folytatására - barátságos, a 
nyugdíjas pénztárcához igazodó költségei miatt is - nagyon 
nagy igény mutatkozik. Ahogyan a NYÉSZ elnöke elkö-
szönt minden egyes csoporttól: „Veletek, jövőre ugyanitt!” 
Ugyanis várhatóan 2021. július 26-i kezdettel (az időpontot 
az üdülővel egyeztetve lekötöttük), turnusonként 3 éjszaka, 
négy nap időtartamban, augusztus 16-ig, kedvezményesen, 
hasonló fizetési és jelentkezési feltételekkel, mint ebben az 
évben, Érdekvédelmi Szövetségünk megszervezi. A lehetősé-
get honlapunkon a jövő év elején közzétesszük!  

Teszárovics Miklós

A járvány csendesedését kihasználva, 
Érdekvédelmi Szövetségünk szervezésében 
sokan üdültek Hajdúnánáson
Mint ahogyan mindenkit, a koronavírusos világjárvánnyal 
kapcsolatos bezártság nagyon megviselte Szövetségünkhöz 
tartozó nyugdíjasainkat is. Akik kertes házban laknak, vagy 
éppen erkélyes lakásban, könnyebben viselték a karanténos 
magány, a ház körüli teendők elfoglalták mindennapjaikat, 
viszont a négy fal közzé szorultak számára szinte elviselhetet-
len volt az egyedüllét. Mondom egyedüllét, hiszen nagyon 
sokan párjukat vesztve, és fiatalabb hozzátartozójukat – a 
jobb megélhetés miatt boldogabb vidékre, netalán külföldre 
költözésük miatt – nélkülözve, magára maradtan élik min-
dennapjaikat. Nagyon sokan vágyták a közösségi létet, sür-
gették Szövetségünk betervezett programjainak megtartását. 

Elnökségünk jól átgondolta programjaink megtartásá-
nak lehetőségeit. Eldöntötte, hogy – a kialakult helyzetre 

való tekintettel – a Nemzedékek Találkozóját, a külföldi, 
szovátai utat – a felmenő jellegű, és korábbi években na-
gyon népszerű vetélkedőkhöz hasonlóan - megszervezhe-
tetlennek ítéli meg, és lemondta. A nagyon sok jelentke-
zőre, valamint a megfelelő lehetőségekre való tekintettel 
(fertőtlenítőszerek, és megfelelő, folyamatos tisztálkodási 
lehetőségek biztosítása, valamint az Országos Operatív 
Törzs ajánlása alapján) saját felelősség hangsúlyozásával vi-
szont a hajdúnánási üdültetést megszervezi. És ezt nagy lét-
számú nyugdíjas részvételével, hat turnusban – 3 éjszaka/
négynapos pihenésekkel – meg is tudtuk oldani. A valóban 
nyugdíjas pénztárcához igazított árak, valamint a Bányász 
üdülő kétágyas szobái, a napi háromszori bőséges érkezés 
és az üdülő közvetlen szomszédságában lévő gyógyfürdő 

Fehérvári hírek

2020. augusztus 13-án rendhagyó történelmi órán vet-
tünk részt a Diósgyőri Várban. A tárlatvezető asszony ele-
ink szavaival és korhű ruhában fogadta csoportunkat, áhí-
tattal hallgattuk, és néztük a szép termeket, ahol egykoron 
IV. Béla, I. Lajos, Mátyás király is vendégeskedett Ara-
góniai Beatrix-el. A várat nagyon szépen helyreállították, 
aki teheti, nézze meg, nagy élményben lesz része. A  vár 
látogatás után az erdei vonattal hegyen-völgyön keresztül 
robogtunk Lillafüredre, országunk egyik ékszerdobozába. 
Szép napot töltöttünk el 47 fővel, élményünk megmarad 
életünk végéig.

Barabásné Éva elnök
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Meghallották 
szavunkat…
Lapunk hasábjain többször is adtunk hírt arról, hogy a Fő-
városi Idősügyi Tanács (FIT) létrehozásában javaslataikkal 
milyen szerepet vállaltak és kaptak a fővárostól az idősz-
szervezetek. Beszámoltunk arról, hogy az elkészült előter-
jesztést a Tanács működési rendjéről szintén véleményezte 
az idősszervezetek vezetőiből álló grémium, melyet el is 
fogadott a Fővárosi Közgyűlés. Így várhatóan az október 
1-i Idősek Világnapjára létre is jöhet a javaslattevő, vélemé-
nyező jogkörrel bíró szerveződés. 

Az elmúlt napokban ugyancsak napvilágot látott hír 
arról szólt, hogy a Főváros emelni tervezi a koporsós te-
metkezés költségeit. Erről tudomást szerezve a Nyugdíjas 
Parlament Egyesület – mint a korábbi fővárosi egyeztető 
fórum meghívott partnere – az egyesületen belüli vélemé-
nyezést követően levélben fordult a Főpolgármesterhez, 
melyben kérte, hogy a temetkezési költségek emeléséről 
szóló javaslatot vegyék le a napirendről mindaddig, amíg 
a közeljövőben létrejövő Fővárosi Idősügyi Tanács ezt a ja-
vaslatot nem tárgyalja meg. A kérés meghallgatásra talált, 
és a díjemelésről szóló közgyűlési napirenddel „megvárják” 
a leendő FIT véleményét…

A fenti eset közzététele például kíván szolgálni arra, ho-
gyan kell(ene) együttműködni döntéshozóknak és érdek-
képviseleti szervezeteknek…

Eredményes évet 
zárt a Nyugdíjasok 
Egyesülete Pécsett
Mindez az augusztus 25-én a Pákolitz Közösségi Házban 
megtartott küldöttgyűlésen elhangzott beszámolókból de-
rült ki. 

Rendhagyó volt ez a küldöttgyűlés mind az időpont-
jában, (hiszen május helyett augusztus végén tartottuk), 
mind módszerében.

Először Molnár Ferenc elnök a szervezeti életről, az ér-
dekvédelmi munkáról, kapcsolatokról beszélt. Elmondta, 
hogy a járványveszély miatt bizonyos programjaink elma-
radtak, melyeket a jövőben kívánunk megrendezni. Továb-
biakban a reszortfelelősök számoltak be az egyesületben 
folyó igen sokrétű tevékenységekről. 

Radnóti Adél az elnökség által szervezett nagyobb prog-
ramokat ismertette. Ilyenek voltak az egyesület dalosainak, 
táncosainak és kézműveseinek bemutatkozása a III. Pécsi 
Tanuló Fesztiválon, a Játékos agytorna, melyen országos 
szinten is értünk el igen jó helyezést. Nyugdíjas karácsonyi 
ünnepen általános és középiskolás diákok műsorral ked-
veskedtek az egybegyűlteknek és a tagok által összeadott 
karácsonyi képeslapokból, szalvétákból retro-kiállítást ren-
deztünk. Az  egyesület ajándékkal lepte meg és megven-
dégelte a klubok vezetőit, az önkéntes munkát végzőket. 
Elmondta, hogy dalköreink, kórusaink minősítésen vettek 
részt és megmérették magukat a NYOSZ Balatoni Rande-
vú programján. Népfőiskolai előadás keretében az EMMI 
munkatársai tartottak tájékoztatót a nyugdíjrendszerről, a 
nyugdíjasok számára elérhető szociális támogatásokról. El-
készült az egyesület 30. éves jubileumi kiadványa, melyet 
minden jelenlévő megkapott, és érdeklődéssel forgatott. 
Az egyesület számos, mások által szervezett programra biz-
tosította a jegyeket, az utazást. Meghallgathattuk a Fekete 
Gyémánt Fesztivál Fúvós Zenekar jubileumi koncertjét, 
finom borokat kóstoltunk és bordalokat hallgattunk Vil-
lányban az Európai Bordal Fesztivál keretében, és a NKI 
jóvoltából egy szép napot töltöttünk el Lakitelken. Spor-
tosabb társaink eredményesen szerepeltek a harmadik kor 
egyeteme hallgatói számára rendezett nemzetközi olimpián 
Zólyomban.

Gáborné Antal Zsuzsanna az Erasmus+, BE SMART 
SENIORS, OKOS NAGYI projektről beszélt. Elkészültek 
a mindenki számára könnyen elérhető videók, melyet jó 
szívvel ajánlunk minden nyugdíjas társunknak. Elérhető-
ségük a következő www.bessproject.eu oldalon.

Dombi Erzsébet a NEA pályázat keretében megvalósu-
ló közösségi és szervezetfejlesztési   projektet mutatta be. 
Címe: „  Változó világ. Nyugdíjasok a XXI. században”.

Célja: Egyesületünk, csoportjaink, a nyugdíjasok helyze-
tének, lehetőségeinek megismerése, A közösségekben rejlő 
erő tudatosítása, összefogás a jobb, minőségibb, tevékeny 
ÉLET megteremtéséért. 

Czoller Ernő a „Miénk a tér” városi pályázatról, a sport-
programokról szólt. 

Somogyváry Attila tiszteletbeli elnök a nemzetközi kap-
csolatok eredményeiről tartott rövid ismertetőt. Elmond-
ta, hogy képviseltettük magunkat Pélmonostor, Zenta és 
Szabadka nyugdíjasainak rendezvényein. 

Tomics János elnökhelyettes az őszre tervezett 
programokról,„zenés estekről” beszélt. 

A 2019. évi költségvetés teljesítéséről, mérlegbeszámo-
lóról és közhasznúsági mellékletről Lovák Ibolya vetítettké-
pes beszámolót tartott, majd a 2020-as költségvetési tervet 
ismertette.

Szedlacsek Józsefné a Felügyelő Bizottság munkájáról 
számolt be. 

A program utolsó napirendjében új elnökségi tagok és 
a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak megválasztására 
került sor.

A három tagú elnökség - Molnár Ferenc elnök, dr. Pa-
lotai Ferencné és Tomics János elnökhelyettesek - mellett a 
jövőben Barhóné Szabó Anna, Czoller Ernő, Dombi Er-
zsébet Lovák Ibolya és Radnóti Adél látnak el különböző 
feladatokat a vezetőségben.

A Felügyelő Bizottság elnöke Iván Klára, tagjai Kiss 
Györgyné és Tatai József  lettek.

Mind a beszámolókat, mind az elnökség és FB tagjait 
egyhangúan elfogadta a jelenlévő 33 küldött.

A küldöttgyűlést megtisztelte jelenlétével Dr. Hoppál 
Péter országgyűlési képviselő, az EMMI kultúráért fele-
lős miniszteri biztosa, aki köszöntötte a megjelenteket és 
egyesületünk tagságát meghívta egy parlamenti látogatás-
ra. Vendégként jelen volt a Nyugdíjasok Baranya Megyei 
Képviseletének elnöke, Bimbó István és a Civil Központ 
vezetője, Kiss András.

A hivatalos napirendi befejezése után kötetlen beszélge-
tésekre került sor pogácsával, kávézással, üdítőkkel. 

Szomorú szívvel búcsú-
zunk Deák Jánosné Ma-
rikától, aki megalakulása 
óta – 20 éve – elnöke volt a 
Szolnok Városi Klubok és 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
és Kulturális Egyesületé-
nek. „Az alapításkor meg-
határozott, jól átgondolt 
célok most is népszerűek. 
Alapértékeink: bizalom, elkötelezettség, hiteles-
ség, megbízhatóság, pontosság, nyilvánosság, sta-
bilitás, rend igénye.” – nyilatkozta lapunknak 
2018 őszén.

Marikát 1999-ben a NYOSZ országos taná-
csa tagjának választották és a NYOSZ Ellenőrző 
Bizottsága elnöki tisztségét is betöltötte egy cik-
luson át. A  városi egyesületet, melybe 22 nyug-
díjas klub, 32 egyéni tag tartozik 820 fővel – 20 
éven át vezette nagy gonddal, igényesen, felké-
szült vezetőként. Munkáját a város Szolnokért 
Emlékérem Arany fokozata kitüntetéssel (2010), 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma IDŐSE-
KÉRT díjjal (2013) ismerte el. A  NYOSZ Pro 
Seniore cím adományozásával köszönte meg te-
vékenységét 2018-ban.

Emlékét megőrizzük!

Mezőszemere
Mezőszemerén, a „Kék nefelejcs” Nyugdíjas klub vezetője, 
Molnár Irén szervezésébena klub tagjainak a cukorbeteg-
ségről tartott tájékoztatást Kovács Miklósné Lujza, a Vá-
mosgyörki Őszirózsák Nyugdíjas Klub vezetője.

A jó hangulatú összejövetelen a felmerült kérdésekre 
nem csak válaszokat, hanem tanácsokat is kaptak a klub 
tagjai. Szóba kerültek a betegség látható tünetei (pl. a cu-
korbeteg láb és gondozása), a diéta, az okos tányér, a torna, 
hogyan élhet teljes életet a cukorbeteg.    

Élményekben és tudásban gazdagodva köszönjük Lujzá-
nak, hogy megmutatta, hogyan lehet e betegséget kezelni, 
elfogadni és ezzel együtt élni.

Nagyon köszönjük!
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Lapzártakor érkezett a hír:
 – Meghirdették a második nyíregyházi kiállítást is. Szept-

ember 9-én nyílik a Városmajori Művelődési Házban.
 – Lezárult az  ÖregSZEM 2020  fotópályázatunk, mely-

nek beadási határideje  augusztus 20.  volt. A  lezárult 
pályázatra 54 pályázótól 243 kép érkezett. 
I-es kategória (20 év alatt): 11 pályázótól 44 fotó, 2 so-

rozat;

II-es kategória (20-64 év között): 20 pályázótól 87 fotó, 
5 sorozat;

III-as kategória: (65 év felett): 23 pályázótól 107 fotó, 
5 sorozat.

Köszönjük a pályázók aktivitását! A zsűrizés eredményé-
vel előreláthatólag szeptember végén küldünk értesítést, a 
győztesek kihirdetéséről, a nyeremények átadásának hely-
színéről és időpontjáról a NYOSZ elnöksége később dönt. 

Húsz fotó, húsz 
történet

Az ÖregSZEM 2019 pályázat díjazott képeiből nyílt ki-
állítás Nyíregyházán a megyei könyvtárban.

Nyíregyháza. Ráncok között megbújó mosolyok és köny-
nyek, egy életre összefonódó, szétszakíthatatlan ölelés, a 
mester utolsó interjúja, egy minden körülmények között 
hűséges társ – képek és történetek.

Az ÖregSZEM 2019 pályázatra érkeztek ezek a szavak 
nélkül is beszédes fotók, melyek az idős emberek minden-
napjaiba, örömeibe, gondjaiba, magányába és társas kap-
csolataiba engednek bepillantást. Készítőik határon innen 
és túl élő, fotózással kacérkodó nyugdíjasok. A beküldött 
közel kilencven képből húszat a megyei könyvtár látogatói 
is megtekinthetnek a hírlapolvasó térben.

Határon innen és túlról
– A nyugdíjasok megyei szövetsége és a Nyugdíjasélet című 
havilap közösen hirdette meg 2013-ban az első Öreg-
SZEM fotópályázatot, mert azt tapasztaltuk, hogy kevés 
az olyan fénykép, ami valósághűen mutatja be az öregek 
életét, s még kevesebb, amit az érintett korosztály tagjai 
maguk készítenek. Ma már sokunknak van telefonja, meg 
tudják örökíteni a minket körülvevő világot és embereket 
– idézte fel a kezdeteket a kiállítás megnyitóján Erdélyi Ta-
más, aki több mint két évtizedig szerkesztette a nyugdíjas 
szövetség lapját.

Hozzátette: a kezdeményezéssikeresnek bizonyult, hi-
szen két évvel később már közel kétszáz felvétel érkezett. 
Ezekből szintén a megyeszékhelyen nyílt tárlat.

– Ezután jött egy-két nehéz esztendő, amikor forráshi-
ány miatt nem tudtuk meghirdetni a pályázatot, de tavaly 
a Nyugdíjasok Országos Szövetsége mellénk állt, és meg-
bíztak azzal, hogy segítsek országos szintre emelni. Bár ta-

valy viszonylag kevés, nyolcvanhét pályamű érkezett a fel-
hívásunkra, büszkék vagyunk arra, hogy több határon túli 
nevezőnk is volt – tette hozzá Erdélyi Tamás.

Az ÖregSZEM-re három kategóriában lehetett jelent-
kezni: 20 évnél fiatalabbak, 20–64 és 65 év felettiek mu-
tathatták be, hogyan látják objektívjükön át az időseket.

– A  2020-as megmérettetésre még néhány napig, au-
gusztus 20-ig fogadjuk a nevezéseket. Az  érdeklődők a 
palyazatmenedzser.hu/oregszem-fotopalyazat oldalon olvas-
hatnak részleteket.

Nem is olyan öreg...
– Az  ÖregSZEM cím csak képletes, hiszen kifejezetten 
fiatalos, huszonegyedik századi technikai megoldásokat, 
látásmódot tükröző képeket láthatunk a díjazottak mun-
káiból összeállított kiállításon – vette át a szót Csutkai 
Csaba. A nyíregyházi fotóművész megjegyezte: az idősek 
mindennapjait bemutató felvételek között láthatunk port-
rékat, riportfotókat, és több pályázó bizonyította, hogy 
magabiztosan használja a képszerkesztő programokat.

Lőkös lmréné Katalin egy örömteli 
találkozást örökített meg
Lőkös Imréné Katalin öt képet küldött be a pályázatra, me-
lyek közül egyet különdíjjal jutalmazott a zsűri. – A Kálvi-
neum idősek otthonában léptünk fel a sóstóhegyi Vadrózsa 
Tánccsoporttal és a Vidám Nagyik énekkarral, ahol talál-
koztunk Erdős Jenővel, a megye zenei életének meghatá-
rozó alakjával. Korábban a demecseri népzenei fesztiválon, 
ahol szintén színpadra álltunk, ó volt a zsűri elnöke. Már 
akkor a szívünkbe zártuk, így nagyon megörültünk egy-
másnak. A fellépés alatt várakozott a folyosón egy tolószé-
kes néni. Megkért, hogy toljam oda Jenő bácsihoz, akit 
valahonnan ismert, de csak később, a műsor vége felé jött 
rá, hogy egy iskolában tanítottak fiatal korukban. Ezt az 
örömteli felismerést örökítettem meg – mutatott Katalin a 
fényképre, melyen két idős, csillogó szemű, mosolygó em-
ber szorítja egymás kezét. 

CSL
Forrás: KELET-Magyarország

Az idősebbek is lehetnek 
szelfi-királyok, vagy profi 
okostelefon-fotósok
Nemcsak a fiatalok kiváltsága a fotózás, és a tanulás le-
hetősége, így itt az ideje, hogy az idősebb generáció be-
lekóstoljon valamibe, ami egészen új és izgalmas lehet 
számukra.

Ahogy eljött a becsengetés ideje, sokan úgy vagyunk vele, 
hogy talán nekünk is ideje lenne valami újat tanulni. Mert 
ez nemcsak a fiatalok kiváltsága, valami újat tanulni minden 
generációnak, minden életkorban hasznos! Vegyük rá nagy-
szüleinket is új ismeretek megszerzésére, tanítsuk meg nekik, 
hogyan válhatnak profi fotóssá okostelefonjuk segítségével. 
Lehet ez egy közös selfie az unokákkal, vagy egy jól sikerült 
fotó az őszi kirándulásról, a szenior telefongyártó Doro ta-
nácsaival könnyen profi fotóssá válhatnak idős szeretteink.

A nagypapa nemrég kapott okostelefont, de nem biztos 
benne, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a telefon kamerájá-
ból? Kár lenne kihagyni a benne rejlő lehetőségeket! Min-
denkiben ott lakozik a fényképész és néhány egyszerű tippel 
nagyszerű fotókat készíthet a papa (vagy a mama). Az ered-
mény pedig: lenyűgöző fotók, lenyűgözött rokonok!

Hogyan fotózzunk profi módon mobiltelefonnal? – 
Doro tippek időseknek
1, Legyen a lábunk a zoom!
Ha távolinak érezzük a képet, csak menjünk közelebb ah-
hoz, amit fotózni szeretnénk. Próbáljuk meg elkerülni a 
belső zoom használatát, amely általában ront a képminő-
ségen.
2, Miről szól a kép?
Döntsük el, hogy mit akarunk biztosan a képen látni és 
arra figyeljünk. Elég néhány fontos motívum, ne akarjunk 
mindent belezsúfolni a képbe.
3, Keressünk fényt!
Lehetőség szerint kint a szabadban, természetes fényben 
készítsünk fotókat.
4, Stabil kéz
Ha vakut használnánk beltéren, különösen fontos a kitámasz-
tás, használjunk ehhez széket, vagy akár egy nagyobb könyvet.

5, Már tiszta a kép
Homályosak az elkészült fotók? Ahogy a telefont használ-
juk, a kicsi lencsék könnyen piszkolódhatnak, zsírosodhat-
nak. Ne felejtsük használat előtt letisztítani a kamerát a 
tiszta képért.
6, Figyeljük a horizontot!
Ha vizet, messzi tájat fotózunk, kiemelten figyeljünk arra, 
hogy ne dőljön a képünk. Ugye furán néz ki egy balra dőlő 
tenger?
7, Fókusz az arcon
Bátran próbálkozzunk portréfotózással. Ilyenkor figyel-
jünk a semleges, nem túl ‘sűrű’ háttérre, hogy az ne vigye 
el a figyelmet.
8, Kattintsunk bátran!
Ne féljünk sok fotót készíteni, ezzel is gyakorolunk! 
A mai okostelefonok bővíthető tárhelyének köszönhetően 
rengeteg lehetőségünk van, játszunk kedvünkre. Később 
bármikor visszatérhetünk és törölhetjük azokat, amelyekre 
végül nincs szükségünk.
Extra tipp:
Ne csak készítsük, osszuk is meg az emlékeket!

Az egyik legjobb dolog az okostelefonokban, hogy meg 
is oszthatjuk a nagyszerű pillanatokat, amelyek velünk 
történnek. Ne csak azt mutassuk meg a nagypapának, ho-
gyan fotózzon, hanem azt is, hogyan ossza meg emlékeit a 
rokonokkal, barátokkal. Az MMS-től kezdve, az e-mailen 
át, Viberes családi csoportokig a lehetőségek tárháza szin-
te végtelen, mutassuk meg és találjuk meg közösen a leg-
komfortosabb megosztási módokat, hogy a család egyet-
len tagja se maradjon le a nagyszülők legszebb kirándulós 
fotóiról.

Szép fényeket kívánunk! – Doro
Forrás: Liner.hu
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Kórházba kerültek a fecskék
Nemrég úgy hozta a sorsom, hogy néhány napot kórhá-
zakban kellett töltenem és feltűnt, hogy a siófoki fecskék 
rajokban lepték el a kórház védett zugait és nevelgették fi-
ókáikat.

Mindezt napokig szemléltem ablakomból és azon el-
mélkedtem, hogy azok a megfigyelések, amiket olvashat-
tunk, hallhattunk az elnéptelenedett ereszekről, istállókról, 
vajon igazak-e?

Bizonyára sok mindent befolyásolnak a környezeti vál-
tozások, a rovar gyérítés kémiai módszerei, stb hiszen a 
tápláléklánc folyamatába avatkozott be az ember.  No de 
hogy kerülnek a fecskék a kórház épület elemeire?

Már ki-ki járogattam és kíváncsi lettem a fészkelő helyek 
hollétére. Olyan épületrészt találtak, ahol nem zavarják a 
gyógyító munkát és a higiénés feltételek is adottak.

Aztán feltűnt a fészkek szinte azonos mérete és szinte 
mértani pontosságú sorozata. Mi történhetett? Mint meg-
tudtam a helyi madártani csoport segített a vándormada-
raink megóvásában - benne az egyesületünk nyugdíjasaival 
- még a tavasszal a karantén idején.

Készítettek egy fészek sablont, hozzá megálmodták az 
anyagot és Tóth Tamás, a csoport vezetőjének hétvégi házá-
nál megindult a sorozat gyártás. Hetekig dolgoztak és ke-

resték a telepítés helyszíneit. Volt előzmény, mert néhány 
még tavalyi fészek arról árulkodott, hogy a kórháznál ide-
álisak az adottságok. Egyeztetések indultak az „építési en-
gedélyek” beszerzésére. Az a döntés született, hogy a fecske 
terápiás madárka, tehát ellenőrzött feltételek között még 
javítja is a betegek hangulatát. Repkedésével, csivitelésével 
a szabadság, a hazavágyódás gondolatát közvetíti.

Hát ekként találtak újra egymásra ember és az állatvilág 
e nemes és védett madarai. A példa követésre méltó, hiszen 
tovább élésünk záloga e „Sártekén” a békés egymás mellett 
élés!

(Nekik jó utat az őszi vándorláshoz és vigyék jó hírünket 
a másik földrészre!)

Jánossy Gábor, Siófok

Fotópályázat
Újra meghirdetik a Magyarország 365 fotópályázatot, 
amelynek célja, hogy bemutassa hazánk büszkeségeit: ter-
mészeti és tárgyi értékeit, ünnepeit és mindennapjait.

A kezdeményezés magas színvonalú alkotások segítségé-
vel erősítheti a hazaszeretetet, valamint a közösségek és a 
generációk közötti kötelékeket is.

A pályázat kiírója Magyarország Kormánya megbízásá-
ból a Miniszterelnöki Kabinetiroda, együttműködésben a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel.
KATEGÓRIÁK

1. Természet és táj (egyedi és sorozat)
Természeti kincseink, növény- és állatvilágunk, makro-

fotók, hegyeink-völgyeink, asztrofotók.
2. Épített és tárgyi örökség (egyedi és sorozat)
Népi építészeti emlékek, műemlékek valamint korunk 

legmodernebb épületei, épületegyüttesei, városrészek, köz-
téri szobraink, középületeink belső tereit díszítő alkotások.

3. Életképek (egyedi és sorozat)
Mindennapok büszkeségei, városi és vidéki közössége-

ket ábrázoló képek, portrék, apró emberi történetek.

DÍJAZÁS KATEGÓRIÁNKÉNT
1. helyezett: 1 millió forint
2. helyezett: 500 ezer forint
3. helyezett: 300 ezer forint
A zsűri szakmai díjain felül minden kategóriában ki-

osztásra kerül egy közönségdíj, internetes szavazás alapján. 
Ennek értéke 1 millió forint. Az összegek nettóban érten-
dok.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázni olyan képekkel lehet, amelyek Magyarországon, 
2020. január 1. napjától készültek. A pályaműveket elekt-
ronikus úton lehet feltölteni a fotopalyazat.magyarorszag.
hu oldalra egy online regisztrációt követően.

A pályázaton 16. életévüket betöltött magyar állam-
polgárok és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak 
állampolgárai vehetnek részt. Amatőr és hivatásos fotósok 
is nevezhetnek.
HATÁRIDŐK
 – Pályázati időszak: 2020. szeptember 1. – 2020. október 18.
 – Beadási határidő: 2020. október 18. 24:00
 – Az eredményhirdetés 2020 decemberében várható.

További információk: 
https://fotopalyazat.magyarorszag.hu/

XII. Országos Szenior Táncfesztivál
A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége 

és a NYOSZ Elnöksége

2020. október. 24-én (szombaton) 9.00-16.00 óráig
rendezi meg a

XII. ORSZÁGOS SZENIOR TÁNCFESZTIVÁLT

Gyulán az Erkel Ferenc Általános Művelődési 
Központban

(5700. Gyula, Béke sugárút 35.)

A rendezvény célja: A rendező szervek lehetőséget bizto-
sítanak az országban működő szenior táncos csoportoknak 
a bemutatkozásra, tudásuk összemérésére, hagyományaink 
ápolására. A rendezők célja hogy a táncosok kedvet csinál-
janak a közönségnek a mozgáshoz, a felnőttkori tánctanu-
láshoz és az önfeledt szórakozáshoz.

A résztvevő csoportok: társastánc, néptánc és egyéb ka-
tegóriában nevezhetnek a rendezvényre.

Nevezési díj: 500.- Ft/fő
A benevezett, fellépő csoportok teljesítményét szakava-

tott zsűri értékeli és minősíti. A zsűri értékelése alapján a 

versenyzők különdíjban, arany, ezüst, és bronzminősítési 
fokozatban részesülnek.

Minden résztvevő csoport oklevélben és egyéb tárgyju-
talomban részesül.

Vendégeinknek a belépő díj: 700.-Ft/ fő
A jelentkezési lapot  olvashatóan, pontosan és értelem-

szerűen l e g k é s ő b b 
2020. október. 08-ig kérjük megküldeni a Békés Me-

gyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (5600. Békéscsaba, 
Dózsa György u. 35) címére.

A jelentkezési lap - kötelező mellékleteként a fellépőkről – 
egy 10-12 soros (géppel írott, jól olvasható) bemutatkozást 
is feltétlenül kérünk megküldeni.

A jelentkezési lap letölthető még a www.nyosz.hu és a  
www.bekesnyugdijasok.hu honlapról is, mely tartalmaz-
za a rendezvény programját.

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:  
Szrenka Pálnénál +36(30)349-3789,

vagy a Szövetségnél a +36(30)209-1705 számon.
E-mail cím: bmnyesz@gmail.com
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Népünk zeneiségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
kétszázezer népdal, ami kinyomtatva is megtalálható, az 
olyan valóban tehetséges és elkötelezett művészeknek kö-
szönhető, mint Kodály Zoltán. De soha ne felejtsük, ezek 
a remekművek a nép ajkán keletkeztek!

De tudod fiam, ha /a most a tanultak valamelyike/ el-
végzi a képzőművészeti főiskolát, és az ott elsajátított tudá-
sával a kétszáz évvel korábban élt, férjhez menni szándéko-
zó tizenhét éves „buta” parasztlány kelengyéjének csupán 
tizedrészét képes megcsinálni, akkor már művésznek neve-
zi magát, saját stílusirányzatot indít, a saját kreálmányait a 
divatbemutatók kifutóira viszi.

Mondd fiam, hol itt az igazság?
Mondd fiam, összeszámoltad, hogy hány diplomát és 

különböző végzettséget kellene szétosztanod minden egyes 
‘buta paraszt’ között, akiket te leszólsz, míg a te tanult, 

művelt /embered/ csupán egyetlen tudományágban jeles-
kedik? Feltéve, ha tényleg jeleskedik és nem valami kókler, 
aki csak azért kapott valami tudományos címet, mert a csa-
ládba tartozik és összehoztak neki is egyet, mert ugye „ő is 
megérdemli”.

Tudod fiam, az a ‘buta paraszt’, aki nem járt iskolába, 
kisgyermekkorától járta az élet iskoláját a nap huszonnégy 
órájában, és mindent eltanult az öregektől. Így amikor Ő 
maga is öregember lett, többet tudott, mint száz egyetemi 
professzor, akik egymásnak jól hangzó titulusokat osztogat-
nak a felületes tudásukra és lenéznek mindenkit, akiknek 
nem jutott az ő szedett-vetett címeikből. Mert nem tartoz-
nak az ő köreikbe! Ezek után, ugye elhiszed nekem, hogy a 
te tanult /embered/, aki a tudását az én ‘buta parasztomtól’ 
lopta, sok ezerszer többel tartozik az én népemnek, mint 
amivel bármelyik magyar tartozna neki, vagy neked?”

Buta paraszt
Azt mondod, a paraszt buta, mert nem járt iskolába?
2017. nyara. Állok a hivatalban, előttem egy idős házaspár. 
Amolyan eres kezű, picit görnyedt, hatvanas pár, szegényes 
ruhában. A férfi bal kezében a kalapját szorongatja. Hiszen 
belépett valahová, ott le kell venni, úgy illik.

– Elmagyarázná még egyszer, melyik rubrikába mit kell 
ikszeljek? És hol is írjam alá?

Az ügyintéző cicceg, látványosan unja az életét. Én már 
rég megtanultam: ha sorban kell állni, akkor sorban állok 
és igyekszem ezen nem forrongani, mert ha még forronga-
nék is, azzal a sor nem halad jobban, csak én teszem tönkre 
az idegrendszeremet.

Az idős pár végül elköszön, a kijárat felé igyekszik. Én 
kerülök sorra. Az ügyintéző azt gondolja, cinkosra lelt ben-
nem.

– Buta parasztok, alig értették meg, mi a teendő – 
mondja.

Nem szólok semmit, a tekintetem épp elég erős ahhoz, 
hogy rájöjjön, mégsem én vagyok az ő embere. Lehajtott 
szemmel “végez velem”.

A napokban olvastam egy elképesztően jó cikket a face-
bookon és miután elolvastam (aztán elolvastam még egy-
szer), ez a fenti eset jutott eszembe.

Mutatom nektek, gondolkodjatok el rajta, kérlek:
„Fiam, te azt mondod nekem, hogy csakis a tanult em-

berek vitték előre az országunkat? A tudósok és művészek? 
/…/ A paraszt buta volt, mert nem járt iskolába?

Akkor beszélgessünk, fiam!
Tudod, az a ‘buta paraszt’ állatot nevelt, tenyésztett és 

nemesített. Minden hazai tájegységnek megvolt a rá jel-
lemző állatállománya, ami követte a helyi adottságokat, 
úgymint növényzet, csapadék, talajviszonyok és hőmér-
séklet. Ez így kimerít vagy kettő egyetemi diplomát! Ér-
dekességként: a magyar tarka szarvasmarhának ötven éve 
még 12 tájfajtáját tartották nyilván, mára már csak magyar 
tarkát ismeri a szakirodalom. Tehát amit ez a ‘buta paraszt’ 
több száz év szorgalmas nemesítő tevékenységével létreho-
zott, azt a te tanult embered felelőtlen összevissza kereszte-
ző tevékenységgel mára teljesen tönkretette!

Az a ‘buta paraszt’ ez mellett gabona és zöldségnövényt, 
továbbá gyümölcsöt termesztett, nemesített. /…/ ezeket 
a gyümölcsöket például nem kellett permetezni és jól tá-
rolhatók voltak, míg a mai okos professzorok által újított 
növények, úgynevezett növényvédelem nélkül nem hoznak 
termést, mert elviszik a betegségek, továbbá /gyümölcse-
ik/ hűtőház nélkül szinte azonnal tönkremennek. Szóval a 
‘buta parasztnak’ itt is kioszthatsz néhány egyetemi diplo-
mát: növénytermesztő, növényorvos, nemesítő, kertész… 
A hiba csak ott van, hogy nem ismeri a latin nevét.

Ez a ‘buta paraszt’ ezen kívül még gazdálkodni is tudott 
a terméssel, egyik évről a másikra meg kellett terveznie, 
hogy a leendő termésből megéljenek. Továbbá tartalé-

kot kellett képeznie. Az állatállomány ellátására is kellett 
gondolnia és ami a legfontosabb, megfelelő minőségű és 
mennyiségű vetőmagról kellett gondoskodnia, hogy a jövő 
évben mindezt újra megtehesse. Nos ezért jár egy közgaz-
dász diploma és egy raktározási, raktárkezelési, logisztikai 
végzettség is.

De itt még nincs vége, az állatok levágása, feldolgozása, 
tartósítása és a hús modern eszközök nélküli tárolása, a nö-
vények tárolása, feldolgozása, még egy hentes szakmunkás 
bizonyítványt, további konzervipari ismereteket is feltéte-
lez, és legalább egy élelmiszeripari technikusi bizonyítvány 
kiosztását is megköveteli.

Az állatokkal folyamatosan fellépő betegségeket is gyó-
gyítani kellett valakinek. Egy személyes élmény: kisgyer-
mekként /láttam, hogy/ az egyik tehén benyelt egy almát, 
ami megakadt a torkán és fuldoklott. Az állatorvos azt ta-
nácsolta, hogy metsszék el a torkát és mérjék ki az állatot, 
mert menthetetlen. Nos, az egyik öreg tanulatlan ‘buta 
paraszt’ amikor ezt meghallotta, megfogta a Dr. úr gallér-
ját és kivágta az istállóból, kért egy kicsi kést, benyúlt az 
állat szájába és szétvágta az almát. Ez a tehén utána még 
számtalan borjút ellett. Tehát a ‘buta parasztnak’ jár egy 
állatorvosi diploma is!

De régen csak nagyon indokolt esetben fordult orvos-
hoz is, ma ilyenkor megyünk kórházba. Mert a kisebb be-
tegségeket odahaza kezelte, otthon szült, a kertben megter-
melte /vagy a környéken begyűjtötte/ a gyógynövényeket. 
Szinte minden faluban volt egy bába, vagy egy javasember, 
javasasszony, aki gyógyított embert és állatot egyaránt. Te-
hát jár egy orvosi és egy gyógyszerészi diploma is ennek a 
‘buta parasztnak’.

Saját maguk készítették a mosó, mosdó, mosogatósze-
rüket, ruha, fa, falfestékeiket. Talán ez megér egy vegyész-
mérnöki diplomát? Fiatal házasoknak, ha nem örököltek, 
pénzük sem volt a mesteremberekre, akkor a rokonság fel-
épített egy házat. Hopp: építészmérnök, kőműves, téglaké-
szítő, (vályogvető) ács, tetőfedő szakmák kerestetnek. Ma, 
ha valaki megtanulja a vályogvetést és a nádazás mestersé-
gét, akkor művész úrnak szólíttatja magát és mutogatják a 
TV-ben, mint valami nagy tudású csodabogarat.

Gyermekkoromban nagyanyám felnézett az égre (nem 
az órájára!), és mondta, mennyi az idő. Régen az öreg pa-
raszt ránézett az égre és mondta: most kell vetni, most arat-
ni, most kaszálni, most haza kell hajtani az állatot, most 
sietni kell, mert jön az eső, a jég, vagy a hó. Napszaktól 
függetlenül, arra van észak, arra dél és hogy mennyi az idő. 
Tehát ennek a ‘buta parasztnak’ jár egy csillagász és egy 
meteorológus diploma is!

Míg napjainkban magukat művészeknek, celebeknek 
szólíttató emberek tucatjaival van teli a média, addig eze-
ket az embereket száz évvel korábban a legutolsó csárdából 
is elhajtották volna a zenészek, mint csepűrágó, tehetség-
telen kontárokat! Ugyanis zeneművészeti főiskola nélkül is 
csodálatos zenészei voltak a vidéknek, akik nem gőgösen 
pöffeszkedtek, hanem szolgálták a művészetükkel a népet. 

Újabb lehetőségek a pályázatokban
CIVIL INFO 2021 néven országos road show keretében az 
elmúlt hetekben a megyei székhelyeken mutatták be a civil 
szervezeteknek a NEA pályázatainak aktuális változásait. 

A fórumon részt vett és a meghívott vendégeknek a NEA 
legfontosabb változásairól tájékoztatást adott Szalay-Bob-
rovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes 
államtitkára. Beszédében kiemelte, hogy az elmúlt években 
jelentősen nőtt a civil szervezetek működésére fordítható 
állami támogatás. Addig, amíg 2014. évben csak 3,4 mil-
liárd forintot tudtak a pályázati rendszerben szétosztani, 
2021-ben már 9,3 milliárd forint támogatásra pályázhat-
nak a szervezetek.

Bejelentette, hogy a 2021. évi pályázati kiírások októ-
ber 12-én a Civil Információs Portálon elérhetővé válnak. 
Ezen megtalálható lesz az Összevont és az Egyszerűsített 
Pályázat kiírása. Az idei évben meghirdetésre került a Fa-
lusi Civil Alap, amelyre az öt ezer fő alatti települések pá-
lyázhattak, és amelynek a beadási határideje augusztusban 
lejárt. Itt 5 milliárd forint kerül elosztásra. 

A pályázatok mellet minden évben kiosztásra kerül az 
Értékteremtő Közösségekért Díj, amit egy közösség és egy 

személy kaphat meg. Az államtitkár helyettes nagyon hasz-
nosnak ítélte azt is, hogy országosan már két alkalommal 
csatlakoztak a véradó mozgalomhoz és látva ennek szüksé-
gességét az idei évben október 5 – 9 között megszervezik a 
Harmadik Civil Véradást.

A fórum tovább részében a NEA pályázati rendszerrel 
kapcsolatban a jelenlévő szakemberektől a résztvevők a kö-
vetkező aktuális információkat tudhatták meg:

Az összevont pályázatoknál látható, hogy az országos 
szinten beérkezett 7372 pályázatból 3004 nyert különböző 
összeget, a pályázatok 41 %-a.

Egyszerűsített pályázatoknál például a Veszprém megyé-
ben 2019-ben beadott 161 pályázatból 147 (91%) kapott 
támogatást, ezeket a pályázatokat a kollégiumok nem bírál-
ták el és a beérkezés sorrendjében teljesítették is. A számok 
egyértelműen azt igazolják, hogy az egyszerűsített pályá-
zatok beadóinak nagy esélye van a támogatáshoz jutásra.

Falusi Civil Alap pályázatnál van két költségvetési sor, 
ahová támogatást lehet igényelni és más pályázatoknál ez 
lehetőség nincs meg. Ingatlanbeszerzés- gépjárművásárlás.

Civil szervezetek pénzügyi beszámolóit szeptember 30-
ig kell elfogadtatni és megküldeni az OBH részére.

A Normatív támogatás 5 % százalékról 10 %-ra emel-
kedik.

EPER rendszer folyamatosan megszűnik, ugyanakkor itt 
kell még elszámolni a 2019. és a 2020. évi pályázati pénzeket.

A 2021. évi pályázatot és a regisztrációt már a NIR 
rendszeren kell benyújtani, ez a Civil Információs Portálon 
lesz megtalálható.

Érvényes regisztrációval rendelkezőknek nem kell új re-
gisztrációt benyújtaniuk.

Szeptember 1-ével megszűnt az ún. „várólista”, az itt meg-
maradt pénzek a következő évre át lesznek csoportosítva. 

Demeter Ferenc
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Tényleg annyi idősek 
vagyunk, amennyinek 
érezzük magunkat?

Te hány évesnek érzed magad? Nyolcvannak, pedig negy-
ven sem vagy még? Tizenhatnak, mert épp most értél haza 
a nyaralásodból? Meglehetősen ritka, hogy valaki pontosan 
annyinak érezze magát, amennyi a biológiai kora, vagy ép-
pen elégedett legyen azzal. A  szubjektív életkor nemcsak 
létező jelenség, de hatással van testi-lelki egészségünkre is.

Vajon mi történne, ha nem a születési anyakönyvi ki-
vonatunkból számolnánk ki, hány évesek vagyunk, hanem 
azt a számot mondanánk válaszul, amennyinek az adott 
pillanatban érezzük magunkat? A  tudósok  szerint  szub-
jektív életkorunk meglepően nagy szerepet játszik abban, 
mennyire érezzük energikusnak magunkat és hogyan tel-
jesítünk életünk különböző területein. Sőt, azt is befolyá-
solja, milyen az egészségügyi állapotunk és mennyi ideig 
fogunk valójában élni. 

Az örök kamaszok csak a felelősségtől menekülnek?
Az öregedés szubjektív folyamatát a hetvenes évek óta 
vizsgálják különböző kutatók. Az  eredmények szerint 
személyiségünk és szubjektív korunk erősen összefügg 
egymással, hiszen azok, akik öregnek érzik magukat, haj-
lamosak úgy is viselkedni: bezárkóznak, introvertáltabb 
életet élnek, nem keresik az új élményeket, míg azok, akik 
valódi életkorukra való tekintet nélkül fiatalnak tartják 
magukat, élénkebb társadalmi életet élnek. Utóbbiak arra 
a sztereotípiára is rácáfolnak, miszerint az, aki lélekben 
fiatalnak érzi magát, tulajdonképpen a felelősségektől 
mentes, éretlen életmódjához ragaszkodik. A vizsgálatok 
szerint azok, akik idősebb korban is fiatalnak tekintik 
magukat, ugyanúgy képesek felelősségteljes döntéseket 
hozni, lelkiismeretesen dolgozni, ám kevésbé neurotiku-
sak társaiknál. Megszerzik a nagyobb élettapasztalattal 
járó bölcsességet, ám nem ifjonti energiájuk és lelkesedé-
sük kontójára. Az alacsony szubjektív életkor tehát nem 
egyenlő a tartósan éretlen állapottal.

Hogyan hat ez az egészségünkre?
Azok, akik fiatalabbnak érezték magukat valós koruk-
nál, egészségesebbek is, testileg és lelkileg egyaránt. Tulaj-
donképpen a szubjektív életkor hatékonyabban jelezheti 
előre, meddig fog élni valaki, mint a születési anyakönyvi 
kivonat. A belső fiatalságukat őrzők körében jóval kisebb 
eséllyel üti fel a fejét a depresszió, a demencia, és keveseb-
bet is betegeskednek, magasabb az önértékelésük, elégedet-
tebbek az élettel, elkerüli őket a kognitív hanyatlás és a fizi-
kai törékenység is. Azok, akik belül öregebbek, ráadásként 

hajalmosak hamarabb meghalni. Összesen 17 ezer közép- 
és időskorú résztvevő állapotának vizsgálata után a tudó-
sok arra jutottak, hogy azok, akik 8–13 évvel idősebbnek 
érezték magukat a tényleges koruknál, 18–25 százalékkal 
magasabb halálozási kockázattal néztek szembe, ezenkívül 
nagyobb tehernek érezték a betegségüket is, tekintet nélkül 
családi állapotukra, bőrszínükre vagy iskolázottságukra.

Ugyanakkor ez oda-vissza is működik, azaz ha valaki be-
teges, fizikailag kiszolgáltatott, depressziós, feledékeny, ak-
kor nagyobb eséllyel tartja magát idősebbnek, és belekerül 
egy ördögi körbe, azaz még rosszabbul lehet attól, hogy az 
öregség skatulyájába helyezték. Ám az, aki fiatalnak tartja 
magát belül, jókedvű, energikus, többet mozdul ki, többet 
sportol, kirándul, koncentráltabban élvezi a társas életet, 
egészségesebb és aktívabb, tehát fiatalabb is. Azok az embe-
rek, akik szubjektív szempontból üdék, az agyi MRI-vizs-
gálatokon is egészségesebb képet mutatnak, azaz agyi élet-
koruk nem a valós, hanem a szubjektív korukkal korrelál.

Miért válik szét valós és szubjektív korunk?
Vajon mi eredményezi azt a folyamatot, melynek eredmé-
nyeként belül megélt korunk eltér a valóságostól? Gyerek- 
és serdülőkorban még mindenki szeretne idősebb lenni 
annál, amennyi, ám ez fiatal felnőttkorban megfordul: 25 
éves korunktól már fiatalabbnak érezzük magunkat a tény-
leges korunknál. Harmincévesen az emberek hetven száza-
léka fiatalabbnak tekinti magát, és szereti is így módosítani 
a valóságot. Vajon csak azért csináljuk ezt, hogy megvéd-
jük magunkat az életkorhoz kötött negatív sztereotípiák-
tól? Elképzelhető, legalábbis életünk különböző területein. 
Például a munkahelyünkön értékelik korábbi tapaszta-
latainkat, és lehetünk annyira eredményesek, hogy nem 
bánjuk, ha annyinak néznek, amennyit tényleg mutatnak 
a számok, ám a társadalmi életünkben, barátainkkal vagy 
szerelmünkkel tíz évvel fiatalabbnak érezzük magunkat.

Egy bizonyos  kor  után azonban épp attól tarthatunk, 
hogy túlkorosnak tartanak a munkahelyünkön, ezért azon 
a területen is fiatalabbnak érezzük magunkat, úgy is visel-
kedünk, s persze úgy is igyekszünk teljesíteni. Nem aka-
runk öregnek tűnni, mert olyan társadalomban élünk, ami 
nem ismeri el kellőképpen a korral járó bölcsességet és élet-
tapasztalatot, ugyanakkor nem ez a menekülés az egyetlen 
oka annak, hogy belül fiatalabbnak vagy öregebbnek érez-
zük magunkat – sokat számít például a fizikai állapotunk.

Mindent meg lehet fordítani
Alapbetegségeinkről, születési dátumunkról nem tehetünk, 
nehéz is lenne rajtuk változtatni. Ugyanakkor bármilyen 
életkorban elérhetjük azt, hogy kicsit fiatalosabbnak érez-
zük magunkat. Az odafigyelés, az edzés, a szeretetteli közeg, 
a társasági élet, a hobbiban történő kiteljesedés, az új élmé-
nyek keresése mind-mind segítenek abban, hogy fiatalos-
nak érezzük magunkat, ez pedig visszahat a szubjektív ko-
runkra, és még tovább élvezhetjük az élet örömeit.

Forrás: Dívány.hu

Nincs örök harag
Egy kedves rokonom háza felé vettem az irányt. Már mesz-
sziről látszik a ház, ahogy a völgyben hever. Mire megérkez-
tem, a Nap vöröses fejére már fátyol hullt. Gyönyörködtem 
benne, hogy ömlik az arany sugár, s benne zölden fürdőzik 
a kert. Éva nénivel már korábban tegeződtünk egymással. 
A  bejáratnál állt, majd elindult felém mosolyogva, mint 
akit nagy öröm ért. Ki gondolná, hogy régebben súlyos 
testi sérüléseket szenvedett egy közúti balesetben. Figyel-
metlenül fordult. A mohó évek fölfalták már a fiatalságát, 
de a lendülete, a humora a régi. Betessékel a házba, a kony-
hában hellyel kínál és finom édes süteménnyel. Mély, öblös 
fotelban hallgatom gyógyulásának történetét. Majdnem 
meghaltam - mondja, amikor elütött egy robogó autó. Saj-
nos, egy időre megjelölt a sors. A két lábam megbénult. 
Hogy milyen különös az élet, a baleset előtt két órával ösz-
szeszólalkoztunk a szemközti házban lakó hölggyel valami-
féle félreértés miatt. Igazságtalannak éreztem. Olyan csú-
nyán odamondogattunk egymásnak, hogy akkor recsegve 
összeomlott a régi jó szomszédi viszony. Néhány órára rá 
megtörtént a baleset. Hát nem csoda, hogy figyelmetlenül 
közlekedtem. Teltek-múltak a hónapok és már két bottal 
tudtam csoszogni, lépkedni, illetve csúsztatni a lábaimat. 
Ahogy nézem Évát, látom, hogy a szenvedés megrótta né-
hány barázdával. Közben bejön a lánya és az üdvözlési pro-
tokoll után teszi a dolgát. Sokan udvaroltak neki, de mivel 
igen fürkészte udvarlóinak szándékát, elbizonytalanodott, 
így aztán az édesanyjával maradt, pedig szépsége még nem 
fakult meg. Közben Éva sütivel kínál, és folytatja. Látod, a 
mankókat már elhagytam, már futni is tudok, ha akarok. 
A gyógyulás hosszú volt és nagyon elfáradtam bele. Az or-
vosaim tették a dolgukat magas fokon. A műtétek és ke-
zelések alatt hittem, hogy újra járni fogok. Nem fogadtam 
el a sorsomat, és nem adtam fel a harcot. Az orvosok nem 
csak tudásukat adták, hanem a szívükkel is gyógyítottak. 
Tiszteletben tartották az emberi méltóságomat. Erőt adó és 
reményt keltő szavaik hozzám simultak. Ők jól választot-
tak hivatást. Sokat beszélgettek velem, és éreztem az együtt 
érző szeretetüket is. Az ápoló személyzet is erőn felül dol-
gozott. Ők a segítés és a törődés bajnokai. Nélkülük nem 
lenne teljes és eredményes a gyógyítás.

Mikor hazakerültem a kórházból, nagyon nehéz volt 
két bottal biceregni, és ezt látta a szomszédban lakó tíz 
éves kislány is. Ha a szüleinek dolga volt, én sokat vigyáz-
tam rá, és tanultam vele. Ebből a kis teremtésből óriási 
gyógyerő áradt felém. Egyik nap áthozta nekem az elsőál-
dozásra kapott csatos, hófehér gyermek imakönyvét, és azt 
mondta, azért hoztam ezt neked Éva néni, hogy meggyó-
gyulj. Ezek a gyöngy betűk könnyebben olvashatók, mert 
nagyobb méretűek. Örömömben átöleltem a kis fejét, és 
nagyon meghatódtam. Azóta is sokat kapaszkodom ebbe 
a kis könyvecskébe. Mintha kicsit átfestette volna a lelke-

met. A tehetetlenség sötét poklában nem voltam egyedül. 
Éreztem a felém nyújtott segítő kezeket. A gyógyulásom 
érsekében az összes terápiát maradéktalanul elvégeztem. 
Közben a képzelet erejével is gyógyítottam magam. Szinte 
egész nap azt kántáltam, mintegy varázsigét mondogat-
tam, hogy járok, tudok járni. Erősen hittem abban, hogy 
ha ellazult állapotban vagyok, akkor pszichésen sokat 
erősödök. A depresszióm ne növekedjék, idegen nyelven 
kezdtem el tanulni, voltak céljaim, soha nem unatkoztam, 
és mindig többre voltam képes. Lassan, fokozatosan visz-
szatért az erő a lábamba. Például, ha beütöttem, fájdal-
mat éreztem, amit addig nem. Később már elég volt, ha 
a bútorokba kapaszkodtam. Már elhagyhattam egy botot, 
aztán nemsokára a másikat is. Fizikailag nagyon erős vol-
tam, de valami mégis hiányzott. Nem volt teljes az életem, 
valami bezárt a börtönébe. Ezer csáppal körülfonta lelkem 
ez a szörny, a harag és a gyűlölet. A szemben lakó hölggyel 
(Éva most már úgy emlékezik, hogy valami semmiségen 
vesztek össze) milyen ostobaság volt megszakítani a kap-
csolatot. Ha elkerülhetetlen volt a találkozásuk, akkor va-
lamit foghegyről odavetettek egymásnak, és összeszűkült 
szemeikben hányszor, de hányszor a harag, a düh hegyes 
tövisei villództak.

A saját igazságom tudatában éltem, és nem figyeltem a 
másik emberre. De megértettem a szenvedés hosszú ideje 
alatt, hogy ezzel a viselkedéssel nincs értelme élni. Gon-
doltam, rendezni fogom saját dolgaimat, mégpedig na-
gyon gyorsan. Mintha forró parazsat markolásztam volna, 
hogy áthajítsam a szomszédra, de ez a parázs megperzselte 
a szívemet, a lelkemet. Már hetek óta nem tudtam aludni, 
pocsék volt a közérzetem, aggódás és félelem gyötört. El-
csigázva ébredtem azon a bizonyos napon. Azt a napot a 
sors begravírozta örökre a szívembe. Tehát döntöttem. Ké-
szültem. Egy tál sütivel ráfordultam a házhoz vezető útra. 
Csengettem. Különös áldott energia töltötte el szívem. 
Buddha szerzetes nyugalmával vártam. Még egyszer meg-
nyomtam a csengőt, de nem volt válasz. Én csak álltam, 
és vártam, majd az ajtó nyikorogva, résnyire kinyílt, majd 
sarkig kitárult. A  szomszéd hölgy megdöbbenését hamar 
enyhítette Éva megbánást tanúsító magatartása, s közben 
elmúlt minden rossz érzése, könnyűnek találta magát, hi-
szen lerakta terhét.

Most gyógyult meg igazán!  Jó viszonyban vannak azóta 
is, és sokat pletykálkodnak, ha együtt vannak.

Éva képes volt újra kezdeni. A tudomány és a gyógyító 
energiák, a szeretet csodákra képes, legalábbis ő így látja.

Udvariasan megköszönöm a vendéglátást, ő átöleli vál-
lam, kikísér, és közben ellát egy kis munícióval. S az a böl-
cselet így szólt: mindig születik valami jó, új az emberben. 
Csak hagyja azt megszületni.

Fehér Levente
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szolgáltató reumatológus, fizikoterápiás, ortopéd, moz-
gásszervi rehabilitációs, valamint fizikális medicina és 
rehabilitációs orvoslás, illetve traumatológiai javallat 
(indikáció) esetén traumatológus szakorvos rendelheti. 
A komplex fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosult 
szolgáltató ebből a szempontból ún. „nem finanszíro-
zott” szolgáltatónak minősül, ezért a szakorvosa akkor 
jogosult fürdőgyógyászati ellátást támogatással rendelni, 
ha erre az orvos a NEAK-kal szerződést kötött.

3. Társadalombiztosítási támogatással szén-dioxid gyógy-
gázfürdő ellátást kizárólag a finanszírozott egészségügyi 
szolgáltató kardiológia, vagy érsebészet, orvosi rehabili-
táció (mozgásszervi területen), vagy fizikális medicina és 
rehabilitáció, vagy fizioterápia, vagy ortopédia, vagy tra-
umatológia, vagy ortopédia és traumatológia, továbbá 
angiológiai vagy diabetológiai szakellátóhely belgyógyá-
szat szakképesítéssel rendelkező szakorvosa rendelhet.

Milyen betegségekre és hol rendelhetőek 
a gyógyászati ellátások? 
Az 5/2004. EüM rendelet 5. számú melléklete határozza 
meg, hogy az egyes fürdőgyógyászati ellátások mely beteg-
ségekre rendelhetők egészségbiztosítási támogatás mellett.

Az 5/2004. EüM rendelet 7. számú melléklete hatá-
rozza meg, hogy szén-dioxid gyógygázfürdő mely betegsé-
gekre rendelhető egészségbiztosítási támogatás mellett.

A gyógyászati ellátásokat vényen kell rendelni azzal, 
hogy a vényen jelezni kell:
 – a fürdőgyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató nevét,
 – 9 jegyű szolgáltatói azonosítóját és a betegség kódszámát,
 – a beteg nevét, 
 – lakcímét,
 – születési dátumát,
 – a betegségét azonosító kódot (BNO kód) és
 – TAJ számát,
 – a rendelés időpontját, 
 – a társadalombiztosítási támogatás jogcímét és
 – a rendelt gyógyászati ellátás pontos megnevezését, 
 – egyszerre két kúrának megfelelő gyógyúszás rende-

lése esetén jelezni kell azt az időpontot, amikortól a 
gyógyúszás az adott vény alapján igénybe vehető,

 – 18 éves kor alattiak számára támogatott csoportos 
gyógyúszás esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos azo-
nosítóját, a szakorvosi javaslat kiállításának dátumát, 
továbbá a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett 
ellátást azonosító naplósorszámot.

Közgyógyellátott beteg esetén fel kell tüntetni továbbá:
 – a közgyógyigazolvány számát is.

A kúra keretében rendelt gyógyászati ellátásokat – és 
azok számát – egy vényre kell felírni, és ugyanannál a szol-
gáltatónál kell igénybe venni. Előfordulhat azonban, hogy 
valamely szolgáltató az egyes ellátásokat különböző hely-
színeken szolgáltatja. Az  így kiszolgált ellátásokat ugyan-
azon szolgáltatónál igénybe vett ellátásnak tekintik, mégis 
az egyes kezelésfajtákat megosztottan, az ellátások kiszolgá-

lásának helyszínei szerint, önálló vényeken és kezelőlapo-
kon kell rendelni.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges továbbá kezelőlap 
is, amelyet az ellátást rendelő orvos tölt ki két példányban. 
Komplex fürdőgyógyászati ellátás és a szén-dioxid gyógy-
gázfürdő igénybevétele esetén a kezelőlapot a gyógyfürdő/
egészségügyi szolgáltató szakorvosa állítja ki. 

Az orvos kérelmére – a papír alapú vény hátoldalán – 
nyilatkozni kell arról is, hogy a beteg az adott naptári év-
ben hány alkalommal vett már igénybe társadalombiztosí-
tási támogatással gyógyászati ellátást.

Meddig lehet felhasználni a vényt?
A vény érvényességi ideje a rendelt kezelésfajtától függ, az 
igénybevétel megkezdésétől számított: 
 – fürdőgyógyászati ellátások esetén 8 hétig, 
 – 18 év alatti csoportos gyógyúszás esetén 26 hétig, 
 – szén-dioxid gyógygázfürdő esetén 4 hétig 

érvényes a vény.
Fürdőgyógyászati ellátások és a szén-dioxid gyógy-

gázfürdő esetén az ellátást rendelő vény kiállításának nap-
jától számított 30 napon belül meg kell kezdeni a keze-
léseket. 

Hogyan vehetők igénybe a gyógyászati ellátások?
A gyógyászati ellátás igénybevételének módjáról az ellátást 
rendelő orvos, az ellátások kiszolgálásának rendjéről az azt 
kiszolgáló egészségügyi szolgáltató ad tájékoztatást a be-
utalt személyeknek. 

Fontos tudni:
 – Az ellátás igénybevételének kezdő dátuma az első 

kezelés időpontja.
A kúra megkezdésekor a vény és a kezelőlap egyik pél-

dánya a fürdőszolgáltatónál, a másik példány a betegnél 
marad. 

A fürdőgyógyászati ellátásról

A gyógyfürdőkben természetes gyógytényező felhasz-
nálásával nyújtanak gyógyászati szolgáltatást vagy re-
habilitációs tevékenységet. A fürdőgyógyászati ellátás 
az orvosi rehabilitációs ellátások közé tartozó gyógyá-
szati ellátás, amelyet főként a krónikus reumatológiai, 
ortopédiai, neurológiai illetve érbetegségek funkció-
javítását szolgáló rehabilitációs kezeléseknél alkal-
maznak.

A fürdőgyógyászati ellátások rehabilitációs ellátásban be-
töltött jelentőségére tekintettel, egyes ellátások árához tár-
sadalombiztosítási (tb) támogatás jár. A  fürdőgyógyászati 
ellátásokon kívül szén-dioxid gyógygázfürdő és 18 éves kor 
alatt csoportos gyógyúszás is igénybe vehető az egészség-
biztosítás keretében. (E három ellátás összefoglaló neve: 
gyógyászati ellátás). A gyógyászati ellátásokat az arra jogo-
sult orvos vényen rendeli, az ellátás igénybevételéhez pedig 
az orvos által kiállított kezelőlap is szükséges.

Milyen fürdőgyógyászati ellátást vehetek 
igénybe tb támogatással?
 – gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)
 – gyógyvizes kádfürdő
 – iszappakolás
 – súlyfürdő
 – szénsavas fürdő
 – orvosi gyógymasszázs
 – víz alatti vízsugármasszázs
 – víz alatti csoportos gyógytorna
 – komplex fürdőgyógyászati ellátás

Egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás:
 – 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás

Egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyásza-
ti ellátás:

 – szén-dioxid gyógygázfürdő (mofetta)
Az egészségbiztosítási támogatással igénybe vehető kezelé-
sek időtartamát az 5/2004. EüM rendelet 3. sz. mellék-
lete határozza meg.

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyó-
gyászati ellátások támogatásának mértékét az orvosi re-
habilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással 
igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 
19.) EüM rendelet 8. sz. melléklete (www.njt.hu) hatá-
rozza meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyógyászati ellátásokért 
fizetendő térítési díj eltérő összegű lehet, tekintettel arra, 
hogy a fürdőszolgáltatás szabad ármegállapítású szolgál-
tatás. A társadalombiztosítási támogatás az ún. közfinan-
szírozás alapját képező árhoz igazodik, amelytől a szol-

gáltatók eltérhetnek. A közfinanszírozás alapját képező 
ártól való eltérés esetén a beteg által fizetendő térítési 
díj változhat. 

Milyen feltételekkel jár támogatás 
a gyógyászati ellátások árához? 
A gyógyászati ellátásokat a biztosítottak és az egészség-
ügyi szolgáltatásra jogosult személyek az egészségbiz-
tosítás keretében, a járóbeteg-szakellátás során, az ellátás 
árához nyújtott támogatással vehetik igénybe. 

A támogatáshoz valamennyi alábbi feltétel együttes 
teljesülése szükséges:

Olyan gyógyászati ellátás árához jár támogatás, amely
 – ellátások körét a jogszabály meghatározza, és 
 – a gyógyászati ellátás –tb támogatással történő – ren-

delésére jogosult szakorvos, és 
 – a rendelés jogszabályokban foglalt és szakmai szabá-

lyait betartva vényen rendeli, és
 – az egészségbiztosítóval– támogatott gyógyászati el-

látás nyújtására – szerződést kötött szolgáltatónál 
veszi igénybe az ellátást a beteg.

Hol vehetők igénybe a gyógyászati ellátások? 
A gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással 
orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatónál, gyógyfürdőben, továbbá a gyógyfürdő-
nek nem minősülő közfürdőben nyújthatóak.

A komplex fürdőgyógyászati ellátás csak társadalom-
biztosítási támogatással orvosi rehabilitációs szolgálta-
tást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, illetve gyógy-
fürdőben nyújtható.

Szén-dioxid gyógygázfürdő a természetes gyógygázt 
előfordulási helyén felhasználó szolgáltatónál nyújtható.

A betegek naprakész tájékoztatása érdekében a gyógyásza-
ti ellátást nyújtó szolgáltatókat, illetve azok körében bekö-
vetkezett változásokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-
zelő (a továbbiakban: NEAK) a honlapján közzéteszi.

Ki rendelhet gyógyászati ellátást?
1. Az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető gyógyá-

szati ellátásokat csak szakorvos rendelheti, azonban 
magánrendelésen még a szakorvos sem rendelhet tár-
sadalombiztosítási támogatással kiszolgált gyógyfürdő-
kezelést. Továbbá az a szakorvos sem rendelhet gyógyá-
szati ellátást, aki kizárólag az ún. pro familia – gyógyító 
tevékenységet nem folytat, de családi – körben jogosult 
rendelésre. 

2. Társadalombiztosítási támogatással fürdőgyógyásza-
ti ellátásokat kizárólag a finanszírozott egészségügyi 
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Fontos megjegyezni, hogy a BETEGNEK A KEZE-
LŐLAPOT MINDEN KEZELÉSRE VINNIE KELL.

 – Ha a vény érvényességi ideje alatt nem kezdődik 
meg az ellátás, a kúrát úgy kell tekinteni, mintha 
azt az orvos el sem rendelte volna.

Az ellátás igénybevételét a fürdő szolgáltató a keze-
lőlapon, a beteg (cselekvőképtelen beteg esetén a tör-
vényes képviselője vagy kísérője) pedig a vény, és – a 
csoportos gyógyúszás kivételével – minden alkalommal 
a kezelőlap aláírásával igazolja. 

Komplex fürdőgyógyászati ellátás rendelése esetén a 
szükséges kezelésfajták a gyógyfürdő szakorvosa által meg-
határozott kombinációban vehetők igénybe, azzal, hogy az 
ellátás összesen négy kezeléstípusból állhat. 

A komplex fürdőgyógyászati ellátás esetén a gyógyfürdő 
szakorvosa, szén-dioxid gyógygázfürdő ellátás esetén pedig 
az egészségügyi szolgáltató szakorvosa a betegről kórlapot 
és kezelőlapot is vezet, a kezelés befejezésekor pedig záróje-
lentést készít, melyben rögzíti a kúra során a beteg egészsé-
gi állapotában észlelt változást is.

Fontos tudni:
A gyógyászati ellátások igénybevételéhez utazási 

költségtérítés jár az általános szabályok szerint. Az uta-
zási utalványt a gyógyászati ellátást rendelő orvos állítja 
ki, majd a szolgáltatás igénybevételét követően a fürdő 
által kijelölt személy igazolja, illetve szükség szerint ki-
állítja az utalványt.

Hány alkalomra rendelhetőek a gyógyászati 
ellátások kúra keretében?
A kúra során az egyes ellátásokat meghatározott időn belül, 
meghatározott kezelési terv szerint alkalmazzák, ugyanan-
nál a szolgáltatónál. 

A betegség jellegétől függetlenül, – támogatással – nap-
tári évenként összesen két kúra rendelhető. A következő 
évre áthúzódó kúra a megkezdése szerinti évhez tartozik.

A fürdőgyógyászati ellátások kombináltan is igény-
be vehetők, de egy kúrában legfeljebb négy különböző 
fajtájú kezelést lehet rendelni. Az egyes fürdőgyógyászati 
kezelés fajtákat - főszabály szerint - 15 alkalomra lehet 
rendelni, de a rendelő orvos szakmailag indokolt esetben 
ettől eltérően 6-20 kezelést is rendelhet. A  baleseti vagy 
műtéti utókezelés során a komplex fürdőgyógyászati ellá-
tás - főszabály szerint - is igénybe vehető 20 alkalommal. 
A kúra összetétele orvos-szakmai indokok alapján a kezelés 
során megváltoztatható.

A kúra igénybevétele során az azt elrendelő orvos, illetve 
a szolgáltató szakorvosa orvos-szakmailag indokolt esetben 
a kúra összetételét megváltoztathatja úgy, hogy csökkenti 
vagy növeli az azt alkotó egyes gyógyászati ellátások kereté-
ben nyújtandó kezelések számát. A változást a kezelőlapon 
át kell vezetni.

A komplex fürdőgyógyászati ellátás összesen négy – a 
gyógyfürdő szakorvosa által meghatározott fürdőgyógyá-
szati és fizikoterápiás – kezelés fajtából állhat. 

A komplex fürdőgyógyászati ellátás és a csoportos 
gyógyúszás kizárólag önállóan rendelhető. 

A szén-dioxid gyógygázfürdő ellátás esetében napon-
ta legfeljebb 1 kezelés végezhető, azzal, hogy egy kúra 15 
kezelésből áll, és 4 hétig tarthat.

A kúra megszakítása
A megkezdett kúra egy alkalommal megszakítható, il-
letve meghosszabbítható a beteg egészségi állapotának 
megváltozása esetén.

Ha a vény érvényességi ideje alatt a beteg már nem tudja 
befejezni a megszakított kúrát, az igénybe nem vett ellátá-
sokat újabb vényen, illetve a két kezelőlappal kell rendelni 
(és a meghosszabbítást jelezni kell). Felhívjuk a figyelmet, 
hogy ebben az esetben a gyógyító ellátás újabb rendelésé-
hez a következő igazolások szükségesek: 
 – a megszakítás miatt még igénybe nem vett ellátásokat a 

betegnél levő kezelőlappal, 
 – a beteg egészségi állapotában bekövetkezett változást a 

háziorvos/szakorvos  igazolja. Az egészségi állapotban 
bekövetkezett változásról szóló igazolást a lezárt kezelő-
lappal együtt kell átadni az igénybe nem vett kezeléseket 
ismételten elrendelő orvosnak.
A beteg egészségi állapota miatt megszakított kúrát nem 

kötelező ugyanannál a gyógyászati ellátást nyújtó szolgálta-
tónál folytatni, ahol azt a beteg megkezdte.

A meghosszabbított kúrát az új vény kiállításának nap-
jától számított harminc napon belül kell megkezdeni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha az orvos egyszerre két 
kúra csoportos gyógyúszást rendelt, akkor a kúra meg-
szakítása esetén nincs lehetőség a fentiek szerinti meg-
hosszabbításra.

Mit kell tenni a kúra végén?
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kúra befejezését követő 

három héten belül a gyógyászati ellátást rendelő orvoshoz 
ellenőrző vizsgálatra kell menni, és a kezelőlapot vala-
mint a zárójelentést át kell adni az orvosnak. 

Aki az ellenőrző vizsgálaton nem vesz részt, vagy a 
kezelőlapot és a zárójelentést nem adja le, újabb kúrára 
nem jogosult. 

A remény meséi

Sok eltelt, egy kevés van még
(Gudzsaráti népmese)
Egyszer történt Indiában, Gudzsarát királyságban, hogy a fő-
városba egy zenés, táncos, énekes társulat érkezett. Az egyik 
táncosnő messze földön híres volt szépségéről és tehetségéről. 
Gudzsarát királya üzent a táncmesternek, hogy ő maga, és a 
családja is látni kívánja az előadást. A hírre az egész társulat na-
gyon izgatott lett: a király megtiszteli jelenlétével az estét! Lá-
zasan folytak az előkészületek. Aztán eljött a nap, és este meg 
is érkezett a hatalmas táncsátorba a király, és a királynő, majd 
elfoglalták a helyüket.

Ült a nézők közt egy vándor remete. Az emberek összesúg-
tak mögötte, és mosolyogtak rajta: mi keresnivalója lehet egy 
táncesten egy vándor remetének?

Elkezdődött az előadás. A híres és szépséges táncosnőnek 
annyit kellett táncolnia, hogy a végére már alig bírta, teljesen 
kifulladt. A táncmester a függöny mögül bíztatta. Még egy tu-
dós, költői nyelven írott versecskét is elszavalt neki, hogy új 
erőre kapjon:

Sok eltelt, egy kevés van még, 
tarts ki, s a dolgodat szépen tedd!
Ne add fel, szedd össze erőd:
fényes jövő áll előtted!

E lelkesítő versecskétől a táncosnőt mintha kicserélték vol-
na, frissen mosolyogva folytatta gyönyörű táncát. Csak úgy 
repült a színpadon! Óriási sikert aratott, elnyerte a király és 
a királynő tetszését is. A közönség pedig állva, lelkes tapssal 
ünnepelte.

A táncmester fogta az adománygyűjtő tálat, és körbe járt. 
Az emberek beledobtak annyi pénzt, amennyit jónak láttak. 
De akkor furcsa dolog történt.

A nézők közt ült egy kereskedő a fiával együtt. A fiú elő-
kapott egy kést az övéből, hirtelen lenyisszantott egy fürtöt az 
apja hajából, és azt dobta a tálba. Ahogy meglátta ezt a ke-
reskedő, felpattant, és boldog mosollyal öröm táncba kezdett. 
A táncmester, sehogyan sem értette a dolgot. De hordta to-
vább körbe-körbe a tálat. Ahogy odaért a vándor remetéhez, 
az leakasztotta a rózsafűzért a nyakából, és azt adta oda ado-
mányként. Aztán a fiatal királyfihoz ért: drágakövekkel kira-
kott arany fülbevalóját nyújtotta át neki.

Mikor a király következett, kíváncsian kérdezte a tánc-
mestert:

– Ki fia – borja ad hajtincset adományként?
A táncmester rámutatott a kereskedő fiára. Odahívatták 

a fiút.
– Miféle furcsaság ez, hogy egy hajtincset adsz adomány-

ként? – kérdezte a király.
A fiú válaszolt:
– Királyom! Én tanulatlan vagyok, írni-olvasni sem tudok. 

Jóllehet apám gazdag ember, mégsem taníttatott. Mikor a 
táncmester egy tudós verssel bíztatta a táncosnőt, abból bizony 
egy szót sem értettem: nem olvastam én soha életemben ver-
set. Nagyon felmérgesedtem, és dühömben lenyisszantottam 
apám egyik hajfürtjét.

– De hát, felség! A fiú apja örömtáncot járt! – kiáltott fel 
értetlenül a táncmester.

Odahozták a kereskedőt, aki így válaszolt a király kérdésére:
– Bevallom, és szánom – bánom a bűnömet: nem tanít-

tattam a fiamat, buta maradt, mint a tök. De elvághatta 
volna a torkomat is azzal a késsel! Megúsztam: ezért jártam 
örömtáncot.

– Ó értjük már! – kiáltott fel a király és a királynő. – De ki 
adta a rózsafűzért ajándékba?

Előállt a vándor remete.
– Le vagyok kötelezve a táncmesternek – kezdte. – Azt 

mondta a versben a táncosnőnek, hogy „egy kevés van még”, meg 
„fényes jövő áll előtted”. Úgy éreztem, nem is neki, hanem ne-
kem mondja. Gyerekkorom óta lemondásban, szegénységben 
élem a vándor remeték életét. Van még egy kevés az életemből. 
megtapasztaltam a lemondás világát, miért ne tapasztalhatnám 
meg az örömök világát is? Hátha viszem még valamire! A rózsa-
füzérre nincs már szükségem, ezért adtam adományként.

– Ó értjük már! – kiáltott fel, a király és a királynő. – De 
az arany fülbevaló, mintha a fiamé lenne, a királyfié. Hát ő is 
köztünk van?

– Igen felséges apám! Itt vagyok! – ugrott oda a királyfi. – Itt 
ültem mögötted egy kevéssel. Azért adtam oda a drágaköves 
fülbevalómat, mert én is nagyon hálás vagyok a táncmesternek 
a versért. Nekem is felnyitotta a szemem. 

– Neked is felnyitotta a szemed? – kérdezte a király csodál-
kozva. – Miért be volt csukva?

– Igen, be volt csukva hosszú időn át – felelte a királyfi 
könnyes szemmel.

A király és a királynő döbbenten figyelte, ahogy a királyfi 
a lábuk elé borul. A halk szipogás, keserves zokogássá a vált. 
A sátorban néma csend lett, csak a királyfi hangos sírása hal-
latszott. A táncmester már semmit sem értett. Aztán a királyfi 
összeszedte magát, felpillantott a királyra:

– Atyám, bocsáss meg nekem! Összeesküvést szerveztem 
ellened, meg akartalak gyilkolni.

– Mit beszélsz kisfiam? – dadogta a királynő.
– Az igazat, anyám – válaszolta a királyfi a királynőre füg-

gesztett tekintettel. – Hosszú ideje azért imádkozom, bár-
csak meghalna apám, és én ülhetnék végre a trónra. Az iste-
nek nem hallgatták meg a kérésemet. A végén elhatároztam, 
hogy a kezembe veszem az ügyet, és magam végzek a király-
lyal. De amikor a táncmester azt mondta a táncosnőnek, 
hogy „tarts ki s dolgodat szépen tedd!” meg „sok eltelt, egy kevés 
van még”, úgy éreztem, egyenesen hozzám szól. Ha ennyi 
időt tudtam várni a trónra, egy keveset még igazán tudok 
várni! Úgyis az enyém lesz egyszer. Miért követnék el ilyen 
meggondolatlanságot? A  táncmester verse megmentett az 
apagyilkosság rettenetes bűnétől!

A király és a királynő a táncmester csodatevő versén ámul-
doztak. A király a fele királyságát akarta adni a táncmesternek, 
de az így szólt:

– Felséges királyom, nem vagyok én erre méltó. Nem a böl-
csességem eredménye ez a vers, csak a dolgok furcsa összjátéka 
okozta a csodákat.

A király és a királynő ezen aztán még jobban elcsodálkoz-
tak. A király hatalmas évjáradékot adatott a tánccsoportnak, 
amiből messze földön híres előadásokat rendeztek, hosszú 
– hosszú éveken át.

Megjegyzés: Hát te is tarts ki, meglásd eredménye lesz!



28 29

MűvészlegendákMűvészlegendák

 2. Mennyit futok százon? Öt métert.
 3. Egészséges életmód, mi? Világos, biókám. Én amon-

dó vagyok, hogy legyen inkább az orrom borvirágos, 
mint a fogam vízköves!

 4. Van egy öreg orvos haverom, azt mondja: „Tudod, 
Géza, az a fontos, hogy egészség legyen… meg beteg.”

 5. Kitűnő orvosok kezébe kerültem, na de rajtam is 
múlott azért… Amit fölírtak igen-igen nagy gondos-
sággal, azt nem vettem be. De háromszor naponta! 
Reggel, délben, este. Aztán persze hogy meggyógyul 
az ember.

 6. Amikor bevittek, az egyik orvos, hát olyan hatvan ki-
lóval volt nehezebb, mint én, olyan, hogy így a lábai 
összeértek állandóan… szóval ilyen rendes férfias… 
szóval amikor legurultam a mentőhordágyról, azt 
mondja: „maga túlsúlyos”. Maga meg szép! Hát nem 
lehetünk egyformák.

 7. Nagyon felkészültünk a Viszkis elfogására: előtte 
megalakult az aperitiv bizottság.

 8. Van a Költészet című műsor, jön a szereplő, beáll, 
kezd szenvedni… csak az a kultúra, ha merev, ko-
moly arccal mondják, csak az. Így, mosolyogva? Á, 
így mereven. Ha érti, ha nem, nem látszik.

 9. Kerényi igazgató úr átépíttette a Madách Színházat is, 
szépen sikerült, nem tudom, láttad, nem láttad, kép-
zeld el, ilyen szép gusztusostalan. Fehér márvány, fekete 
falak, mint valami első osztályú ravatalozó. Ha valaki a 
röhögéstől megdöglik, nem kell hazavinni. Levisszük a 
ruhatárba, kicsöpögi magát, hétfőn jó pénzért elássuk.

10. – Nincs néző.
 – Miért, futball van?
11. A jól fésült meg azt mondta – a kapitány –, idézem: 

az volt a baj, az első két gól hamar jött. Ühüm. Mihez 
képest, szakember úr? Ugyanis! Amikor a bíró beveszi 
a szájába, az nem azér’ van, mer’ jó a sípnak. Hanem 
onnantól az már a mérkőzés, tudod? Hamar jött! És 
képzeld el, ő a kapitány.

12. Kocogás… A komoly sport a tájékozódási futás. Elő-
ször tájékozódni kell, hogy milyen a politikai helyzet, 
aztán futás.

13. Annyian voltunk, mint a… sokan.
14. Pár hete itt tartották a KGST-tanácskozást, és ki-

mondtak, amit bemondták… bemondták, amit 
kimondtak: hogy a KGST elöregedett. Aszongya 
anyósom: „Egy szart. Halva született.” Gondold el, 
gazdasági tömörülés, és mi az, ami jellemző? Hogy 
senki nem tud fizetni a másiknak.

15. Azt mondja anyósom: „Géza, látod, milyen hülye 
vagy? Csoda, hogy még nem neveztek ki sehova.”

16. A ruszki vécé, azért emlékszel, az igen! Volt két karó, 
az egyikbe kapaszkodni kellett, a másikkal meg a far-
kasokat hessegetni…

17. Oroszok végre elmentek, erre most, na, jól van, itt 
az új segg. Super, wow. A magyar ember ilyen. Nem 
találja a helyét, ha nem szaros a szája.

18. Vannak eredményeink, de majd kiküszöböljük őket.
19. A korrupció az, amiből kihagynak.
20. A tömeg kiabálta, hogy „Szabadságot!”. Aszongya 

anyósom: „Szabadságot? Hát tavaly nem vették ki?”
21. Ha megfigyelted, itt mindig átkos rendszer jön. Egy-

szer jönne már egy kis sima!
22. A mocskos szemét bolsevik rendszerben ugye min-

denki elvtárs volt… hát vagy az volt, vagy nem, de kí-
vülről nem látszott. Most meg orrba-szájba mindenki 
úr. Amíg meg nem szólal.

23. Ez egy ilyen ország. Itt nincs külön munkásőr, külön 
nyilas, külön cserkész… Attól függ, melyik ruhája tiszta.

24. Kezit csókolom, szabadság, erőt-egészséget, szevasz-
tok… mit tudom én, ki van itt!

25. Tudod, a régiek, azok is utáltak rendesen, de azok 
legalább ilyenkor röhögtek.

Érdekességek:
 – A  Rádiókabaré szilvesztereinek állandó sztárja volt. 

Egyik legmaradandóbb sikerét egy táncdal, az általa 
énekelt Lazítani hozta.

 – A Hofélia címü önálló estjét ötszázszor játszotta 1987 
októberétől, az Élelem bére című estjét még ennél is 
többször adta elő

 – 1995-ben Déryné-díjat kapott, amit csak színésznők 
kaphatnak. Ő az egyetlen férfi, aki megkapta.

 – 1997-ben a Madách Kamara Színházban játszott Élelem 
bére elérte az 1100. előadást, ahol aranygyűrűvel aján-
dékozták meg.

 – 2002-ben a főváros szobrot emelt neki a „Pesti 
Broadway”-n.

 – 2004. december 28-án avatták fel a Mikroszkóp Szín-
pad előtt Stremeny Géza szobrászművész „Színház” 
című bronzszobrát, melyet a köznyelv csak Hofi-szo-
bornak nevez.

 – Rajongott a dzsesszmuzsikáért és a vadászatért,oda volt 
a jó kocsikért, az első, használt Mercedesét még az egyik 
minisztériumtól vette. Más luxus nem volt az életében.

 – Kisbolygót neveztek el tiszteletére 180857 Hofigeza né-
ven

 – Hofi első felesége egész családját nagyon szerette, anyó-
sával, akit a műsoraiban csak mamának hívott, nagyon 
jól kijött. 

Jelentősebb díjai:
 – 1970, 1973 - Jászai Mari-díj
 – 1977 – Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze ki-

tüntetés
 – 1979 – Karinthy-gyűrű
 – 1985 – Munka Érdemrend Aranyfokozatával tüntették ki.
 – 1988 – A Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze 
 – 1996-ban Kőbánya díszpolgárává avatták
 – 1996 – ban 60. születésnapja alkalmából a Magyar Köz-

társasági Érdemrend Tisztikeresztje
 – 1997 – A Halhatatlanok Társulatában örökös tagság
 – 1998 – Kossuth-díj
 – 2002 – Posthumus díszpolgári cím a VI. kerülettől.

Bolond is lennék normálisnak lenni!
Zseni. Egyszemélyes társulat. A  kabaré királya. Efféléket 
mondtak róla a pályatársak: életében is, akárcsak halála 
után. Nem volt megosztó személyiség, nem tartozott a 
meg nem értett tehetségek közé: imádta humorát a pro-
fesszor és a gyári munkás, az elit és a kisember, a rajongó és 
a kolléga. Igazi sztár volt, az előadásaira évtizedeken át alig 
lehetett jegyet kapni, a lemezeit szétkapkodták, és még az 
is lehet, hogy neked is van otthon egy kósza bakelit, ame-
lyen, mondjuk, azt énekli, hogy „söprik az utcáááát” vagy 
„próbálj meg lazítani”…

A szállóigévé lett idézetek meg úgy keringenek a nyelvben, 
úgy öröklődnek generációról generációra, hogy a fiatalok talán 
már azt sem tudják, hogy Hofitól valók, de citálják őket, mint 
régi közmondásokat, mert ma is telitalálat valamennyi.

Helyettünk mondta ki az igazat
Hofi Géza – eredeti nevén Hoffmann Géza – a nép nyel-
vén szólt, mert a nép fia volt, egyszerű körülmények között 
élő kőbányai munkáscsaládból származott, a Maglódi útra 
járt iskolába, a porcelángyár mellett lakott. Humorát ebből 
a közegből hozta, egy odamondogatós, sértett igazságér-
zetű, indulatos, szabad szájú melós stílusában beszélő éles 
szemű, bölcs és bátor udvari bolond volt.

Középiskolás korában a téglagyárban robotolt a nyári 
szünetben.

Érdekes módon ez a gyakorlat változtatta meg az életét, 
a gyárban ugyanis működött egy amatőr színjátszó társulat, 
amelyet Jászai Mari egyik leszármazottja vezetett, és amely-
hez a kamasz Hofi, illetve akkor még Hoffmann Géza csatla-
kozott. Az élmény meghatározó volt, olyannyira, hogy érett-
ségi után a színművészetire jelentkezett. Háromszor is. De 
nem vették fel. A vizsgáztató, Ascher Oszkár állítólag min-
dig azt kérte, szavaljon, hiába mondta, hogy az neki nem 
megy, ő parodista. Ascher erre azt válaszolta, ahhoz meg ő 
nem ért. Így lett Hofi a Kőbányai Porcelángyárban festő.

Humoristává válás és dübörgő sikerek
De álmait nem adta fel, beiratkozott Rózsahegyi Kálmán 
Színiiskolájába – Sas József és Sztankay István voltak az 
osztálytársai. Hamar kiderült, hogy neki az áll igazán jól, 
ha a saját szövegét, poénjait mondja, nem pedig a másét. 
De egy ideig még színészkedett: Szendrő József, a debrece-
ni Csokonai Színház igazgatója kínált neki státuszt. Hofira 
is ő keresztelte.

A színházi munka mellett egyre gyakrabban lépett fel 
paródiákkal a kultúrházakban, egyre népszerűbb lett. 
A kollégáit sem kímélte, kifigurázta őket a banketteken, ki-
bírhatatlanul vicces volt, értékelték. Ráérzett, hogy váltani 
kell. Nem hosszabbította meg a szerződését, három év után 
búcsút mondott Debrecennek és a színdaraboknak, 1963-
ban visszaköltözött Budapestre, de járta az országot, saját 
számokat írt, a zenét is maga állította össze. Fellépett töb-

bek közt Alfonzóval, Bilicsi Tivadarral, Mezey Máriával, 
Toldy Máriával, Kovács Katival és persze Koóssal. Állandó 
szerzőtársai lettek: Malek Miklós és Szenes Iván.

A hatvanas évek végére országos sztár lett, a televízióné-
zők és rádióhallgatók kedvence. Innentől haláláig népszerű-
sége gyakorlatilag töretlen volt.

A Mikroszkóp Színpad, később a Madách Kamara 
szerződtette, egész estés, pótszékes, legendás előadásai vol-
tak, Hofélia, Élelem bére... Külföldi vendégszereplésekre is 
hívták, minden létező díjjal kitüntették, még Déryné-díjjal 
is, amit általában (színész)nők kaptak.

Holtodiglan-holtomiglan
Hofi Géza a magánéletét mindig óvta, de azt tudni lehet, 
hogy kétszer nősült. Első feleségét, Vnoucek Margitot, Git-
tát, még a tánciskolában ismerte meg húszas évei elején, és 
a szülők tiltakozása ellenére egybekeltek. Harminchat évig, 
az asszony haláláig éltek együtt nagy szeretetben – velük la-
kott különben a jelenetekben sokszor emlegetett „Mama” 
is, az anyós, aki egyébként addigra már réges-rég megbé-
kélt a vejével, igen jóban voltak. A házaspárnak gyermeke 
nem született, de volt egy keresztfiuk, egy kicsi rokon, akit 
szinte sajátjuknak tekintettek, és szerették volna örökbe fo-
gadni, de ez végül nem sikerült.

A ‚90-es években Gitta beteg lett, utolsó heteit kórház-
ban töltötte, Hofi pedig óriási virágcsokrokkal érkezett a 
kórterembe. A felesége már nem ismerte meg. Halála na-
gyon megviselte a színészt, hónapokig kora hajnalban járt 
ki a temetőbe, hogy ne lássák az emberek a gyászát.

Amikor újra közönség elé lépett, előadása záródalát fe-
leségének énekelte, egy szál rózsával a kezében, szem nem 
maradt szárazon a Madáchban.

Öt évvel később házasodott újra. Második feleségé-
vel, Kövér Ildikóval élt 2002-ben bekövetkezett haláláig, 
akit egy telefonos félrekapcsolásnak köszönhetően ismert 
meg.  Az asszony visszaemlékezéseiből, nyilatkozataiból 
kiderül, hogy Hofi odaadó, romantikus, rendkívül szeret-
nivaló társ volt, és nagyon boldogok voltak együtt. Csak 
kevés idő jutott már nekik.

Hofit a szíve vitte el 65 évesen, hét évvel élte túl min-
dössze Gittát. 1990-ben volt már egy infarktusa, utána 
sokat betegeskedett, és bár elmondása szerint áttért a szó-
japörköltre, szójafasírtra, és a vörösborról is lemondott, 12 
évvel később álmában leállt a szíve.

„A temetőre az van kiírva: FELTÁMADUNK! Akkó 
má’ jobb a kocsma, me’ oda meg az, hogy SOSE HALUNK 
MEG” – (Hofi Géza)

Kurucz Adrienn

Idézetek Hofitól:
 1. A lét határozza meg a tudatot. Ha megissza a lét, a 

tudat elmegy.
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Turizmus

Befuccsolt szociális üdültetés, 
csalódott idősek

Évről-évre súlyos veszteségei vannak a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítványnak, saját tőkéjük is lassan eltűnik, 
miközben az utolsó kedvezményesen pihenő nyugdíja-
sok úgy érzik, átverik őket.

Májusban megkezdődött az Erzsébet Utalványforgalmazó 
Zrt. végelszámolása, miután a céget alapító Magyar Nemze-
ti Üdülési Alapítvány (MNÜA) kuratóriuma elfogadta az év 
első négy hónapjának gazdasági beszámolóját, majd elindí-
totta a vállalkozás jogutód nélküli megszüntetését. A szoci-
ális üdültetés működtetésére még 1992-ben létrejött alapít-
vány ugyan még megvan, de az Igazságügyi Minisztérium 
honlapján elérhető 2019-es beszámolójuk szerint tavaly is 
folytatódott a szervezet zuhanórepülése. Az alapítvány 2018-
at már 3,7 milliárdos veszteséggel zárta, saját tőkéje abban az 
évben majdnem 74 százalékkal csökkent, majd a múlt évben 
ez az összezsugorodott tőke is a felére esett vissza. A 2018-as 
majdnem ötmilliárdos bevételből 25 millió maradt, ezen a 
téren a csökkenés 99,5 százalékos. Az MNÜA tavaly 670 
millió forintos veszteséget könyvelt el, ennek ellenére a be-
számolóban az szerepel, hogy „a belátható jövőben is fenn 
tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem 
várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése”.

Az optimizmusra azonban a szövegben nincs magyarázat, 
a jövőről még a kurátorok sem tudnak semmit, vagy nem 
nyilatkozhatnak. Az alapítvány tulajdonában lévő Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. megszüntetése csak idő kérdése 
volt, miután a kormány döntése alapján az utalványok gyár-
tása tavaly január elsejével leállt. A már forgalomban lévő 
papír alapú és elektronikus utalványokat december végéig be 
lehetett váltani a meghirdetett nyugdíjas, nagycsaládos és fo-
gyatékos pályázatokon, de ezzel együtt is a társaság vesztesé-
ge 2019-ben 1,6 milliárd forint volt. A hazai szociális üdül-
tetés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szervezésében az 
Erzsébet-program keretében tehát a végéhez közeledik, és ez 
a végjáték nem szép. A szervezet működését a köddé vált in-
gatlanvagyon miatt az első perctől állandó kétkedés övezte, a 
gyermektáborok kiszervezése az egyházi gyökerű Erzsébet a 
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványba szintén nem 
segítette az MNÜA pozitív megítélését.

Ráadásul most a kedvezményes üdülésben résztvevő 
nyugdíjasok egy része becsapottnak érzi magát – erre hívta 
fel a figyelmet a mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas 
Klub vezetője. Bognár Dezsőné levelében felidézi, hogy so-
rozatosan kap panaszokat klubtársaitól, mert az üdülés végi 
elszámoláskor a szállásokon magasabb összeget kérnek el, 
mint ami a foglalási igazoláson szerepelt. A klubvezető pél-

dája szerint a 40 ezer forintos kedvezményt figyelembe véve 
sokan választanak kétszemélyes, két éjszakára szóló üdülést 
50 ezer forintért, amihez tehát tízezer forintos kiegészítés 
helyszíni megfizetését vállalják. A  meglepetés azonban az 
elszámolásnál éri őket, mert sokszor akár további húszezer 
forintot is tartalmaz a számla. Nem tudják ugyanis, hogy 
a szálláshelyek szerződése lehetővé teszi: a szobafoglalásba 
ne értsék bele például az energia használati díjat, a poggyász 
kezelési-, vagy „újságkihordási díjat”, a szobai széfek díját, 
vagy a takarítási és ki tudja még milyen díjakat, s ezeket 
utólag számolják el. A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet 
az éveknek” Országos Szövetségének elnöke több hasonló 
panasszal találkozott az utóbbi hónapokban. Egészen elké-
pesztőnek tartja, „amit a hátrányos helyzetűek üdülésszer-
vezésével csinálnak”. Hegyesiné Orsós Éva egy országos ren-
dezvényüket idézte fel, ahol több tagjuk örömmel újságolta, 
hogy 2 hét múlva ismét abban a szállodában lesznek vendé-
gek az Erzsébet utalvánnyal. Kiderült, hogy sokkal maga-
sabb áron kapják a szállást, mint a szövetség vendégeként: a 
4 nap, 3 éjszaka „kedvezményes” üdülés árán a klubhálózat 
szervezésében 6 nap, öt éjszakát tölthettek volna a szállodá-
ban.  Bognár Dezsőné azt is panaszolja, hogy az idei nyug-
díjas szociális üdülés minden lépéséhez kapcsolódott valami 
kellemetlen újdonság. Először a korábbi 145 ezer forintos 
nyugdíjhatárt vitték le 130 ezer forintra, vagyis az ennél 
magasabb nyugdíjban részesülők nem is pályázhattak. Az-
tán sokáig nem hirdettek eredményt a rengeteg jelentkezőre 
hivatkozva, miközben mindenki tudta, hogy a leszállított 
nyugdíjhatár miatt eleve sokkal kevesebben pályázhattak. 
A nyár elején írtuk meg, hogy végül összesen 6500 idős em-
ber mehet idén pihenni a szociális üdültetés keretében, míg 
tavaly majdnem 60 ezren voltak. A számla rendezésekor az 
utóbbi hetekben tapasztalt kellemetlenség miatt a nyugdíja-
sok főleg egymásnak panaszkodnak, de a békesség kedvéért 
inkább kifizetik a különbözetet és keserű szájízzel megkö-
szönik az állami gondoskodást. Azt, hogy szenvedő részesei 
lehettek a rendszerváltás utáni nyugdíjas szociális üdültetés 
kimúlásának.

Forrás: Népszava

Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Nehezen viseli a bezártságot, pedig nem 
kell napi huszonnégy órát a négy fal 
között töltenie. Feszültségét oldandó 
naponta szánjon időt, hogy kimegy a 
természetbe, ami jót tesz lelkének-testé-
nek. Sétáljon a környéken, vagy üldö-
géljen egy padon a parkban.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Pénzügyi problémák merülhetnek fel 
családon belül, és ez rontja az otthoni 
légkört. Fontos, hogy amennyire csak 
lehet, visszafogottan kezelje a helyzetet, 
ne engedje szabadjára indulatait. Külö-
nösen ügyeljen, hogy a gyerekek ne ér-
zékeljenek ebből semmit.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Mindig mások érdekeit helyezte elő-
térbe, ezért a jövőben több gondot kell 
fordítania saját vágyai beteljesülésére. 
Ha ezt eldönti, lenyugszik, és az akadá-
lyokat is könnyen veszi. De ne legyen 
türelmetlen, mert azzal csak hátráltatja 
céljai elérését.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

A munka terén októberben biztatóak 
a jelek az ön számára. Több lehetősége 
is lesz arra, hogy bizonyítsa rátermett-
ségét, magas szintű szakmai tudását a 
főnöke előtt. A sikerhez hozzájárul az is, 
hogy jó a kapcsolata a kollégáival, min-
dig számíthat rájuk.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Most a szokásosnál is jobban ügyeljen, 
mire ad ki pénzt. Lehet, hogy szívesen 
költene kisebb-nagyobb lakásfelújításá-
ra, de nem biztos, hogy ez a legmegfele-
lőbb időszak. Ha mégis rászánja magát, 
készítsen költségvetést, mert kellemet-
len meglepetés érheti.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Bár tapasztalhat magán olyan kellemet-
len tüneteket, mint gyengeség vagy fej-
fájás, de nem kell aggódnia, ezek még 
nem jelentenek komoly betegséget. Szá-
mos oka lehet, például fizikai, szellemi 
kimerültség. Többet kellene pihennie, 
és sétálni a jó levegőn.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Ideges, feszült, ennek előbb-utóbb ál-
landó stressz lehet a következménye. 
Azért őrlődik, mert ha a saját gondjai-
nak megoldásával foglalkozik, nem jut 
ideje, hogy megfeleljen a család elvárá-
sainak. Ezen változtatnia kell, nem jó, 
ha teljesen kimerül.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Sokat kell dolgoznia a következő he-
tekben még akkor is, ha otthon vég-
zi a munkáját. De az érte járó fizetség 
nem lesz arányban a befektetett idővel 
és energiával. Ráadásul egyedül kell el-
végeznie minden feladatot, mert nem 
számíthat kollégái segítségére.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Ebben a hónapban nem kevés időt és 
energiát kell fordítania a családi béke 
helyreállítására. Képes lesz megoldani a 
régóta fennálló problémákat is, de en-
nek fontos feltétele, hogy ne hallgasson 
a barátok, ismerősök véleményére, még 
ha jó szándékúak is.

Bak
XII. 22.–I. 20.

A járvány miatt most többet van ott-
hon, mint korábban, de így sem kell 
lemondania arról, hogy láthassa a bará-
tait. Nyugodtan találkozhat velük, hogy 
kikapcsolódjon, egy-két órát eltölthet-
nek a szabadban, vagy akár egy cukrász-
da teraszára is kiülhetnek.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Türelmetlenségével nem érhet célba, 
kapkodással csak hibát hibára halmoz. 
Ezt már sokszor megtapasztalhatta, de 
ahelyett, hogy levonná a tanulságot, 
ideges lesz, és másokat hibáztat. Ideg-
erősítő vitaminokat (magnézium, kalci-
um stb.) kellene szednie.

Halak
II. 20.–III. 20.

Nem kell attól tartania, hogy lebeteg-
szik, de ehhez szüksége lesz arra, hogy 
negatív gondolataival ne vonzzon be 
semmit. Bár a vírus itt van köztünk, ne 
stresszeljen, mert ha betartja a szabá-
lyokat és a kötelező előírásokat, akkor 
nincs mitől félnie.
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REMÉNYSÉG.
Rejtvényünk számozott soraiban  

egy ókori latin intelem olvasható a remény 
és a betelkesülés lehetőségéről.

A július havi megfejtés:
Ha a jövőt akarod látni, 

képzelj el egy csizmát, amint az 
emberi arcra tapos 

és ottmarad.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Laczi Sándorné, Kecskemét
Mostani beküldési határidő:
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