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Újságunk amatőr fotókkal
dolgozik, az ebből adódó
gyengébb minőség
miatt elnézést kérünk.

Ünnepnapon – ünneprontóan
Jubilálok. Nyugdíjas szervezeti elnökként tíz éve van módom az idősek
Világnapját ünnepelve megtapasztalni, mit gondol a politika az idős társadalom megbecsüléséről. Mert mi másról szólna egy világnap, ha nem az
ünnepeltek méltatásáról, a nekik szóló jókívánságok megfogalmazásáról?
(Köztünk szólva, a világnapok rendszerét éppen azért találták ki, hogy
a társadalom figyelmét ráirányítsák – ha egy napra is – valamilyen globális méretű problémakörre, pl. az öregedő társadalmakra, illetve a megoldási javaslatokra. De hát nálunk és esetünkben ez másképp alakult…)
Nos, én így, tíz év távlatából nézve bevallom: szerintem kis hazánkban másról szól a mi ünnepünk. Rendezvények sorát ültem végig, sokszor
magam is szónokként voltam jelen, de a vezérszónok mindenhol vezető
politikus volt. Így miniszterek, államtitkárok központi ünnepi üzeneteiből, helyi polgármesteri, országgyűlési képviselői megnyilatkozásokból áll össze az a kép, amely
furcsa önigazolásokat mutat inkább, mintsem az ünnep alkalmából szóló időstiszteletet.
Az ünnepi beszédek – tapasztalatom szerint – két fő témával foglalkoznak: mit adtunk mi –
politikusok – az időseknek megbecsülésként, és miért jár nekik ez a tisztelet.
A legrégibb üzenet, amit ilyenkor felsorolásszerűen elmondanak: a rezsicsökkentés és a nyugdíjak reálértékének megőrzése. Mivel ezeket az intézkedéseket lassan évtizede hivatkozási alapként halljuk, talán már minden kortárs számára világos, hogy nem idősbarát gesztusokról van itt
szó, mintsem inkább össztársadalmi marketingről és persze a nyugdíjak befagyasztásáról – szépen
becsomagolva.
Újabban – hivatkozási alapként – bekerült a mondandók közé a nagyszülői gyed és a nyugdíjas munkavállalás kedvező adóztatása, mint egy családbarát ország időseket kedvezően érintő intézkedés csomagja. Valóban, biztosan vannak örömteli szempontjai ennek a csomagnak, de
valahogy a kisördög azt súgja bennem: ezek is csak arról szólnak, hogy dolgozz többet, tovább,
tegyél többet a családodért, a gazdaságért, a társadalomért, és egyik intézkedés sem azért
van, hogy te, nyugdíjas jobban érezd magad a bőrödben! Vagyis nem róluk szól!
Aztán a másik fő gondolat, ami ezen az ünnepen szinte mindenhol előjön: tiszteljük az öregeket, mert akkor, ha mi majd azok leszünk, minket is tisztelni fognak… No, ez a logika
különösen ki szokott hozni a sodromból. Magyarázat helyett csak annyit erre: aki így közelíti meg
a témát, az nem is érdemel tiszteletet.
De miért is várok én tartalmasabb, magvasabb, értőbb és szívenütőbb gondolatokat az ünnepen,
ha mi magunk is elfogadjuk, sőt kérjük és várjuk a problémáink néven nevezése helyett a problémákat szőnyeg alá söprő, elfedő, szép, mázas mondatokat, a „minden nagyon szép, minden nagyon
jó, mindennel meg vagyok elégedve” hangulatot. Az elmúlt tíz évben gyakran kértek fel kortársaink
ünnepi beszédre, de közben rendszeresen azt is megfogalmazták, hogy ne „keltsek hangulatot”, ne
borzoljam fel az ünnep „állóvizét”...
Idősek világnapja/hete/hónapja van, nagyon ránk férne ebben a vírussal teli melankóliában
pár szépen eltalált köszöntő jókívánság. S hogy miről szóljon? Az idős ember legfontosabb vágya, hogy a társadalom megbecsült tagja legyen, hogy a lehető legtovább egészséges legyen,
hogy legyen társa a magány ellen, hogy biztonságban érezhesse magát, és hogy értelmes
elfoglaltságot találjon nyugdíjas éveiben. Ha egy minket köszöntő ember tud tenni ezek vágyak
valóra váltása érdekében, tegyen, ha nem, nincs helye a minket köszöntők között.
Némethné Jankovics Györgyi
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Közösségben élni és dolgozni csak az tud, aki
érzelmileg is tud azonosulni annak fontosságával

Tizenhét év klubvezetői munkát követően 2020
januárjában kérte Mike Zoltán a Komádiban működő Aranykor Városi Nyugdíjasklub tagságától, hogy
átadhassa az elnökségi feladatokat másnak, aki képes
továbbvinni azokat az értékeket, amelyeket közösség
az elmúlt húsz évben elért.
Mike Zoltán az életéről és közösségi munkájáról a következőket mondta el: Elöljáróban szülővárosomat szeretném bemutatni, mert úgy gondolom, országosan nem nagyon ismert
ez a kis település. Mint lokálpatrióta, elmondhatom, hogy
Komádi település nevével a magyarság történelmében már
1091-es feljegyzésekben lehetett találkozni. A településnek
a történelem viharai sok kárt okoztak, kifosztotta a tatár, ezt
követően a török és a hódítók a falu népét sok esetben elhurcolták. 1630-ban, már mint mezővárossal találkozhatunk,
ahol 2680 lakos él és dolgozik. Az 1715-ös évben viszont a
falu szinte teljesen lakatlanná válik, mindössze 63 lakosa volt.
Az ezt követő évtizedekben először a pestis, majd a kolerajárvány pusztítja az itt élőket. Az 1900-as évektől egy lassú felemelkedésnek köszönhetően a település egyre élhetőbbé vált,
és ennek következménye az, hogy 2001. január elsejétől városi
rangra emelkedett. Komádi a román határhoz közel, HajdúBihar megye déli csücskében található.
Itt születtem, az egykori kis falunkban. Szüleim egyszerű
emberek, édesapám a rendszerváltozásig a mezőgazdaságban
dolgozott, majd buszvezetői foglalkozásra váltott. Édesanyán
a varroda bezárásáig ott dolgozott, majd a helyi az idősek otthonában mint gondozónő tevékenykedett.
Általános iskolai éveimet szülőfalumban végeztem. Az első
igazi közösségi tevékenységemet az általános iskola nyolcadik
osztályában kezdtem, amikor a Komádi néptánccsoport tagja
lettem. Itt éreztem először a közösség összetartó szeretetét, erejét, a sok gyakorlás, próba után a fellépéseken a több száz néző
vastapsjutalmának örömét. Középiskolai tanulmányaimat a

4

Szeghalmi Péter András Gimnázium és Szakmunkásképzőben folytattam.
Életem egyik meghatározó szakasza volt az, amikor 1966
novemberétől több mint két évet a Miskolci Határőrkerületnél töltöttem el. Itt is hamar bekapcsolódtam a közösségi
munkába azzal, hogy a tagja lettem a határőrkerület néptánccsoportjának. Nagyon sok fellépésünk volt ezekben az időkben, főleg a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények
színessé tételéhez kaptunk meghívásokat.
A leszerelésemet követően újra választanom kellett. Mivel nem igazán szerettem a zárt helyhez kötött munkát, így
édesapámat követve a Debreceni Volánnál mint autóbuszvezető helyezkedtem el. Naponta több száz utassal való találkozás, beszélgetés tovább erősítette a közösséghez való tartozás érzését. Sajnos többszöri betegség után előnyugdíjba
kerültem, ezzel indult el közvetlenül a nyugdíjasokkal való
találkozásom.
A nyugdíjasok életével történő ismerkedés 1994-ben kezdődött el, amikor a feleségem testvére a Kisújszállási Nyugdíjasklub tagjaként meghívott mindkettőnket egy rendezvényükre. Az ott látottak annyira megtetszettek, hogy mint
támogatók azonnal beléptünk a klub tagjai közzé. Sajnos a két
település közti nagy távolság miatt csak a kirándulásokon és
a nagyobb rendezvényeken tudtunk részt venni.
Közben Komádiban 1998 novemberében is megalakult
az első nyugdíjasklub, Kathó Ferencné, Erzsike elnökségével.
A megalakuló klubnak feleségemmel tagjai lettünk. A volános
munkámból adódó ismeretségek révén megkértek, hogy a kirándulások szervezésében vegyek részt. Emellett, mivel még
nem felejtettem el a néptáncot, így megalakítottuk a néptánccsoportot is. Sok sikeres fellépésünk volt, többek között
részt vettünk a soproni háromnapos nyugdíjas-találkozón is.
A klubban történt sajnálatos negatív események után több
klubtag és az akkori Hajdú-Bihar Megyei Szövetség kulturális bizottságának elnöke, Hódos Aladárné javaslatára 2003.

január 16-án 24 fővel új klubbot alakítottunk, Aranykor
Városi Nyugdíjasklub néven. Az alakuló gyűlésen felkértek a
klub vezetésére, amit szívesen fogadtam el. Nagy lendülettel
indultunk, és szinte azonnal beléptünk a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjasszervezetbe, amelynek az akkori elnöke Galó
Józsefné volt, aki nagyon bízott a klub szervezett működésében. Nemhiába. A klub egyéves működése után elvállaltuk
a régiós Ki mit tud? rendezvény megszervezését, amit nagy
sikerrel teljesítettünk.
Rövid idő után megalakítottuk az irodalmi csoportot,
citeraegyüttest, majd a néptánccsoportot, népdalkört és
a horgászcsapatot. Ezekben az években a tagjaink nagyon
sok sportvetélkedőn, ügyességi, íjász-, darts- és főzőversenyen szerepeltek. E mellett évente több napos külföldi és
hazai kirándulásokon is részt vettünk. Klubunk aktív tagjai
nemcsak megyei és országos, de nemzetközi versenyeken is
nagy sikerrel szerepeltek, öregbítve Komádi és Hajdú-Bihar
megye jó hírét.
A következő fontos időpont volt a klub életében az, amikor 2007 áprilisában, baráti és kulturális együttműködési
megállapodást kötöttünk a Romániai Magyar Nyugdíjasok
Szövetségével Nagyszalontán. Ez évente három-négy találkozást jelentett, ami a mai napig töretlen. Ugyancsak 2007-ben
Molnár Ferencné a Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetségének elnök asszonya kérésére
megyei baráti és kulturális találkozót rendeztünk. A sikeres
esemény után minden évben megrendeztük a találkozót, és
2017-ben már országos és nemzetiségi találkozó néven lett
meghirdetve. Az első években 150–200 fő, az utóbbi négy
évben pedig már 350–420 fő részvételével lett a találkozó
megtartva.
Közösségben végzett munkám elismeréséért 2012 márciusában a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Közgyűlésen
megválasztottak megyei elnökségi tagnak, ahol a sportbizottság vezetését bízták rám. A megyei elnökség 2020. július 23-án megtartott megyei választási közgyűlésen ismét
bizalmat szavaztak, így továbbra is az elnökség tagja maradtam. Sajnos az idő könyörtelen és tizenhét évi klubvezetői
tevékenységem után, 2020. január 18-án a nyugdíjas klub
vezetéséről lemondtam. Továbbra is a klub tagja vagyok és
amennyiben az új vezetés a szükségét látja, a tapasztalatommal segítem munkájukat.
A tizenhét év klubvezetői tapasztalata alapján elmondhatom: Minden szinten látható és nálunk is az tapasztaltam,
hogy egyre nehezebb a klubéletben aktívan résztvevők létszámát megtartani. Ennek okait mi is elemeztük és azt látjuk, hogy a néhány éve nyugállományba vonulók nem, vagy
csak részben vonhatók be a közösségi életbe. A napjainkban
nyugdíjba menők már képzett használói a számítógép által
nyújtott lehetőségeknek. Ezért egyrészt azt látjuk, hogy ezek
a „kényelmi nyugdíjasok” az otthoni lehetőségeket kihasználva a facebookon – kibicként - élik ki magukat és nem kívánnak részt venni a klubéletben. Érdekes viszont az, hogy
a szervezett kirándulásainkon szívesen részt vesznek és a saját
bevallásaik szerint jó is érzik magukat.

Másrészt az is érthetetlen előttünk, hogy a település
nyugdíjas létszámához képest, miért van a klublétszám
tíz százalék alatt. Ez talán abból adódik, hogy egyre csökken azoknak a száma akik, igénylik és szertettel élik meg
a közösségi lét sokszínűségét és szépségét. Nyugdíjasként
a közélettől is visszavonulnak és beburkolóznak a családi
köreikbe.
A számok által bizonyítottan megállíthatatlanul pedig
egyre csak fogyunk.
A fentiek ellenére elmondhatom, hogy a közösségben
végzett önkéntes munka alapja az, hogy az illető szűk családi környezete megértse ennek fontosságát és ezért mindig,
minden helyzetben támogassa a vezetőt, amiért csak köszönet jár a feleségnek és család többi tagjának.
E mellett nagyon fontos az is, hogy egy olyan klubtagság álljon a vezető mögött, akik feltétlen bizalmat adnak az
elnöküknek és az aktivitásukkal segítik annak a munkáját.
Napjainkban elengedhetetlen az is, hogy a település
vezetője, önkormányzata ismerje és fogadja el a nyugdíjas
szerveződések közösségformáló erejét és az elfogadás mellett
erkölcsileg és anyagilag is segítsék annak fennmaradását,
működését. Ezért is fontos számomra az a elismerés, amikor
Komád önkormányzata a Városért a nyugdíjas közösségben
végzett munkámért 2017. december 8-án Elismerő oklevelet adományozott, amit Tóth Ferenc polgármester adott át.
Az önkéntes munkámra ugyancsak nagy jelentőséggel
bírt az a elismerés, amit 2011. február 23-án Molnár Ferencné a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség elnök
asszonya díszoklevéllel fejezett ki a színvonalason megrendezett baráti és kulturális rendezvények munkámért.
Az önkéntes munkához nagy lendületet az, ha van egy
olyan szerveződés, amely megyei és országos szinten ad útmutatást és alternatívát a klubélet szervezéséhez, a programok színesebbé tételéhez. Az egész klub munkáját ismerte
el 2013. november 29-én Némethné Jankovics Györgyi,
a NYOSZ elnök asszonya, amikor a NYOSZ 25. évfordulóján a munkánkért díszoklevelet adott át.
Ehhez a közösségi összefogáshoz minden egyes személynek és szervezetnek köszönet és az idősek érdekében csak
azt a kérésemet tudom megismételni, hogy ezt az összefogást a továbbiakban is tartsák meg.
Demeter Ferenc
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A gazdaság egyik erős motorja
az idős korosztály
A Nézőpont Intézet az idősek társadalomban betöltött
szerepéről, valamint tevékenységük gazdasági jelentőségéről készített tanulmányt az idősek világnapja alkalmából. Az 50 év felettiek alkotta globális „ezüstgazdaság” (silver economy) a világ harmadik legnagyobb
gazdaságának tekinthető az Egyesült Államok és Kína
mögött, így a döntéshozóknak érdemes kiemelt figyelmet
fordítania erre a korcsoportra. Az időseknek nemcsak az
unokák nevelésében, de a termelésben, szolgáltatásban és
a fogyasztásban is felértékelődik a jelentősége. Már nem
egyszerűen a fiatalok tartják el az időseket, de az idősek
is egyre jelentősebb arányban járulnak hozzá a gazdasági teljesítményhez. Éppen ezért egyre fontosabb az idősek aktivitásának, egészségének és munkaképésségének
megőrzése. Ehhez szükséges a betegségeket megelőző
szemlélet elterjedése, a minél több testmozgás, valamint
a különböző megbetegedések megelőzésére szolgáló vakcinák minél szélesebb körben történő elérhetővé tétele.
Az idősek értéke
Az idősek megkönnyítik az aktív korúak életét, nem csak
haszonélvezői a jóléti államnak, de jelentős mértékben maguk is hozzájárulnak a nemzetgazdaság teljesítményéhez.
A tanulmány egyik fő célja e tézis alátámasztása volt. A 65
év feletti idősek gazdasági hozzájárulását (tevékenységük
bruttó hozzáadott értékét) négy tényezőn keresztül számszerűsítették: nyugdíj melletti munkavállalás, önkéntesség,
informális gondozás és gyermekfelügyelet. Ezek alapján
2018-ban az idősek 1.348,3 milliárd forint értékben járultak hozzá a nemzetgazdasághoz, azaz egy 65 év felettire
728.052 forint hozzáadott érték jutott.

Összevetésképp a Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint egy biztosítottra átlagosan évente 203.020 forint
egészségügyi kiadás jut, míg az idősekre szakirodalmi becslések szerint háromszor ennyi. Megállapítható tehát, hogy
az idősek az egészségügyi ellátásuk kiadásainál többel járulnak hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez.

78 százalék nem, vagy csak ritkán fogyaszt alkoholt, 7474 százalék igyekszik egészségesen táplálkozni, és betartani orvosa utasításait, 73-73 százalék nem dohányzik, és
rendszeresen figyeli egészségi állapotát vérnyomás- vagy
vércukormérés segítségével, 70 százalék napi vagy heti
rendszerességgel mozog, 59 százalék pedig rendszeresen
kivizsgáltatja magát), ugyanakkor az ajánlott védőoltások
beadatásában többségük nem kezdeményező – 44 százalékuk adatja be magának, így ezen a területen érdemes lehet
oltások ösztönzése, elkerülve számos megbetegedést és halálesetet.
Egyes megbetegedések megelőzése
A tanulmány alapján megfontolandó minden olyan szakpolitikai intézkedés bevezetése, amely segítségével az idősek aktív gazdasági és társadalmi szerepvállalása tovább
erősíthető. Ilyen intézkedés lehet – többek között – a különböző megbetegedések megelőzésére szolgáló vakcinákra
történő figyelemfelhívás is, valamint azok minél szélesebb
körben történő elérhetővé tétele.
Jelenleg a legnagyobb kihívást a koronavírus jelenti, s
ha sikerül megtalálni az oltóanyagot, a WHO ajánlásai
szerint az egészségügyben dolgozók mellett a legveszélyeztetettebb időseknek kellene először megkapniuk azt.
Az influenza elleni oltások már évek óta díjmentesen

elérhetőek az időseknek (az idei szezonban pedig a teljes társadalomnak). A pneumococcus baktérium okozta
tüdőgyulladás ellen azonban még nincs államilag finanszírozott védőoltás, holott azok az influenzával fertőzött
betegek, akiknél a másodlagos bakteriális tüdőgyulladás
is kialakul még rosszabb életkilátásokkal és hosszabb ápolással néznek szembe. A szakirodalmi adatok alapján a széleskörben elérhető védőoltással akár évi kétszáz (194-219)
halálesetet és közel ezer megbetegedést (777-874) lehetne
elkerülni.
Az oltás támogatásának pontos költségvetési hatását
a ténylegesen oltandók körének meghatározása után lehet számszerűsíteni, de a tanulmány eredményei alapján
várt társadalmi és gazdasági haszon várhatóan meghaladja a költségeket. A magyar kormány ilyen jellegű törekvése nem lenne egyedülálló: a World Coalition on Adult
Vaccination nevezetű szervezet szakértők, érdekképviseleti
szervezetek és különböző kormányzati szintek bevonásával
dolgozik azon, hogy az idősek körében népszerűsítsék a
különböző betegségek elleni védőoltások beadatását. A törekvés összhangban van a WHO 2030-as immunizációs
agendájával is, melynek célja egy olyan világ megteremtése, melyben bármely életkorban minden ember élvezheti a
védőoltások hasznait.
Forrás: https://nezopont.hu

Időskép és idős önkép
A Nézőpont Intézet 18 és 65 év közöttiek, valamint a 65
évesnél idősebbek körében végzett kutatása alapján a társadalom idősekkel kapcsolatos megítélése döntően pozitív
(egy ötfokú skálán, ahol az öt a teljes egyetértést, míg az
egy a teljes egyet nem értést jelölte a fiatalabbak körében
átlagosan 4,39, az idősek körében pedig 4,26 pontot kapott, hogy az idősek a társadalom hasznos tagjai). Mindkét
csoport úgy látja, az idősekről való gondoskodás össztársadalmi feladat (a fiatalabb korcsoport 78, míg az idősek 75
százaléka gondolja így). A fiatalabbak az állami szerepvállalásban és a család aktív részvételében látják ennek kulcsát,
(35 és 33 százalék e két tényezőt jelölte első helyen, míg az
öngondoskodást 28 százalék), az idősebbek pedig nagyobb
hangsúlyt fektetnének az öngondoskodásra (43 százalék,
szemben a másik két tényezőre voksolók 23 és 29 százalékpontjával).
A legmagasabb szintű egészségügyi ellátást érdemlik
Egyetértés volt abban is, hogy az idősek számára a lehető
legmagasabb szintű egészségügyi ellátást kell biztosítani (öt
fokú skálán a fiatalabbak átlagosan 4,55 pontot adtak az
állításnak, míg az idősek 4,58 pontot). Az idős társadalom
többsége igyekszik minél többet tenni egészsége megőrzéséért (84 százalék rendszeresen szedi felírt gyógyszereit,
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A mai magyar idősebb nemzedéknek
nincs szégyellnivalója, megbecsülésből is
többet érdemel!
Október 1-jét az ENSZ 1991-ben az Idősek Világnapjává
nyilvánította. Napjainkban 600 millióra becsülik az idős
emberek számát szerte a világon, de előrejelzések szerint lélekszámuk 2025-re 1,2 milliárdra emelkedhet. Hazánkban
1,9 millió 65 évnél idősebb ember él, 400 ezren pedig 80
év felettiek.
Borsod-Abaúj-Zemplénben az időskorú lakók száma, meghaladja az összlakosság egynegyedét: 165.788 fő
(25,84%), ezen belül a 65 évnél idősebbek száma: 118.858
fő (72%).
Tisztelet és megbecsülés kellene, hogy övezze őket, hiszen – a mondás is úgy tartja – múlt nélkül nincs jövő.
Rohanó világunkban az elmúlt évtizedekben nagy változásokat éltünk meg. A kétkeresős családmodell elterjedésével, a nők magas foglalkoztatottsági arányával, a nyugdíjkorhatár 65 évre történt felemelésével a családoknak alig
jut ideje az idős szülőkről és nagyszülőkről gondoskodni.
Ez az időszak az (mondhatnánk életkori sajátosság), amikor a párját elveszett idősember azért is egyedül marad,
mert fiatalabb hozzátartozói (gyermekei, unokái) a jobb
megélhetés reményében, az ország boldogabb vidékén, netán külföldön keresi megélhetését. Magára hagyott generáció lett az időseké.
A hivatalos kormány kommunikációban, de az idősekhez írt miniszterelnöki levélben is, az idősek megbecsülését hangsúlyozzák. Az életminőségek megítélése, a szépen
hangzó ígérgetek (bőrünkön tapasztaljuk) köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Egyre több idős érzi úgy,
hogy a kormány magára hagyta ezt a korosztályt. A nyugdíjasok nagy része nyomorog. Az évenkénti nyugdíjemelés
mértéke rendszeresen alulbecsült, az infláció mértékét sem
éri el, és 10 hónapon át a nyugdíjasok hiteleznek a kormánynak, hiszen az infláció mértékéhez igazított nyugdíj
kompenzációt csak év végén kapják kézhez. A keresetek
és a nyugdíjak között egyre tágul a jövedelemolló. Az átlagnyugdíj az átlagkeresetek kb. 54 százaléka. A nyugdíjak
leszakadását a keresetektől a régebben nyugdíjba vonultak
érzik a legjobban, hiszen még az elmúlt 4-5 év alatt nyugdíjba vonultak nyugdíja is több tízezer forinttal alacsonyabb a most nyugdíjba vonulókénál.
A 70 év feletti nyugdíjasok pedig még ennél is nagyobb
jövedelem veszteséggel szembesülnek, ha a nyugdíjuk ös�szegét vizsgáljuk. Az egekbe szökő élelmiszerárak, a folyton emelkedő gyógyszerárak, a lakhatás és a szolgáltatások
árának folyamatos növekedése nagy kiadásokkal terheli az
időseket. És ezen még a kormány által - a „gazdaságvédel-
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mi akcióterv” keretében „belengetett” 2021-2024 között
fokozatosan visszavezetett - 13. havi nyugdíj sem sokat
segít.
Sokan ennek gyümölcsét pedig nem is élvezhetik, mert
a halálozási statisztikai adatok szerint évente kb. 100 ezer
nyugdíjas hal meg. 2024-re már közel fél millió nyugdíjas
fog elhalálozni.
Rajtuk ez az ígéret már nem fog segíteni. Most lenne
szükségük segítségre. A hivatalos politika - miközben a
gyermekvállalás fontosságát hangsúlyozza - az állami felelősségvállalás helyett az időseket is a családok nyakába
varrta. Tette ezt úgy, hogy például a koronavírus járvány
idején a kórházakból - ágyfelszabadítás címén – elbocsátott
betegekről a családoknak kell gondoskodni. Tartós ápolás
címén viszont mindössze havi pár tízezer forint jár annak,
aki idős szülőt ápol. A kormány évek óta nem biztosít
többlet pénzforrást az állami idősotthonok működtetésére,
de a házi szakápolási rendszert is egyre kevesebben vehetik
igénybe, mivel új jelentkezőket nem fogad be a rendszer.
És még – sajnos – hosszasan lehetne sorolni a gondokat,
pedig az idősebb korosztály mostoha körülmények közötti, sok hányattatás és szenvedés árán is megtette mindazt,
amit a kor parancsa szerint kötelessége volt megtenni!
A mai magyar idősebb nemzedéknek nincs szégyellnivalója! Emelt fővel adhatja át a stafétabotot az ifjabb nemzedéknek!
Ugyanakkor joggal várja el, hogy az általa teremtett és
felhalmozott értékekből megkapja azt a számára járó részt,
ami a tisztességes öregkor biztonságos és nyugodt életviteléhez szükséges!
Jogosan igényli a szerény megbecsülést, a figyelmet, és
a két keze, tudása alapján végzett munkája, verítéke után
kijáró tiszteletet!
A B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége az „Idősek világnapja” alkalmából ez
úton is köszönti az időseket - külön a tagszervezeteiben - a
bennünket követő generációknak is példát mutató és magatartásmintát adó nyugdíjas társakat. Önöknek valóban
megkérdőjelezhetetlen érdemeik vannak az országot építő
munkában.
Végezetül engedjenek meg egy-egy idézetet Szókratésztől, és Hofi Gézától: „Az élet mindenkinek halállal végződik, legyünk közben vidámak, éljük meg jól, amit az élettől kapunk.” (Szókratész) „Fontos, hogy egészség legyen
– a többi megvehető!” (Hofi Géza).
Teszárovics Miklós NYÉSZ-elnök

Őszutó Fesztivál a CsabaParkban
A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége október
3-án Őszutó Fesztivált rendezett a Békéscsabai CsabaPark
rendezvénycsarnokban, ahol megtartották a megyei Nemzetközi Idősek Világnapja ünnepséget, valamint a nagyon
várt IV. Kolbászolimpiát is. Az időjárás is roppantul kedvezett a megye 33 nyugdíjas szervezetéből érkezett nagy
létszámú, több száz jelenlévőnek.
A megjelenteket Szrenka Pálné Erzsike a megyei nyugdíjas szövetség elnöke felkérésére Herczeg Tamás ország�gyűlési képviselő, valamint Zalai Mihály a Békés Megyei
Önkormányzat elnöke köszöntötte.
Herczeg Tamás kiemelte, hogy a járvány idején vigyázni
kell egymásra, betartva az intézkedéseket, de kellenek ilyen
alkalmak, ahol együtt lehet a megyei nyugdíjas társadalom.
A délelőtti programban 18 szervezet három-három fős
csapata vett részt a IV. Kolbászolimpia gyúró versenyén.
Darálták, sajátosan, egyedileg ízesítették (só, paprika, köménymag, fokhagyma), gyúrták és töltötték nagy lelkesedéssel a kolbászokat. Az elkészítés mellett a gyúró asztalok
dekorálására is nagy gondot fordítottak a versenyzők, mivel ezt is értékelték a versenyen.
Természetesen a remekműveket, többféle bírálati szempontok figyelembe vétele mellett, a leadott, majd kisütött
25 centiméteres kolbászminták kóstolása után a szakértő
zsűri értékelte. A zsűri tagjai voltak: Brindzás János mesterszakács Gyuláról, Szabó Ila a Csabai Kolbászklub vezetőségi
tagja, valamint Krizsán György a megyei szövetség alelnöke.
A gyúrást követően a Himnusz hangjai után, az egész
napos jó hangulatról Petneházi Géza gondoskodott.
– Úgy látom, jól érzik magukat a vendégek, és egy ilyen
jelentős esemény házigazdájának ez a legfontosabb – nyilatkozta Szrenka Pálné Erzsike a Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetsége elnöke a megyei napilapnak. –
Mind figyeltünk, figyelünk arra, hogy betartsuk a járványügyi szabályokat, mivel a megyei szervezeteinket képviselők létszáma magas.
– Hagyomány már, hogy az eseményünkön kitüntetjük
a legkiválóbb nyugdíjasokat, így erre is hamarosan sort

fogunk keríteni. Több rendezvényünk maradt el az idén,
azért van nagy jelentősége, hogy ma is együtt lehetünk itt
a CsabaPark tekintélyes méretű rendezvénycsarnokában,
ahol gyúrnak, kóstolnak, ünnepelnek és táncra perdülhetnek nyugdíjas tagtársaink.
Az önfeledt, vidám hangulat közepedte sort kerítettek az
Idősek Világnapja alkalmából kitüntessék a megyei szinten,
vagy a helyi egyesületükben különösen nagy aktivitást kifejtő
nyugdíjasokat. Érdemeiket egyenként méltatta Szrenka Pálné Erzsike elnökasszony. Az ünnepségen húsz fő vehetett át
oklevelet, apróbb ajándékot és virágot. A kitüntetettek közt
volt a megyei szövetség elnökségi tagja is: Pasek Mihályné
(a Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület elnöke) valamint
Lakatos Anna (a Csorvási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke) a szövetség ellenőrző bizottságából.
Még befért ebéd előtt a IV. Kolbászolimpia eredményhirdetésére is, ahol a szigorú szakmai zsűri részletes indoklások mellett hirdette ki döntését. Az első három helyezettnek járó serleget, a három különdíjasnak járó serleget,
a vándorserleget egy-egy díszoklevél kíséretében a megyei
szövetség elnökasszonya és a három szakmai zsűri adta át.
A IV. Kolbászolimpia helyezései: I. helyezett: Békéscsaba
Városi Nyugdíjas-egyesület – Néptánc I. csapata, II. helyezett:
Békés Megyei Rendőr Nyugdíjas-egyesület, III. helyezett: Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete – 1-es csapata.
Különdíjasok: Sarkadkeresztúri Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete csapata, Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas-egyesület, Papi és csapata, Zsadányi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete csapata
A vándorserleget kapta: Békéscsaba Városi Nyugdíjasegyesület – Néptánc I. csapata.
Az alkalomhoz illő ebédet - melyből a sültkolbász sem hiányozhatott – követően a táncparkett folyamatos telítettsége
jelezte, hogy a zeneszolgáltatás és a nap hangulata kitűnő volt.
Támogatók: Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési Alap, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
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Idősek köszöntése Veszprémben
Az idei év idősek világnapi ünnepi megemlékezésén rendhagyó módon, szűk körben köszöntötte Porga Gyula Veszprém
Megyei Jogú Város polgármestere a városban élő időseket.
A polgármester szerint a járványhelyzet napjainkban a
közélet lehetőségeit jelentősen megváltoztatta. A pandémia helyzet miatt csak szűk körben van lehetőség megemlékezni az idősekről, megköszönni azt a munkát, amit
társaikért és a városért folytatnak. Az idősek világnapja
minden évben lehetőség arra, hogy „köszönetet mondjunk
a legrégebb óta fiatal veszprémieknek, amiért városunk
épülésének, szépülésének áldozták az idejüket és energiájukat. … Október elsején, az idősek világnapján jó szokásunk vendégségbe hívni nyugdíjas szervezeteinket, hogy
szerethető műsorral, és a személyes találkozás erejével
nyomatékosítsuk csokorba fűzött, szép szavainkat. De ezúttal a „megint” nem érvényesülhet.
Ezúttal nem küldhettünk meghívót, elkerülendő a vírusfertőzésnek teret adó, csoportos együttlétet. Mert azzal
nem szeretetünket és megbecsülésünket, de felelőtlenségünket példáztuk volna.”
A polgármester úgy látja, hogy az elmúlt hónapok nehézségei a belső örök emberi értékek felerősödéséhez
vezetett. A közösségekben érzékelhetővé vált a szeretet,
az aggodalom egymás iránt és ennek kapcsán az összefogás ereje, a segítőkészség a mindennapokban tapasztalható volt. Ezen a napon az idősek köszöntése mellett
egyben köszönetet mondanak azoknak a fiataloknak,

A hajdúszoboszlói
Derűs Alkony
Nyugdíjasklub életéből
Még a tavasszal kellet volna vezetőség választást tartani,
de a korona vírus közbeszólt. Így most választási gyűlésre
szólítottuk fel a klub minden tagját, mivel ebben az évben lejár az 5 éves vezetői megbízatása a klub vezetőinek.
Az eddigi vezetők közül ketten nem vállalják a következő időszakra a megbízatást. A klub elnöke Bak Jánosné a
klubtagok kérlelésére csak abban az esetben folytatja elnöki
munkáját, ha nem lép közbe egészségi változás az életében.
Egyhangúlag megválasztották Bak Jánosnét a klub elnökének, segítsége Borbély Jánosné lesz, jó munkát kívánunk
nekik. A klub volt könyvelője, Tóth Sándorné korára hivatkozva nem tudja tovább folytatni az eddig nagyon jól
végzett munkáját, ezért helyébe a klubtagok Széll Gyulánét
választották meg. Tóth Sándornénak Katika megköszön-
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akik a Covid–19 első hulláma során önzetlen segítséget
nyújtottak az időseknek a nehézségek tisztes megéléséhez.
Török Lajos, a városi nyugdíjas-egyesület elnöke azt
hangsúlyozta, hogy az önkormányzattal közös szervezésben a városban már hagyománnyá vált a városi művelődési központban az idősek köszöntése. Sajnos a jelenlegi
járványhelyzet megszakította azt a szép hagyományt és az
idei évben csak egy szerény megemlékezésre van lehetőség.
A nyugdíjasklubok vezetői egy éve még arra bíztatták
az időseket, hogy mozduljanak ki az otthonukból és keressék a nyugdíjas közösségeket és minél többet menjenek ki
a szabadba. Ma az ellenkezőjét kell mondani, hogy maradjanak otthon. Utóbbit az idősek nagyon nehezen tudják,
megélni és elfogadni. Az idősek világnapja egyben újra
lehetőséget adott arra, hogy az időseket segítő fiatalokról
is megemlékezzenek, az Örömhozó címmel és egy emléklappal ismerjék el a járvány időszak alatt végzett önzetlen,
önkéntes tevékenységüket.
A városi ünnepség végén elismerésben részesültek azok
a fiatal önkéntesek, valamint szenior klubvezetők, aki a járvány időszaka alatt sokat tettek az idős emberek mindennapi megélhetésért és biztonságáért. Az elismertek között
volt Ábrahám Emilné, aki elindította és összegyűjtötte a
Remény meséit, amelyben nagy gondolkodók az ember
számára veszélyes helyzetekről mesélnek és adnak biztatást a helyzet elfogadására, megélésére.
Demeter Ferenc
te a precíz munkáját. Bogdán Gyöngyike elnökhelyettes
betegség miatt volt kénytelen lemondani de biztosította
a klub tagjait, hogy amikor csak szükség lesz rá, segíteni
fog. Eddigi tevékenységét elismerték, főleg a sok-sok kirándulás megtervezését és kivitelezését. Helyette Erdélyi
Kálmánnét választotta a tagság. A klub nótakörének irányításával Kunkli Ferencnét, a tánccsoportét pedig Katona
Gyulát bízta meg a tagság.
Mi az ebesieket már két alkalommal is meghívtuk rendezvényünkre, ezért ebéd meghívást kaptunk az Ebesi
,,Hagyományőrző Egyesület”. A meghívásnak eleget téve
meg is jelent klubunk 15 tagja az ebesi művelődési házban.
A finom ebéd mellé Kerékgyártó János szolgáltatta a zenét.
Volt nótázás, magasra hágott a jókedv, egyszóval mindan�nyian jól éreztük magunkat, köszönet ezért a házigazdának!
Az önkormányzat felhívására mintegy 40 szervezet jelentkezett, hogy gondoskodjanak arról, ne unatkozzanak a
látogatók, a fürdőzők a városban. Mi is jelentkeztünk tánccal a vendégek szórakoztatására. A gálaesten is felléptek a
táncosok augusztus 18-án a szabadtéri színpadon.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk.
Bogdán András

Nagy sikerű
konferenciát szervezett
meg a NYUBUSZ
A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége a III. KOR EGYETEME keretében, régóta várt rendezvényt tartott meg, a
legszigorúbb járványügyi előadások mellett.
Véghné Reményi Mária elnök, az esemény legfontosabb gondolatát fogalmazta meg a rendezvény címeként:
„Üzenet a változásra”. Bevezetőjében utalt a mai helyzetre:
különös, de világos, egyértelmű üzenetet kaptunk a természettől, a világ minden tájáról: változásra van szükség a
természeti környezetünkhöz való viszonyunkban és emberi
kapcsolatainkban. S ebben mindenkinek – a jövő érdekében – feladata van. A felkért előadók mindegyike erre a
mondanivalóra fókuszált.
Elsőként Dr. Petrányi Győző akadémikus, professor emeritus, az MTA Környezet és Egészség Bizottság, valamint
a Magyar Környezetvédelmi Egyesület elnöke tartotta meg
előadását, amelynek címe: „Környezettudatos alkalmazkodás a bioszféra változásaira” volt. Jól felépített prezentációjában közérthetően alátámasztott példákon keresztül ismertette korunk kihívásait és az azokra adható válaszokat.
Az élet eddig is azt bizonyította, hogy akkor vagyunk sikeresek, ha időben felismerjük a működési hibákat és korrigáljuk azokat. Az alkalmazkodás valójában azt jelenti, hogy
a megértett helyzetre, időben és megfelelő választ adunk.
Változásra van szükség a természethez fűződő és az emberi
kapcsolatainkban egyaránt. Szűk egy óra alatt egymilliárd
évet tekintettünk át, hogy bizonyítékokat találjunk arra az
alapigazságra, örökös megújulásra van szükség ahhoz, hogy
megoldást találjunk a kihívásokra.
Másodikként Csehné dr. habil Papp Imola egyetemi docens, az ELTE PPK Harmadik Egyeteme Programsorozat
szakmai vezetője tartotta meg előadását, amelynek címe: „Új
kihívások a munkaerőpiacon – az idősödésben rejlő potenciálok” címet viselte. Nagyon szemléletes, mondanivalóját sokoldalúan bemutató prezentációja, mindenekelőtt arra mutatott
rá, hogy mekkora értéket képvisel az idősek generációja, hogy
szerencsések azok a társadalmak, amelyek ezt időben felismerték, és élni tudtak a korosztály kivételes erejével. Statisztikai adatokkal támasztotta alá személyes megfigyeléseinket,
amelyek az önbecsülés, a korosztályok közötti kapcsolatok,
az egészségügyi helyzet, az értékteremtés megannyi területét
érintik. Ez az ellentmondásos helyzet az idősek munkaerőpiacon betöltött szerepében markánsan megfigyelhető: az ehhez
a korosztályhoz tartozók mindössze pár százaléka dolgozik
rendszeresen, ellenben közel 70 százalékuk vesz részt költséget
kiváltó tevékenységben, vagyis „termel” jelentős értéket.
Végezetül egy kedves anekdotát idézett fel, amely a hatvanadik házassági évfordulójukat köszöntő házaspárról

szól. Az őket interjúvoló riporter azt kérdezte meg az örökifjú feleségtől, hogy szerinte mi a titka a hosszú házasságnak? A válasz rövid volt, de igazán érthető:
- Tudja, mi egy olyan korban éltünk, amikor ha elromlott valami, akkor azt nem kidobtuk, hanem megjavítottuk!
Harmadikként Dr. Köteles Lajos kandidátus, nyugalmazott főiskolai tanár tartotta meg prezentációját „A nagyszülői lét metamorfózisairól”. Elméleti szakemberként és
gyakorló nagyszülőként mindenekelőtt azokra a helyzetekre hívta fel a figyelmet, amelyek szemléletváltást igényelnek
a nagyszülőktől. Ennek érdekében pedig fel kell készülni
az idős korra, és ezt nagyon kevesen teszik meg, időben.
Hiszen másként kell törődnünk magunkkal, a családunkkal, az ismerőseinkkel, a világgal, mint azt aktív éveinkben
megtettük. Hat generációval élünk együtt, amelyek nagyon különböznek egymástól, és valamennyit ismerni kell,
megérteni és mindenekelőtt együttműködésre van szükség
közöttük. Ebben tehet nagyon sokat a nagyszülői generáció. Például azzal, hogy tanul. Olyan gyorsan újul meg a
technika, olyan hamar változnak meg a szempontok, an�nyira új élethelyzetek alakulnak ki, amelyekhez, ha nem
alkalmazkodunk, nem tudunk lépést tartani a fiatalabb
korosztályokkal, magyarán gyerekeinkkel, unokáinkkal.
Talán nem is lemondani kell bizonyos státuszokról, hanem újakat kialakítani. Irányítóból, nevelőből, vezetőből
tanácsadóvá kell válni – szeretettel.
Dr. Rozsnyai Katalin PhD klinikai szakpszichológus,
gyakorlatiasan közelítette meg a konferencia témáját. Rögtön leszögezte: az egészség megőrzése az első számú feladatunk. Erre mutat rá a koronavírus járvány, amely a világban mindenhol azt mutatja, hogy a pandémia áldozatai
jellemzően valamilyen alapbetegségben szenvednek. Nem
lehet más teendőnk, mint hogy mindent megtegyünk az
egészségünk karbantartásáért. Előadásának címe biztató:
„Van visszaút…”, ezért is volt zárógondolata az, hogy: soha
nem késő elkezdeni!
Véghné Reményi Mária, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége elnöke zárszavában röviden értékelte az elhangzottak főbb üzenetét: mindegyik előadó tükröt tartott elénk,
bemutatva a mai magyar valóságot és egyben javaslatokat
fogalmaztak meg a szükséges változásokról.
Megköszönte az előadók munkáját, a résztvevők figyelmét, a szervezők gondosságát, és a konferencia támogatójának, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri
kerete hozzájárulását a konferencia megtartásához.
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Balatonszemesen táboroztak a somogyi
nyugdíjasok
Harminchetedik alkalommal rendezték meg a somogyi
nyugdíjasok Ezüst Nyár táborát – mondta Stikel János, a
szövetség megyei elnöke. A megnyitóra eljött Biró Norbert
a megyei közgyűlés elnöke is, aki elnöki keretéből négyszázezer forinttal támogatta a tábort. Itt volt Gyenesei István
is, akinek köszönhető, hogy 38 éve létrejött az első tábor.
Ugyancsak neki köszönhető, hogy az „idősek és öregek”
helyett bevezették a „szépkorúak” kifejezést. Ő százezerrel, a Somogyért Egyesület százötven ezerrel járult hozzá
a táboroztatáshoz. A helyi önkormányzat a buszos utazásokat segítette. A pezsgős koccintás során használt poharat
mindenki megkapta. Sokan már 4-5 garnitúra pohárral is
rendelkeznek. A nyitóesten a Berzencei Színjátszók dalostáncos műsort adtak elő: operett, musical és kuplé.
Az egy hét alatt nagyon sok rendezvényt tartottak, sok
élményben volt részük a táborozóknak. Kitettek magukért Kovács Margit táborvezető és segítői. Dicséret illeti az
élelmezést is, hisz mennyiségileg és minőségileg is túlszárnyalta az előző évek kínálatát. A vírus elleni védekezés miatt sokszor csak maszkban mutatkozhattak a táborlakók,
s nem maradt el a programok előtti és utáni fertőtlenítés
sem. Falunézés során megkoszorúzták Latinovits Zoltán és
Bujtor István sírját, versekkel köszöntve őket. Este a mesztegnyői hagyományőrzők műsorában gyönyörködhettek,
akik moldvai táncokat és az aratási szokásokat mutatták be
Kövesdiné Panyi Antónia betanításában.

Póruljárt a királylány
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Indulás Rádpusztára (maszkban!)
A táborozók megismerkedtek Rádpusztával és lovasbemutatón vehettek részt. A kocsisok és lovasok nagy tapsot
kaptak. Ugyancsak ízlett a szőlő leve is. Busszal, komppal,
de eljutottak Tihanyba is. Sokan nézték meg az a bencés
apátságot. Akik már többször voltak itt, ők sem unatkoztak, mert bejárták a bazárokat, a régi épületekben és
a tájban gyönyörködtek. Nem maradt el a hagyományos
szalonnasütés sem. Gondoltak azokra is, akik nem szeretik
sülten, ezért főtt szalonnát kaptak sok hagymával és finom
borral. Esténként Káplár Zoltán zenéjére táncolhattak kifulladásig.
Az Eukarisztia éve alkalmából Kiss Iván címzetes prépost és esperes plébános mutatta be, mit is takar a kifejezés. A felolvasásban a helyi Borza Miklós esperes plébános
volt a segítője. Nagyon jól sikerült a szintén hagyományos
Ki mit tud?-est is. Tizenöt műsorszámnak tapsolhatott a
nyolcvan jelenlévő. Tréfás királyválasztást is tartottak, ahol
a férfiak közül kiválasztották a legidősebb hercegnő jövendőbelijét. Itt következett be a csattanó, ugyanis a kiválasztott az anyakirálynőt kérte meg párjául.
Az utolsó, pénteki nap a szokásos sportjátékokkal vette
kezdetét. Többféle ügyességi feladat végrehajtását követően a hat csapatból a háromfaiak csapata (kiegészülve az
iharosberényi hölgyekkel) lett az első. Ebéd utáni pihenő
után Máj Péter tartott előadást sok humorral fűszerezve a
somogyi „betyárválasztásról”. Tizenöt jelentkező tette le a
sikeres próbát és avatták őket somogyi betyárrá. A táborzáró értékelést követően Stikel János levonta a zászlót és
valamennyi táborlakó részére elismerő oklevelet nyújtott
át. A táborvezetőség tagjai arany, ezüst, bronz okleveleket
vehettek át. Átadták a vöröskereszt ajándékcsomagját is
minden jelenlévőnek. A búcsúesten a Háromfai Dalnok
adtak dalos műsort. A táborozók úgy köszöntek el, hogy
„jövőre ugyanitt”.
Györke József

Az „aranyosak”
között: a hajdúbagosi
Őszirózsák
A koronavírus a mi nyugdíjasklubunk életét is megnehezítette. Rendezvények, fellépések maradtak el – köztük olyanok is, ahová évek óta járunk.. Így hát örömmel olvastuk
a NYOSZ „Balatoni randevú 2020” felhívását és a jelentkezési lehetőséget az országos népdalversenyre. Szorgalmasan készültünk: heti 1 helyett 2x próbáltunk, a fellépési
időt pedig – minthogy először nyílt lehetőségünk országos
megmérettetésre – hajdúsági népdalokkal töltöttük meg.
Büszkén tettük kezdő éneknek a „palacsintás” nótát, amit
bizonyíthatóan községünkben gyűjtöttek 1974-ben.
Eljött a nagy nap: augusztus 31-e. Az utazás a kétszeri
átszállás és „ifjú” korunk dacára is zökkenőmentes volt, a füredi állomásra pedig valóban elénk jött a mikrobusz. Az izgalom ezután következett.. Kiderült, hogy nem másnap,
kedden fogunk fellépni – ahogy tudtuk – hanem a kempingbe érkezést követően 40 perc múlva! (Tiszta szerencse,
hogy csoportvezetőnk biztonság kedvéért felhívta Julikát.)
Nosza, átöltözni! Vasalásról szó sem lehetett, hiszen csak 15
perc állt a rendelkezésünkre. Jön újból a kisbusz, és óvatos
száguldás a rendezvényközpontba. A kötények szalagját a
kapuhoz igyekezve kötöttük meg, ki-ki az előtte haladóét,
a gyöngysorok is „menet közben” kerültek fel a helyükre..
A buszban, épp csak egyszer, végigénekeltük a műsort –
s már szaladhattunk is regisztrálni. „Igyekezzetek a színpad
mögé, mindjárt ti következtek” – szólt az eligazítás. Így is
lett. Az már csak „hab a tortán”, hogy kiderült: rövid bemutatkozószövegünk a technika ördögének esett áldozatul, azaz
nem érkezett meg (vagy a spamek közé került). Ezután viszont – vagy éppen ezért? – már úgy ment, ahogy reméltük.

Ránk került a sor, szépen összefogódzva előresétáltunk, Eszter bemutatta pár mondatban a dalkört, aztán szólhatott az
ének: vidáman, szabadon, de nyugodtan és fegyelmezetten..
Levonulva a színpadról, elfogyasztottuk a regisztráláskor
kapott finom kalácsot, majd az esélytelenek nyugalmával
vártuk az eredményhirdetést. A NYOSZ elnök asszonya
hamarosan kiszólította az együttesek vezetőit, a zsüri elnök
pedig összefoglalta és megszívlelendő tanácsokkal egészítette ki a verseny tapasztalatait. A figyelem érezhetően feszültté vált, amikor az eredményhirdetésre került sor.
Egyszer csak a nevünket hallottuk: hajdúbagosi Őszirózsák – és : ARANY fokozat! Hihetetlen..
Etuka rögtön felhívta az alpolgármester asszonyt, ő szó
szerint felvisított a hír hallatán. Mondanom sem kell, velünk is madarat lehetett volna fogatni, annyira örültünk.
Hadd soroljam fel az „aranycsapat” tagjait, ábécésorrendben: Eszter, Etuka, Irénke (Irci), Irénke (a cikkíró), Irénke
(a korelnök, 83 éves), Julika és Pista. Köszönjük mindenkinek, akinek része van –akár közvetve is – a sikerben: az
otthonról szurkolóknak, az önkormányzatnak, nem utolsó
sorban pedig a NYOSZ-nak!
Jövőre veletek ugyanitt?
Bartha Ferencné, Irénke

Tekeversenyen Nagykanizsán
A Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete szeptember 23-án ötödik alkalommal tartotta meg a
már hagyománnyá váló Fodor György emlék tekeversenyt.
A nemzetköziség sajnos elmaradt a járványügyi helyzet miatt, így horvát és szlovén csapatok nem tudtak részt venni
a programon. A helyi, együttműködő nyugdíjas egyesületek viszont nagy örömmel tettek eleget a meghívásnak,
mivel az idén kevés ilyen jellegű rendezvényre került sor.
A tekeverseny fővédnöke, Balogh László polgármester úr
nyitotta meg a rendezvényt, és kifejezte reményét, hogy a
pandémiát leküzdve, a jövőben visszatérnek a nyugdíjasegyesületek programjai, melyeket mint az Idősügyi Tanács
elnöke, maximálisan támogat.

A versenyen 7 egyesület 9 csapata (4 női, 5 férfi) vett
részt, amelynek során nemcsak a sportküzdelem, hanem a
barátság, az összetartozás, a közös élmény is dominált.
Nagy küzdelemben a női csapatok közül I. helyezést ért
el a Napfény Egyesület, II. helyezést a Pedagógus Nyugdíjasklub, III. helyezést a Bajcsai Nyugdíjasklub ért el.
A férfi csapatok első helyezettje a Vasutas Nyugdíjasok
Ultiklubja, II. helyezést a Pedagógus Nyugdíjasklub, III. helyezést a Nagykanizsa Honvédegyesülete lett. Női egyéniben
első Tóth Ferencné, míg a férfiak közül Léder István lett.
Egy tartalmas, élményekben gazdag napot tudhatunk
magunk mögött, és bízzunk benne, hogy jövőre már ismét
nemzetközi lesz a program.
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Poroszló Ökopark, kirándulás

Nyugdíjas Sportnap Egerben
A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége ebben az évben
is megrendezte a Megyei Nyugdíjas Sportnapot. Az idei
sportnapot az Egri Termálfürdőbe rendeztük, ez a klubvezetők kifejezett kérése volt. A rendezvényünkön tagszervezeteink közül 16 klub 170 fővel vett részt. A sportnapunkon 3 cél teljesült: fürdés-wellneszezés, kikapcsolódás,
versenyzési lehetőség biztosítása és egészségfelvilágosítás,
egészségmegőrzés. A sportnapot a szövetség elnöke, Farkas
Attila nyitotta meg, majd köszöntötte a szenior tagságot
Minczér Gábor Úr, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Beresnyák Gyula úr, az Egri Termál Kft. ügyvezetője.
A strandon, az első program egy nyugdíjas torna volt.
Ennek vezetését és a versenyek irányítását Havasi Anikó,
nyugdíjas testnevelőtanár, az Ivády Vasvirág Egyesület tagja vállalta. Versenyzési lehetőséget biztosítottunk férfi és
női kategóriákban, úgymint gyorsúszás, hát úszás, mell
úszás és vízben gázolás. Az úszó versenyeken a legjobban
teljesítő tagtársaink arany érmet kaptak, A sportnap fő
díját, a serleget az összesítésben legtöbb pontszámot elért
gyöngyösi Gyöngy-Nagyi Nyugdíjas Szervezet kapta.
A második az Egri Dobó Katica Nyugdíjasszervezet és a
harmadik helyezést pedig a markazi Örökifjak Nyugdíjasklub lett, ők oklevelet kaptak, továbbá emléklapot adtunk
a sportnap legidősebb versenyzőnek és a részvevőjének, valamint a sportnapon részvevő nyugdíjas kluboknak.
Az egészségügyi csoportunk vérnyomás-, vércukor-,
testzsírtömegméréssel és diétás tanácsadással látta el szenior
társainkat. Ezzel a mérésekkel nyugdíjasaink tájékoztatást
kaptak egészségi állapotukról.
Az ebéd káposztás csülkös babgulyás volt, a versenyek után
fogyasztottuk el, ezt egy helyi vendéglátós vállalkozó főzte.
Köszönetet szeretnénk mondani a rendezvényünk
biztosítóinak, így Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyszín, az EVAT Rt-nek a sátor biztosításáért valamint az Egri Termálfürdő ügyvezetőjének kedvezményes
belépőért. A résztvevő nyugdíjas társaim a sportnapot jó
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hangulatban töltötték el, érmekkel és élményekkel gazdagodva tértek haza. A sport nap meg erősítette őket abban,
hogy a közösségi élet, a sport rendezvény sok örömet ad, és
fiatalon tart testben és lélekben.
Farkas Attila Nyugdíjasok Heves Megyei
Szövetsége, elnök

TÁJÉKOZTATÓ!
A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek
Szövetsége által
2020. október 24-re meghirdetett
XII. ORSZÁGOS SZENIOR
TÁNCFESZTIVÁL
a folyamatosan fennálló járványhelyzet
miatt egy későbbi, újra meghirdetett
időpontban lesz megrendezve.
Megértésüket köszönjük!
a BMNYESZ elnöksége

Szeptember hónapban a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége klubjainak nyugdíjasai több alkalommal találkozhattak egymással a vírus miatti hosszú szünet után.
A sportnap után a napokban Poroszlón gyűltek össze,
hogy közösen megnézzék a Tisza- tavi Ökocentrumot.
Ki egyénileg, ki településük buszával érkezett a kellemes
őszi napon a Tisza menti településre: Gyöngyöshalászról,
Szücsiből, Ivádról, Domoszlóról, Vámosgyörkről, Egerből.
A jól szervezett napi program keretén belül megcsodálhatták a Tisza-tó élővilágát, a helyi bioszféra működését.
A látogatóközpont minden része felejthetetlen élményhez
juttatta a nyugdíjasokat. Az akvárium rendszer, az alagút
megannyi cikázó halai mind-mind elbűvölték őket. A 7080 éves nyugdíjas látogatók hihetetlen ámulattal figyelték
a 3 dimenziós előadást. A nap fénypontja számukra mégis
az volt, amikor részt vettek egy kishajó sétán, ahol felfedezhették a nádasokkal határolt szűk csatornákat, a kör-

nyező kis szigeteket a maga kis növény és állat világával
együtt. Fájós lábuk ellenére valamennyien felmerészkedtek
a 30 méter magas kilátótoronyba, ahonnan a remek időben
pazar kilátás nyílt a Tisza-tóra. Nem maradt el a közös ebéd
sem, amit remek hangulatban, jó étvággyal fogyasztottak el.
Vinczéné Kovács Margit
Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, alelnök

Megyei nyugdíjasok sportnapja Napkoron
„A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik
legerőteljesebb nevelőeszköze”. (Szent-Györgyi Albert)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjasszervezetek
Szövetsége szeptember 14-én nagy sikerű sportvetélkedőt rendezett tagjai részére Napkoron, a Kerekerdő Turisztikai Központban. Román Demeterné elnök asszony
és Támba Miklós vezérigazgató Úr köszöntötte a nyugdíjasokat. A sportnap közös bemelegítő tornával kezdődött,
és ügyességi feladatokkal folytatódott. A játékos sport
vetélkedőt a Leveleki Életmód Egészségünkért Egyesület
tagjai Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita vezetésével vezényelték le.
A versenyzőket 5 állomáson várták a végtagjainkat és
memóriánkat is megmozgató feladatok.
1. állomás: asztalról poharakba gurítani a labdákat.
2. állomás: műanyag bábuk ledöntése kis labdákkal.
3. állomás: puzzle darabokat kellett gyorsan összeszedni, majd az apró darabokból egy képet kirakni.
4. állomás: keresztrejtvények megfejtése időre.
5. állomás: ügyességi labdajátékok voltak.
A versenyre 24 csapat nevezett be, akik nagy örömmel
és izgatottan indultak az állomásokon lévő feladatok megoldására. Titokban mindenki az első 3 helyezett valamelyikére pályázott. Akik nem versenyeztek azok szurkoltak, és
biztatták társaikat.
Kellemesen elfáradva a feladatok teljesítése után mindenkinek jól esett a közös ebéd, amely nagyon finom volt.
Ebéd után izgatottan várták a csapatok az eredményhirdetést.

Nyertes csapatok:
I. díj: Pócspetri Nyugdíjas Egyesület
II. díj: Nagykállói Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület
I. csapata
III. díj: Sényői Szociális Szolgáltató Központ II. csapata
Minden csapat emléklapot, az első 3 helyezett oklevelet
és serleget kapott. Minden versenyzőnek gratulálunk. Hazautazás előtt az első helyezés örömére a pócspetriek csapata közös énekléssel fejezte be a napot.
Köszönjük szépen a szervezőknek ezt a nagyon szép napot, amely gyönyörű időben csodálatos környezetben telt el.
Májer Józsefné,
a Megyei Nyugdíjasszövetség alelnöke
és a Pócspetri Egyesület elnöke
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Hírek Székesfehérvárról
2020. szeptember 21-n Szenior öröm tánccal köszöntötték
a Demencia és Alzheim kór Világnapját Székesfehérvár Fő
terén 250 fővel.
Szeptember 23-án, a Fejér Megyei és Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Nyugdíjasok Baráti Egyesülete irodájában ajándékozásra került sor: A már üzemképtelen, régi
számítógépet váltotta föl egy Win10 operációs rendszerrel felvértezett, használt, de szakember által felújított, garanciával rendelkező masina, amit az elnök asszony, Barabásné Soltész Éva vett át. Az ajándékozó a Momentum
Mozgalom volt, amelynek részéről Barlabás András elnök,
szervező és kezdeményező, valamint Gerencsér Gábor, a
Momentum 50+ korcsoportjának, (lám, ilyen is van,) a
SokadX-nek az elnöke voltak jelen és helyezték üzembe
a számítógépet. Mindkét fél úgy vélte, az Egyesület kommunikációja és adatainak kezelése, a világhálón keresztül
fenntartott kapcsolatai jó hosszú időre biztosítva lesznek.
„Szeptember 24-n ismét útra keltünk és a jó időt kihasználva elutaztunk Kőszeg–Cák–Velem-útvonalra. Jurisics
Miklós után nekünk is sikerült bevenni a szépen felújított
várat.
Nagy sétát tettünk a városba, szép épületeket és csodás
templomokat néztünk meg. Megszálltuk a Boszorkánytanyát egy finom ebéd erejéig és utána átmentünk Cákra.

Hogyan tovább?
Nagyon nehéz időszak áll mögöttünk. 2020. február 27-én
Csengerben még sikerült megrendezni a Népek Tánca–
Népek Zenéje elődöntőt, aminek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében minden évben a Csengeri Nyugdíjas Szeretet
Egyesület a házigazdája. Februárban még ott voltunk a
csengeri kistérségi disznó vágáson, fánkot sütöttünk, márciusban megtartottuk a nő napot, de már 15-én sajnos
nem koszorúztunk a Petőfi szobornál.
Ekkor jött a rövidzárlat, ami hosszúra sikeredett. Egyesületünk hagyományőrző csoportja sajnos nem tudott több
rendezvényen részt venni. Elmaradt a hagyományos anyák
napi ünnepség, amit minden évben a Református Méliusz Idősek Otthonában tartunk közösen. Minden bezárult
körülöttünk. Elmaradtak a próbák, egyéb rendezvények,
találkozások más egyesületekkel, sport versenyek. Reménykedtünk, hogy egyszer majd csak vége lesz a karanténnak.
Sajnos, vagy hála Istennek, a kapu megnyílt, de a félelem megmaradt. Vártuk a Dalköri Fesztivál NYOSZ-rendezvényt, de oda sem tudtunk elmenni, pedig ott mindig
jól éreztük magunkat. Bátorságot vettünk és végre elmentünk Balatonszárszóra a Ki mit tud?-rendezvényre. Nagyon
jól éreztük magunkat, végre kiszabadultunk, találkoztunk
kedves ismerőseinkkel. A fellépések jól sikerültek, a ki-
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Régi kedves kis falu, energia mezővel rendelkezik. Feltöltődve mentünk a 250 éves pince sorra, ahol idegenvezető
várt bennünket. Megmutatta a zsupp szalmával fedett pincéket, bennük elhelyezett régi tárgyakat, amit a szőlőműveléshez és a bor készítéséhez használtak. Finom borkóstolót rögtönzött nekünk. Ezután szedtük a sátorfánkat és
átruccantunk Velemre.
Kedves, szép kis község, vendégszerető emberekkel. Sajnos a gesztenye még nem érett meg, így a vásárlás elmaradt.
Nagyon szép napot töltöttünk el negyvenöten feltöltődve.
– olvasható a tudósítás Barabásné Éva elnök tollából.
osztott pontok közül a legmagasabbat kaptunk és tovább
jutott mind két csoportunk a 2021-ben megrendezésre kerülő döntőbe.
Megérkezett a gyulai Szenior Táncfesztivál meghívója is.
A vírus újra bele szól az életünkbe, egyre több a megbetegedés, és a halálozások száma. Ide se tudunk elmenni,
nincs szállás hely, a kollégiumok idegenek előtt be vannak
zárva, a szállodák pedig nem a mi pénztárcánknak kínálják
férőhelyeiket.
Hogyan tovább? Nem tudjuk, pedig vágyunk kimozdulni, nem nagyon bírjuk a bezártságot.
A balatonszárszói úton letértünk Pákozdra, megnéztük
a világ legnagyobb huszár szobrát, ott létünkkor érkezett
egy nagy busznyi diák csoport, zene volt fülünknek hallgatni csivitelésüket, a hosszú magány után.
Gyönyörködtünk a Balatonba, igaz, már hideg volt, fürödni nem lehetett.
Haza fele jövet bementünk Székesfehérvárra, megnéztük az Országzászló téren a szobrot, és a virág órát, a szobor
parkot, ittunk a savanyú vízből.
Jó volt kimozdulni. Eltelt az idő felettünk, de utunk során mindig szívesen megnézzük a környező nevezetességeket, gyönyörködünk Hazánk szépségeiben. Mi lesz ezután?
Lesz-e még fellépés, kirándulás, csak reménykedni tudunk,
és bízunk benne, hogy még nincs vége.
Juhász Istvánné elnök

Mozgalmas az év a szeghalmi
nyugdíjasklubban
A Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas-egyesület jogelődjével
együtt több, mint ötven éve a város nyugdíjasainak legfontosabb szervezete. 120-nál több tagja van, énekkarral,
táncosokkal, kerékpáros és képzőművészeti csoportokkal
is várja tagjait, ugyanakkor rendszeres résztvevői a városi,
térségi és megyei rendezvényeknek.
A Hegyesi Zsuzsanna által vezetett egyesület az idénre is
nagy tervekkel vágott neki, terveztek kárpátaljai és erdélyi
kirándulást is, de ezeket a járvány miatt le kellett mondani.
Jól indult az év, hiszen az európai uniós leaderpályázaton
kétszer is nyertek, melyet eszközvásárlásra, weblapra és
szép egyenpólóra fordítottak. Ugyancsak sikeresen vettek
részt a NEA és a Rákóczi Szövetség pályázatain, de jelentős
támogatást kaptak egy helyi kötődésű magánszemélytől is.
Szeghalom város önkormányzata minden évben többszáz
ezer forinttal támogatja a klubot, az idénre megítélt négyszázezret azonban a vezetőség döntése értelmében visszaadták a városnak a járvány elleni küzdelemre. Még a Covid
megérkezése előtt sikerült megtartani a már hagyományos
farsangi bulit és a nőnapi megemlékezést, de már a márciusra tervezett megyei vetélkedők elmaradtak. Több hónapon keresztül még a heti összejövetelek is elmaradtak, ezért
amikor a veszély enyhültével szabadtéren ismét összejöhettünk, a várhelyi táborban a csülökpörköltre közel hetvenen
jöttek el. Kedves színfolt volt, hogy egy klubtag házaspár
ekkor ünnepelte házasságkötésük ötven éves évfordulóját
és most ismét összeadtuk őket. A kirándulások sorát a gyopárosi megyei rendezvény nyitotta.
Miután a külföldre tervezett három napos kirándulásokat le kellett mondani, ezért több egy napos belföldit szerveztek. A megyei szövetséggel együttműködve elutaztak
Lakitelekre, ahol sok szépet láthattak, pl. a Nemzeti Művelődési Intézet vadonatúj központját. Belefért egy kirándulás a domicai cseppkőbarlanghoz és a diósgyőri várhoz is.
Nem álltak le szeptemberben sem, a berekfürdői országos
nyugdíjas találkozón nemcsak szép számmal vettek részt,
de nagy sikerrel szerepeltek dalosaik és táncosaik is. Agilis

elnökségi tagjuk, Somogyi Magdolna még egy sátoraljaújhelyi kirándulást is megszervezett.
Ha járványhelyzet engedi, lesz még egy nyugdíjas világnapi rendezvény is, majd október elején részt vesznek
a hagyományos békéscsabai nyugdíjas kolbászolimpián is.
Gila Károly elnökségi tag
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–– kitüntetési javaslatot tehet valamely NYOSZ-tagszervezet vagy ahhoz tartozó nyugdíjas közösség vezetője és a
NYOSZ-küldöttgyűlés tagja
–– kitüntetett személy/csoport legalább 5/10 évi kimagasló, eredményes, nyugdíjas közösségi munkát végző lehet
–– javaslatokat adatokkal, indoklással és a javasolt személy/
csoport rövid bemutatásával, méltatásával november
30-ig várjuk a NYOSZ címére (1074 Budapest, Szövetség u. 9., nyosz@enternet.hu)
A kitüntetések odaítéléséről a NYOSZ elnöksége a határidőt követő ülésén dönt.

Irodalmi pályázat 2020-ban – Emlékeztetőül!

Idei pályázatunk témájául kettőt választottunk:
a., Unokázni jó!
b., A munkát dalolom!
Azt várjuk szerzőinktől, hogy személyesen megélt, vagy
családi történetekből fennmaradt eseményeket, történeteket örökítsenek meg, formáljanak irodalmi értékű
írássá.
A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megformált,
legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy terjedelmi korlátok nélküli maximum 4 vers.
A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban
helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát (1); valamint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvashatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószámmal, továbbá telefonos és e-mail elérhetőségüket(2)!
Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: 2020. évi irodalmi pályázat
A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége Budapest Szövetség utca 9. 1074

A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bontja fel, kizárja az értékelésből; továbbá kizárja a zsűri a szerző nevével, aláírásával küldött írásokat is.
Eredményhirdetésre terveink szerint 2021. januárjában
kerül sor; a díjazottak alkotásaiból (a 2019. évi győztesekkel közösen) tervezzük antológia kiadását.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és címet tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel; így a beküldött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint)
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.
Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet, és jó
egészséget kívánunk:
NYOSZ-elnökség

2.

Mi a hüdintés?
Mi a hujákolás? hütölés?

3. Mi az exorciálás?
4. Mi a ZULUK szó jelentése?
5.

Hol van a Najádok kútja?
kik jártak a kúthoz?

Hol a legvékonyabb a bőr az emberi
testen?
7. Mit jelent a barter szó?
Melyik várost nevezik a nyugat
8.
királynőjének?
6.

szemhéj
árucsere
Szombathely

hal: védett pontyféle,
9. Mi a leánykoncér?
a Dunában honos
tej, joghurt, sajt fogyasztása,
10. Mi használ a csili ellen?
mert a kapszaicin zsírban
oldódó
11. LNG mozaikszó, Mit jelent magyarul? cseppfolyós földgáz

12. Melyik ország tánca a habanera?
13. Ki volt Antonio Salieri?
14. Ki írta A fülemüle c. verset?
Az állatok őrzésével közvetlenül
15.
megbízott ember?
16. Mi a Stokholm szó jelentése?
17. „Az állam én vagyok!” – ki mondta?
Ki írta a Mester és Margarita c.
18.
művet?
Melyik ország elnöke volt Augusto
19.
Pinochet?
Ki alapított először nyomdát
20.
Magyarországon?
Melyik megyénk határos a legtöbb
21.
más megyével?
Milyen színű a vizilabdában a kapus
22.
sapkája?
„Nem akarok címmel verset” – ki
23.
mondta?
Melyik lapkombináció ér többet a
24.
pókerben?
25. Mi a salétrom és sósav keveréke?
26. Kinek a neve volt Carlo Pedersoli?
27. Mi a kelevész?
28. Genocidium – mit jelent?
29. Milyen származású volt Václáv Havel?
30. Milyen állat az acsa?

bojtár
cölöpsziget
XIV. Lajos
Bulgakov
Chile
Hess András
Bács-Kiskun
piros
Nemes Nagy Ágnes
póker
királyvíz
Bud Spencer
dobólándzsa
népírtás
cseh
szitakötő

Megrendelôszelvény
Megrendelem a Nyugdíjasok Kalendáriuma 2021 címû
kiadványt az ajándék 16 oldalas falinaptárral.
Bruttó 790 Ft/darab
Átutalással fizetek

Nyugdíjasok Kalendáriuma
2021
◗ évfordulók ◗ ünnepeink ◗ riportok ◗ szórakoztató olvasmányok
◗ egészséges életmód ◗ rejtvények és nyeremények

példányban. Megjelenés 2020. október 15.

Interjú
Halász
Judittal

Csekket kérek

Megrendelô (fizetô): .......................................................................
.........................................................................................................
Megrendelô címe: ...........................................................................
KALE

.........................................................................................................

Ez idő tájt szoktuk elindítani a november
12-i Tüdőgyulladás Világnapjához kapcsolódó séták szervezését. Ahogy más, nagyobb megmozdulások esetében mostanában történik, ezek megszervezését sem
vállaljuk idén országos megmozdulásként.
Ha tagszervezeteink, klubjaink ettől függetlenül úgy látják, úgy döntenek, hogy megszervezik a hagyományos sétát, örömmel
adunk helyt beszámolóiknak, fotóiknak az
eseményről.

Kuba
zeneszerző
Arany

Kézbesítési cím: ..............................................................................
........................................................................................................
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X. évfolyam
74 780áFtnyt
21-5 0 Ft/db ól
0 pé
700 ldánytól
51 p Ft/db
éld
660 ánytól
Ft/d
b

256+4 oldal

(Csak akkor töltse ki, ha a fizetô címe nem azonos a kézbesítési címmel.)

.........................................
telefon/e-mail

Nyugdíjasok Kalendáriuma
falinaptár – 2021

.................................
aláírás

Várkertfürdô

AquAntis

Fotó: Aquantis

Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen
írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen
megformált, élményt nyújtó, szívet-lelket melengető, érdekfeszítő, szép gondolataikat 2020-ban is!

2020-ban – a korábbi évek gyakorlatától eltérően –
nincs regisztrációs díj.

Ki volt Kőrösfői-Kriesch Aladár,
1. s hogyan hozható kapcsolatba a
zenével?

Magyar festő,
szobrász, iparművész,
a szecesszió kiváló
képviselője.
A Zeneakadémia első
emeletén a freskója, rajta
Euterpé a zene muzsája
a gimesi magyarok kiáltása,
akik az egyik hegyről a
másikra jelzést adtak
egymásnak
ördögűzés
az ég emberei
Bp. Ferenciek tere, a mondák
szerint ezekhez a kutakhoz
jártak a nimfák

Wellness- és Gyógyászati Központ Dunaújváros

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
1074 Budapest, Szövetség u. 9. E-mail cím: nyosz@enternet.hu
Érdeklôdni a 06-1/210-0326-os telefonszámon lehet.
Bankszámla száma: OTP Bank 11705008-20413882

Fotó: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdô

Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!

Márciusban idén is elindítottuk a Játékos agytornát, azonban az országos döntőbe jutott csapatoknak (Csepel, Pécs,
Gyömrő, Sóly, Nyíregyháza) még várniuk kell. Addig is közöljük az első forduló kérdéseinek megfejtését.

Fotó: Pápai Gyógy- és Strandfürdô

Szokásunk szerint idén év végén – központi ünnepség
keretében – szerettük volna jutalmazni a NYOSZ és tagszervezetei legjobb aktivistáit, közösségeit. Sajnos, ez úgy
tűnik, elmarad. De ettől függetlenül a legjobb aktivistáink
országos kitüntetésére szeretnénk módot adni. Akár úgy,
hogy helyi rendezvényen kerülnek átadásra a kitüntetések,
akár úgy, hogy a vírus-helyzetet követően az első nagyobb
országos programon.
Ezért kérjük a tisztelt elnököket, elnökségeket, hogy tegyenek javaslatot a köszöntendő NYOSZ-kitüntetettekre.
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet három tényezőre:

Játékos agytorna – I. teszt, megoldás

Pápai Gyógy- és Termálfürdô

Fotó: Zsóry Gyógy- és Strandfürdô

Felhívás NYOSZ-kitüntetések
adományozására

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdô

Zsóry Gyógy- és Strandfürdô

Csodatévô gyógyvizeink

Beküldési határidő: 2020. november 5.
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Megrendelôszelvény
Megrendelem a Nyugdíjasok Kalendáriuma 2021 címû
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NYOSZ-felhívás

Szervezzük
a Generációnk Magazin
2021. évi előfizetését!
Generációnk lapunk 17 éves múltra tekint vissza. A megközelítőleg 5000 példányban megjelenő havilap olvasóinak
2/3-át a NYOSZ-hoz kapcsolódó közösségek adják. A lap
felvállalt törekvését a „nektek, rólatok, általatok” hármas
elv jellemzi, hiszen nyugdíjas olvasók, és közösségek számára készül, róluk, nekik szóló írásokat közöl, és ki-ki
maga is közreműködhet a tartalom alakításával cikket, tudósítást küldve.
A lap „múltjának” értéke van. Különösen akkor, amikor
a társas együttlétek háttérbe szorulnak, helyette gyakran
a magány vesz körül miket, melynek oldásában is szerepet kaphat az újság. Büszkék vagyunk arra, hogy lapunk
egyedülálló országos tematikus, korosztályos lap, melyet
szeretnénk minél több olvasóhoz eljuttatni. Bízunk abban,
hogy a magazin iránti érdeklődés okot ad majd arra, hogy
az előfizetések száma növekedjen. Ez nem csak a szerkesztőségnek jelentene örömet, hanem a NYOSZ számára is
plusz forrásokat biztosítana, ami ebben a forráshiányos
időszakban „életmentő” megoldásokat is eredményezhet.
Tisztelettel kérjük ehhez a tagszervezetek közreműködését, szervező munkáját.
Az árak és a 2020-ban alkalmazott gyakorlat alig változott egy keveset, melynek lényege: díjazzuk azokat a
szervezeteket, amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek a postaköltség csökkentése céljából vállalják,
hogy postán veszik át a küldeményeket. Emellett változtak a csomagba helyezhető példányszámok mennyiségi
határai. Mindez a postai díjszabás változásának következménye.
Előfizetési díjak 2021. évfolyamra
1 db előfizetés lakcímre küldve:
3 000.- / évfolyam/db/év
2-16 db előfizetés címre küldve:
2 500.- / évfolyam/db/év
17-60 db előfizetés címre küldve:
1 800.- / évfolyam/db/év
17-60 db előfizetés postán maradó:
1 600.- / évfolyam/db/év
61-100 db előfizetés címre küldve:
1 700.- / évfolyam/db/év
61-100 db előfizetés postán maradó:
1 500.- / évfolyam/db/év
100 db felett (tagszervezetekhez) postán marad: 1 350.- / évfolyam/db/év

A Generációnk magazin 2021. évi előfizetéséhez igénylőlapot szükséges kitölteni és megküldeni a NYOSZ címre (1074 Budapest, Szövetség u. 9.) vagy email címére:
nyosz@enternet.hu.

Múltidéző
ELŐFIZETÉST ÖSZTÖNZŐ AKCIÓ:
A legtöbb előfizetést gyűjtő szervezetek
között 3 db 3 napos/2 éjszakás, félpanziós
2 személyre szóló üdülést sorsolunk ki!
A kiadó és a szövetség is megköszöni az
előfizetés ügyében végzett munkát.
Az igénylőlapon kérjük feltüntetni:
–– a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát kérik),
címét, adószámát, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát (! – ide küld a posta sms-t, ha megérkezik a csomag)
–– amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
–– amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta
címet
–– a megrendelt példányszámot
–– az árat összesen
–– ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy csekket kérnek
–– ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyugdíjasok Országos Szövetsége, számlaszám:
OTP 11705008-20413882
Szeretnénk jelezni, hogy 2021-től a januári számot még
postázzuk a 2020. évi előfizetőknek, a következő számot
azonban már csak azok kapják meg, akik az előfizetési díjat
február 1-ig a NYOSZ számára befizették / elutalták.

Budapesten a Blaha Lujza tér
mellett iroda bérbe vehető
Ha irodára, szolgáltató helyre, kiállító-, oktató-,
vagy bemutatóteremre ‒, vagyis bármilyen célra keres bérleményt, egy valami mindegyik esetében fontos, ez pedig a megközelíthetőség. Metró, buszok,
troli, villamosok segítségével Önt a főváros bármely
kerületéből könnyen és gyorsan elérhetik. Emellett
a helyiség költséghatékony, rendelkezik a szükséges
alapfeltételekkel (melegítőkonyha, telefonvonal, internet, mellékhelyiség), és rugalmasan alakíthatók a
bérleti szerződés feltételei. A 60 nm² és a 25 nm²
helyiségeink rövid, közép és hosszútávra egyaránt
igénybe vehetők. Amennyiben ilyenre van szüksége,
kérem, hívjon fel minket a +36/30/298-5252-es telefonszámon, vagy írjon emailt erre a címre: nyosz@
enternet.hu.
Címünk: NYOSZ, 1074 Budapest Szövetség utca 9.

Látogasson el a NYOSZ Facebook oldalára:
https://www.facebook.com/nyugdijasokorszagosszovetsege
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Köszönjük, ha megosztja híreinket!

1956
Minden nép ünnepei tükrözik a történelmét: a szerencsésebbek nagy győzelmekre és szerencsés történelmi fordulatokra emlékezhetnek- a mi emlékezéseink más természetűek. Európa közepén egymást követték a hódítók és mi csak
ritkán tudtuk saját erőnkből elűzni őket. Fel-fellángoló
szabadságharcainkat mindig leverték, de emlékezetünkben
megőriztük a hősök emlékét.
A történelmi tényeket azonban mindig másképpen értékeli az utókor, attól függően, hogy milyen politikai nézetek uralkodtak. Különösen így van ez a legújabb korban
történt eseményeknél, amelyekben csak ritkán lehet hiteles
gondolatokat találni.
Abban egyetértés van minden politikai csoport között, hogy az 1956 október 23-án szervezett tüntetésből
kirobbant népfelkelés a szovjet katonai beavatkozás után
nemzeti szabadságharccá lett, amelyben a társadalom minden rétege részt vett- független és szabad Magyarországot
akartak. A korábban erőszakkal elfojtott népharag azonban
hamarosan kikerült a forradalom élére került Nagy Imre
kormány ellenőrzése alól. Az emberek változás iránti vágya sokféleképpen nyilvánult meg. Az első időszakban a
fő követelések a szabadság mellett a többpártrendszer, demokrácia, a teljes vélemény és sajtószabadság biztosítása,
a nyugati országokkal való kapcsolatok újraépítése állt,
amiben szintén egyetértés volt. A későbbiek során azonban
megjelentek a különféle társadalmi csoportok különböző
érdekei is, amelyek sokszínűvé tették a forradalmat.
Vannak emlékezők, akik csak egy-egy résztörténést
emelnek ki és csak arra emlékeznek például, hogyan szálltak szembe a fiatalok a forradalom leverésére ide vezényelt
orosz csapatokkal. Mi úgy látjuk, hogy újra bebizonyosodott – a nagyhatalmak érdekkörébe tartozott az ország, annak változásaitól függött és függ ma is, milyen cselekvési
lehetőségei vannak a magyar népnek. 1956-ban nyilvánvalóvá lett, hogy bármilyen hősies harcot is vív az ország,
katonai szembeszállással nem tud kitörni az elnyomásból.
Ezt tanúsítja az 1989-es rendszerváltás története is, ami világosan mutatja az ország mozgásterét.
Akkor azonban még nem tudta ezt senki – a siker reménye hősökké tette a harcolókat. A forradalom bukása az
adott helyzetben elkerülhetetlen volt – az áldozatok nem
voltak haszontalanok.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjet típusú szocializmus
Magyarországon és más kelet- európai országokban szolgai
módon nem másolható és ez a későbbiek során lehetővé
tette, hogy kialakulhasson egy szabadabb, magyar sajátosságokra épülő szocializmus, amely számos területen sikeressé tette az országot.
Minden ünnepnek van aktualitása. 1956-nak például
az, hogy Magyarország nyugati típusú demokráciát és szabadságot akart, függetlenségét nem elzárkózásra, hanem a
demokráciákhoz kapcsolódásra kívánta felhasználni.

Amiért akkor harcolni kellett, ma adott számunkra.
Szabadságunkat és a demokráciát az Európai Unió garantálja, amely segítséget nyújt a bennünket is fenyegető világméretű gondok
( környezet pusztulás, milliós népvándorlások, a gazdaság modernizálása, stb.) megoldásában is. Akarjuk vagy
nem, saját erőnkből ezekkel nem bírunk.
Vannak, akik féltik az országot a szorosabb európai kapcsolatoktól – nekünk más a véleményünk. Most, amikor az
európai közösség keresi a jövő felé vezető új utakat, alapvető
érdekünk, hogy ne Európa ellenfelei, hanem építői legyünk.
A forradalom legfontosabb tanulsága, hogy a magyarság
Európához tartozik, nincs egyedül.
Mi ezt az örökséget kívánjuk megőrizni.
A magyar nemzet gyásznapján azokra emlékezünk, akik életüket adták a magyar szabadságért. 13 hősre szoktunk emlékezni,
de Aradon végeztek ki még 3 katonatisztet:
Ormai Norbertet, Kazinczy Lajost (a költő
fiát) és Ludwig Hank alezredest, Bem hadsegédjét. Sokfélék voltak, sokféle nemzetből
származtak. Ami közös volt bennük, az a szabadság megteremtésének vágya. A „Világszabadság” volt a kor eszménye, (erről írt Petőfi is) a magyarság harcát ennek részeként
tekintették az akkori Európa felvilágosult polgárai. Ma már mi is tudjuk, hogy a népek szabadsága nemzetek felett álló ügy! Megtanulhattuk azt is, hogy nem elég megteremteni a
szabadság feltételeit, hanem folyamatosan
tenni kell annak megőrzéséért-kiteljesítéséért. Úgy tűnik, hogy ezt minden generációnak
újra kell tanulni. 1848/49-ben olyan dicső generáció vállalta a harcot és a mártíromságot,
amelyre és akikre kegyelettel és örökké emlékezik minden kor magyar embere.
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Embermese

Postás hozta

A változás kora – a kor változásai
Az alábbi interjú 1996 tavaszán jelent
meg a Magyar Hírlapban, azonban aktualitásából mit sem veszített.
Akivel beszélgettem, Dr. Iván László
gerontológus, neurológus, pszichiáter,
egyetemi tanár.
A Batthyány Strattmann László Idősek
Akadémiájának közelmúltban elhunyt
alapítójára és közel húsz éven át vezetőjére
az alábbi írással emlékezem.
Telnek az évek, s egyre aggodalmasabban
nézünk a tükörbe. Kilóink gyarapodnak,
hangulatunk hirtelen ingadozásokra képes,
hőhullámok lepnek el, gyakran vagyunk
kialvatlanok, fáradtak. Utolért minket a
klimax – jelenti ki enyhe sajnálattal környezetünk…
Jobban kedvelem az áthajlás, átmenet szavakat – kezdi Iván
László gerontológus professzor – éppen azért, mert a klimaxhoz sok pejoratív képzet, előítélet tapad. Másrészt, valóban
átmenetről van szó, amikor is az érett személyiség biológiai
változásai következtében lélektani, magatartási, és testi változások mennek végbe. Egyéntől függően könnyebb, vagy nehezebb, de mindenképpen átmenet a felnőtt korból az idős
korba:
– Milyen életkorra tehető ez az időszak?
– Nőknél átlagosan 45-55, míg a férfiaknál 50-60 év között zajlik. Ha el is maradunk a fejlettebb országoktól a várható élettartam növekedését illetően, az átmenet időpontja
mindkét nemben kicsit kitolódott.
– Gyors társadalmi változásoknak, s ez által rendszeres stresszhatásoknak vagyunk kitéve…
– Amikor az ősember szembe találta magát az életét fenyegető vadállattal, nyilvánvalóan vitális stressz érte. Napjainkban viszont alattomosan gyűlnek fel stressz-többletek.
A rengeteg, ránk zúduló információt ugyanis nincs időnek
elemezni, megemészteni. Gyorsan, felszínesen döntünk, s
ennek következtében szaporodnak a konfliktusaink. A nyomukban keletkező stressz-halmazzal pedig nem tudunk mit
kezdeni. Nem csak az időnk kevés, de megszűnt a biztonságot
nyújtó családi védőháló is; a családot összetartó, biztonságot,
nyugalmat árasztó nagyszülő hovatovább már csak a mesékben létezik. Meglazult társas, közösségi kapcsolataink helyébe
pedig a civilizációs magány lépett. Egyre kevésbé tudjuk tehát
kielégíteni mélyen bennünk gyökerező szükségletünket, hogy
tartozzunk valahová, valakihez, családhoz, csoporthoz, közösséghez, ahol kölcsönösen elfogadjuk egymást.
– A társadalmi méretű változások hogyan csapódnak le az
egyes emberekben?
– Az idegrendszeri működés típusától függően alapvetően
kétféleképpen. Az egyik esetben a személyiség mindinkább
keresi a világból érkező új és új ingereket, benyomásokat.
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Ingerfüggővé válik, s a hiányzó valódi hatások pótlására különféle ajzószerekhez,
például alkoholhoz nyúl. A „stressz-ivás”
azonban nem old meg semmit! Amellett,
hogy költséges és károsítja az egészséget,
háttérbe szorítja, elsorvasztja a konfliktusmegoldási módok személyes kelléktárát,
aminek működtetésére pedig mindenkinek szüksége van.
A másik esetben a személyiség számára
a külvilág nem más, mint nyugtalanító
ingerek forrása. Ha nem védekezhet vis�szahúzódással, akkor szorongóvá, túlérzékennyé, ingerültté válik. Ilyenkor nyugtatószerekhez folyamodik.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a szocializáció során belénk táplált előítéletek miatt
sok, a változás korában lévő emberben önvádlás, önbizalomvesztés, szégyenérzet alakul ki: „Nem úgy éltem, ahogyan kellett volna”. „Nem vagyok már teljes értékű ember”.
Vannak, akik túlkompenzálással igyekeznek megoldani az
átmenetet az idős korba: „Majd én megmutatom, hogy felveszem a versenyt a harmincasokkal is”.
– Hogyan oldhatók meg sikeresen az átmenet krízisei?
– Ismernünk kell saját magunkat. Tisztában kell lennünk
azzal, hogy mi az, ami a személyes nyugalmunkhoz, biztonságérzetünkhöz szükséges. Fontos, hogy megtanuljunk
egyensúlyt teremteni vágyaink, képességeink és lehetősé
geink között.
– A külvilág kényszerítő és sokszor manipulatív hatásai alól
nehéz kivonni magunkat…
– Azért manipulálható a fogyasztói társadalom, mert tagjai
nem tartoznak sehová. A társas értékek újrarendezése, a valahová tartozás érzése felvértezhet a manipulatív hatások ellen,
kiteljesíti személyiségünket, gazdagítja probléma-megoldási
kelléktárunkat. Mindez nem kell, hogy egyéniségünk feladását vonja maga után, sőt, személyes értékrendünket a közösséggel harmóniában vállalhatjuk fel. A tömegmédia azt sugallja, hogy a megoldás kívülről érkezik bajainkra, s ezzel azt a
meggyőződést erősíti bennünk, hogy mások felelősek értünk,
saját sorsunkért. Meg kell tanulnunk felelősséget vállalni magunkért, s benne azt, hogyan nézzünk szembe az életkor előre
haladtával bekövetkező veszteségekkel – gyermekeink kirepülésével, egészségünk, vonzerőnk csökkenésével, társunk,
barátunk elveszítésével – miként építsünk be új elemeket az
életünkbe, hogyan reagáljunk a változásokra.
Az átmenetet életünk természetes velejárójának és nem csapásnak kell felfognunk. A harmonikus átmenet esélyét növeli, ha korábbi életszakaszaink kríziseit sikerrel oldottuk meg.
Nem véletlenül mondta Hippokratész, hogy olyan lesz késői
életszakaszunk, amilyen korai életstílusunk volt.
Szádvári Lídia

Jobb élni becsületesen
Kicsengettek! Hurrá, vége a munkaidőnek. Tudásanyaggal megpakolva három jó barát is hazafelé
tart az iskolából - kis kerülővel. Jó arcú fiúk. Lassan, kimérten, hosszúkat lépnek a kertekkel övezett házak előtt. Közben mélyen belélegzik a szabadság benzingőzös levegőjét. Nyelvhasználatuk
és szókészletük néha a felnőttekétől eltérő. Ezzel is
kifejezik önállóságukat. Túlméretezett ruháik egymásra halmozva. Néhány darabjuk a földet súrolja.
Egyikük egy táskafület lóbál. Szabadon az utcán
élményeket keresnek. Figyelmüket laza pórázra
engedik. Kutató szemeik rátalálnak egy pénztárcára, mely egy karcsú, könnyű fa alatt szürkés magányban hever. Egyikük lehajol érte, vajon melyik?
Nyilván az erősebb fizikumú. Megragadja a pénztárcát, és a közeli parkban - gazdag hűs bokrok menedékében - rejtőznek el a járókelők kizárásával.
Jegyvizsgálói alapossággal kezdik a kutatást. A papírhalmazok között ott van a tulajdonos neve és
címe. Mellesleg ismerik a nénit, hiszen a közelben
lakik. A benne lévő pénz láttán a csábítás fokozódik. A papírbankjegyek között egy kis ezüst kereszt
fokozza a bőséget. Vissza kelleni adni a tulajdonosnak! - kiáltja egyikük. Mégis úgy döntenek, hogy
elmennek egyet fagyizni, és a pénzből még süteményre is jut bőven. Elvárt magatartás lenne, hogy
a talált tárgyat visszavigyék. A cukrászdában pukkanásig megtöltötték kis bendőjüket, az ízek robbanása elnyomta a lelkiismeret hangját. Édes élményekkel gazdagodva haza sétáltak mindhárman
a szüleikhez. Zavartan viselkedtek otthon, a végén
már egy szót sem szóltak. Nem merték elmondani,
hogy mi is történt. Azt azért megkérdezték a szüleiktől, hogy mi lenne, ha találnának egy teli bukszát. A szülők egyhangúan azt válaszolták, ha ilyen
eset történne, minél előbb vissza kellene adni. Ezt
diktálja a becsület. Egyik fiú felhívta hűséges barátját, bizalmasát, a nagypapáját. Meglátogatlak,
mondta a telefonba. Gyorsan mobilján felzenélte
a másik két fiút, és irány a nagyapa. Ahogy megérkeztek, rögtön elmondták minden apró részletével együtt az eseményeket. Most mit csináljanak?
Hogyan tovább? Nem volt heves vád, szidalmak.
A nagyapa nyugodtan meghallgatta őket, majd közölte: ezt nektek kell elrendezni, ezért ti vagytok a

felelősek. Ugye tudjátok, hogy ez lopás? Azonban
látom rajtatok, hogy megbántátok és felvállaltátok,
amit tettetek. Elfordultatok attól, amit csináltatatok – ez becsülendő. Ti jó gyerekek vagytok, szerethetők. Elcsábultatok, de sajnáljátok, és helyre
is fogjátok hozni. Még ma el fogjátok mondani a
szüleiteknek az igazat, biztos, hogy ők is megértőek lesznek. Az elfagyizott pénzt ugye visszaadtátok
volna, remélem, hogy igen. De még mielőtt valami
át nem gondolt „pénzügyi tranzakcióba” kezdenétek, én kifizetem helyettetek, és megtoldom egy
csokor virággal, amit a kertemben szedek, és azt
átadjátok a pénztárcával együtt.
Virágcsokorral a kézben elindultak. A nagyapa
utánuk szólt. Vigyázzatok, mert a hazugság csak
pillanatnyi előnyhöz juttat, aztán jön a leleplezés, a
szégyen, és az összeomlás. Nem sokat kellett menni, hamar megérkeztek. Becsengettek és átadták a
pénztárcát. A tört egészségű hölgy arcán átsütött
az öröm szivárványos ragyogása. Gondoltam, hogy
egy becsületes ember majd csak visszahozza. Köszönöm nektek, fiúk. Remegő, simogató keze elidőzött egy kicsit a srácok fején.
A történetnek még nincs vége. A gyerekek rossz
érzése, félelme gyorsan felszáradt. Mielőtt elbúcsúztak volna, megkérdezték, hogy miben, és mit
segíthetnek. A néni szerényen azt válaszolta: köszönöm, elfogadom a segítséget, mert az unokám
nemsokára idegen nyelvből fog vizsgázni, és félek,
hogy nem sikerül. Én megfizetem, ha foglalkoztok
vele. Szó sincs fizetségről! Mi ezt ingyen vállaljuk mondták. Talán akkor értették meg az adni - adni
érzést. A felkészítés alatt kerülték a diszkók és a
bulik csillogó, felszínes világát. A vizsga sikerült,
büszkék voltak magukra. Nagyapa és a szüleik
előtt kiérdemelték, hogy szeressék őket.
Az idő közben eljárt. A három barát nagyokat
mert álmodni és a jövő felé tekinteni egymást bátorítva. Az igazi tanulás csak most következett az
életben. Örökké megmarad bennük a nagypapa
bölcs mondása: az ember élete során sokszor megbotlik, sőt néha el is esik, padlót fog, de fölkel,
talpra áll, és megy tovább. A lényeg az, hogy ne
maradjon fekve.
Fehér Levente
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„Az ember semmi
más, mint amivé
önmagát teszi”
Ez a Sartre idézet jutott eszembe, amikor az Önök által meghirdetett pályázat célja(i)t elolvastam.
Antal Józsefné 75 éves nyugalmazott egészségügyi szaktanár vagyok, ezért a mentális egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés egész pályafutásomat, mondhatni egész életemet
áthatotta.
Hiszem és vallom, hogy a Sartre idézet nem korfüggő.
Az én korosztályom is sokat tehet(ne) azért, hogy fizikailag és
szellemileg elfogadható állapotban maradjon.
Mi a párommal – akivel 53 éve vagyunk házasok – ebben
is egyetértünk.
A COVID-19 által okozott világméretű járvány és az aggasztó hírek hallatán először megrémültünk.
Azután elhatároztuk, hogy semmiképp nem adjuk meg
magunkat a korona vírusnak és nem hagyjuk, hogy az izoláltság rossz irányba befolyásolja hogylétünket. Már az elején
kitaláltuk, hogy készítünk magunknak egy un. napi/heti életrendet, ami persze nem kőbevésett szabály, de talán segít az
egyforma napok-hetek „átvészelésében”.
Úgy gondoltuk, hogy az okosan kialakított rendszeresség
megelőzheti a testi-lelki hanyatlásunkat.
Közösen eldöntöttük, hogy mikor takarítunk, mikor megyünk a legnagyobb óvatossággal vásárolni, - persze amikor
már a 65 év felettieknek is lehetett - melyik nap főzünk, stb.
Azért írom többesszámban, mert mi egyébként is együtt csinálunk mindent, évtizedek óta így éljük az életünket.
A szokásos napi rutin teendők mellé beiktattunk egy közös esti jógázást, ami annyira tetszett mindkettőnknek, hogy
folytatni szeretnénk a karantén után is.
A gyermekeinkkel, unokáinkkal, családdal, barátainkkal,
ismerőseinkkel, telefonon, messengeren, skype-on tartjuk a
kapcsolatot, ahogy ezt mindenki más is teszi. Természetesen
ez nem pótolja a közvetlen kommunikációt, az érintéseket,
az öleléseket, de sokat segít abban, hogy ne szakadjunk el
teljesen egymástól.
Úgy gondolom, az egyik legfontosabb tanulsága a karanténnak, hogy a közvetlen emberi kapcsolatok nem pótolhatók semmivel.
Fiatalabb korunkban nagyon szerettünk táncolni, van sok
CD-nk sokféle zenével, hát táncoljunk, amikor kedvünk
szottyan. Időnk, mint a tenger, hát miért ne?
Én világéletemben jártam valamiféle tornára, ami éppen
divat volt, aerobik (régen) kondicionáló torna, Callanetix,
mostanában Pilates, Senior torna, mondhatnám lételemem
a mozgás.
Most a karantén alatt az internet számos lehetőséget nyújt
a testünk karbantartására, csak ki kell használni, én élek vele.
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Mentális egészségünk megőrzése érdekében fényképeket
válogatunk, rendszerezünk, emlékezünk, sokat nevetünk,
meghatódunk, néha még sírdogálunk is és szétválogatjuk
a képeket három gyermekünknek és három unokánknak
névre szólóan.
Férjem Sudoku mániás, minden nap legalább kettőt megold, én pedig keresztrejtvényfejtőként minimum
ugyanennyit megfejtek. Mindketten szeretjük a sportközvetítéseket nézni, s mivel nagy kézi- és röplabda rajongók
vagyunk, az ismétlések miatt van rá módunk. Ahogy az
olvasásra is több idő jut.
A pár éve elkezdett és abbahagyott Családi krónika írását
folytatom. Az unokáimnak pedig „Emlékeid Nagyiddal-Nagyitól” címmel írok pár oldalt külön-külön a közös élményeinkről remélve, hogy segít nekik a hiányom elviselésében.
Ja, és már tervezem egy ideje, hogy vegetáriánus leszek,
de kényelmi szempontból eddig nem kezdtem bele, (külön
főzni kettőnknek macerásnak tűnt) most itt a ragyogó alkalom a kísérletezésre. Már egy hónapja nem eszem húst,
lassan kezdek belejönni a hús nélküli ételek elkészítésébe.
És most leírom az én koronás bakancslistámat, hétköznapi
vágyaimat az önkarantén idején:
1. A legfontosabb vágyam az, hogy még minimum tíz
évet élhessek, hogy az alább felsorolt bakancslistám java
részét meg tudjam valósítani.
2. Szeretnék találkozni és beszélni egy olyan emberrel, aki
túlélte a vírus okozta betegséget.
3. Az én személyes történetemen keresztül leírni a világjárvány miatti karantén tapasztalatait, palackpostán eljuttatni valahogy, valakinek, valahová s remélni, hogy
20-30 vagy még több év múlva gazdára talál.
4. 2020 decemberében mesebeli hangulatú, ajándékmentes Karácsonyt szervezni a családom összes tagjának.
Afféle beszélgetős, játékos, jókedvű Karácsonyt, amire
mindenki meleg szívvel gondol majd vissza, amikor én
már nem leszek.
5. Elutazni a lányommal és a két nagykorú lányunokámmal egy hétre valami egzotikus helyre és csupa csajos
dolgot csinálni.
6. A legjobb barátnőmmel (lelki társammal) egy egész éjszakát végig dumcsizni.
7. Befejezni a család történetének leírását.
8. Szeretném a tehetséges, művészként élő, ám folyton rivalizáló iker fiaimat megbékíteni egymással.
9. Megérni, hogy a legidősebb – 26 éves – autista lányunokám megtalálja a párját, aki elfogadja olyannak,
amilyen, és úgy szeret, ahogy van.
10. Szeretném megérni, hogy a legkisebb - szintén autista - öt éves kisunokám elvégezze legalább az általános
iskolát. Látni a fejlődését, segíteni őt abban (ugyan úgy,
mint a legnagyobbat), hogy eligazodjon a világban.
Vállalja másságát és megtalálja önmagát.
11. Vágyom rá, hogy a férjemmel végigjárjuk azokat a helyeket, ahol nagyon jól éreztük magunkat és boldogok
voltunk.

12. Még egyszer eljutni kedvenc városomba, Párizsba, sétálni a Champs-Elysées-én, megnézni a Diadalívet, betérni Louvre-ba és látni az újjáépített Notre-Dame-t.
13. Megbocsátani magamnak a vétkeimért, bocsánatot
kérni azoktól, akiket valaha megbántottam.
+1) Utópisztikus kívánságom:
Arra vágyom, hogy szeretett kicsi hazámban ne legyenek
ekkora távolságok ember és ember között.
Ne legyen mély szegénységben élő ember, de ne legyen
szemérmetlenül gazdag sem,
A politikai hovatartozás ne válasszon szét családokat, barátokat, embereket egymástól!
Antal Józsefné (Bea),
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei FTV Nyugdíjasklub

Csider Sándor*:
Esti séták
Kilencvenkilenc évet élt apám,
évekig vidéken dolgozott,
naponta más város várta,
színes tájakon vándorolt.
Az idő haladt,
fogytak az utak,
világot látni
a séta maradt.
Este indult el, mindig este,
hiába kértük könyörögve,
nappal ballagjon, ne sötétben;
lépéseit a hold kísérte.
Kóborlok én is,
elmúltam hetven
egyre csak este
van hozzá kedvem.
Indulok, mikor más hazatart,
mindent megtett, mit aznap akart,
szembe megyek az időárral,
parolázok az estsugárral.
Saját magában
nem kereshet,
este a múlás
nem talál meg.
Nyáresti majdnem éjszakában
lázadás helyett megnyugvás van,
szó a szóval csak ritkán koccan,
levélen fényes árnyék moccan.
* A szerző Keszthelyen él, nyugalmazott főiskolai oktató. Eddig három
verseskötete jelent meg.

Gila Károly (Szeghalom):
Eg y vidéki hetvenes gondolatai
Elmúltam már hetven
de még mindig élek
ami előttem van
attól már nem félek
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye!
A királyi média
mindig azt harsogja
hogy milyen jól élünk
hiszen ő csak tudja
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye!
Szívesen cserélnék
Pénztárcát veletek
kik szemünkbe hazudtok
és közben nevettek
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye!
Tudjátok, itt vidéken is
élnek még idősek
egy idő után már
nem is ijedősek
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye!
Nem is magunk miatt
vagyunk olykor bátrak
hanem mert reméljük,
unokáink látnak
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye!
Minket nem tart számon
a mostani hatalom
csak a választáskor
kell a szavazatom
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye!
A nyugdíjam nem lopott pénz
megdolgoztam érte
évek hosszú során
ha a sors úgy kérte
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye!
Itt lenn a végeken
nem könnyű az élet
szebb jövőt nem magamnak
unokámnak remélek
Nyugdíjas vagyok, de nem hülye!
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Jognak asztalánál

Jognak asztalánál

„A jognak asztalánál…”
Új sorozatot indítunk
Olvasóink részére. Jogi
témájú, akár egyedi,
akár általános esetek
alapján szeretnénk
betekintést adni
a törvények világába,
hogy könnyebb legyen
eligazodni, döntést
hozni a minket
érintő vagy érinthető
élethelyzetekre. Az adott
témához mindenki
hozzászólhat, kérdéseket
tehet fel, amelyekre
(megőrizve a kérdező
anonimitását) szakszerű
jogi választ adunk.
Reméljük, ez a rovatunk
is jó szolgálatot
nyújt Olvasóinknak
(a szerkesztő).

Örökül hagyom…
Nagyon sokszor előfordul, hogy idős embertársaink, de
néha a fiatalok is gondoskodni szeretnének meglévő vagyonukról, ha már nem lesznek az élők sorában. Józan
ésszel indokolható, hogy miért fontos időben dönteni az
örökségről, még akkor is, ha sokaknak traumát okoz maga
az a gondolat is, hogy kedvenc vagyontárgyaik kikerülnek
uralmuk alól, főleg, ha nincs olyan hozzátartozójuk, akire
jó szívvel rábízná azokat.
Maga az öröklés olyan téma, amely sokféle nézőpontból is leírható, és ezek között sok olyan van, ami érdekesebb, mint a száraz jogi értékelés, de mivel az öröklés a
jog örök témája, az ott kiforrott szabályok határozzák meg,
hogy milyen szabályok szerint lehet örököst megnevezni,
vagy hogy kire marad a vagyon, ha nincs örökös megnevezve, és egyáltalán: milyen jogon szól bele az állam, hogy
én, a vagyon tulajdonosa kire hagyom vagyonomat? Vagy
az öröklés rendje, melyet sokan szeretnének megkerülni
ilyen-olyan okokból – az öröklés egyik fontos területe.
Kezdjük az elején: Milyen jogon szól bele az állam,
hogy a vagyon tulajdonosa kire hagyja vagyonát? A magyar
Alaptörvény, előtte az Alkotmány, emellett ENSZ deklaráció, az Európai Unió Alapjogi Chartája a tulajdon oldalá-
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ról közelíti meg az öröklést, mindegyikben közös, hogy a
tulajdonhoz mindenkinek joga van. Ugyancsak mindenkinek joga van az örökléshez is. Ahhoz hogy ez a jog az állam
minden polgárát megillesse, szükség van az államra, amely
legmagasabb szintű szabályában kimondja ezt a jogot, és
megalkotja ezen jog egyenlő gyakorlásához szükséges szabályokat. Tehát az állam nem szól bele abba, hogy a tulajdonos kire hagyja örökül vagyonát, de megalkot minden
olyan szabályt, hogy egyrészt a tulajdonos akarata érvényesüljön, azt minél kevesebben vonják kétségbe, másrészt,
hogy mindenki egyenlően tudjon élni a tulajdonhoz és az
örökléshez valójogával. Minden állam maga határozza meg
az öröklés részletes szabályait, az örökléshez kapcsolódó
rendelkezéseket.
Magyarországon az öröklés főszabályát az Alaptörvény
(„Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez.”),
részletes szabályait a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) tartalmazza. (A Ptk. Hetedik könyve szól az öröklésről). A továbbiakban az öröklés szabályait mutatjuk be, de közben
több olyan fogalmat is tisztázunk, amely nemcsak az örökléssel kapcsolatosak, és fontosak az öröklési viszonyokban.
Éppen ezért kitérünk házastárs, az élettárs és a bejegyzett

élettárs, az özvegy helyzetére, illetve pontos jogi megfogalmazására is.
Kiből lehet örökös?
Az ember halálával hagyatéka, mint egész száll az örökösre,
az öröklési igény nem évül el – szól az öröklés alapszabálya.
Örökölni végintézkedés (közkeletű nevén: végrendelet) vagy
a törvény (Ptk.) szerint lehet, ha az örökhagyó nem tett végintézkedést, az öröklés rendjét a törvény határozza meg.
Az a tény, hogy a hagyaték mint egész száll az örökösre,
azt jelenti, hogy az örökös a hagyatékkal együtt járó kötelezettségeket és jogokat is örökli.
Nem is olyan egyszerű a folyamat, ahogy az örökös az
örökségéhez hozzájut. Az örökséget nem lehet az örökhagyó életében megkapni, ugyanis az öröklés a örökhagyó
halálával nyílik meg, az örökhagyó halálának időpontja
rendkívül fontos. Eszerint dől el, hogy az örökösök körébe
ki kerülhet be, mivel pl. ha az örökhagyó úgy rendelkezik, hogy a fia örökölje minden vagyonát, de sajnos, a fia
elhalálozik, akkor az unoka öröklése attól függ, hogy az
örökhagyó halálának időpontjában élt–e még a fia, illetve
hogy az unoka megszületett-e.
További feltétel, hogy az örökös rendelkezzen öröklési
képességgel és szerzőképességgel. E rendelkezés fontossága
abban rejlik, hogy minden ember – a méhmagzat is – rendelkezik ún. polgári jogi jogképességgel (jogokat szerezhet,
kötelezettségeket vállalhat), de a méhmagzat csak akkor
örökölhet, ha élve születik. De ha az örökös rendelkezik is
öröklési képességgel, nem biztos, hogy megszerezheti azt,
mert Magyarországon pl. termőföldet külföldi állampolgár
még öröklés útján sem szerezhet.
És végül, a harmadik feltétel, hogy az örökös ne essen ki
az öröklésből. Bizony ez a kizáró feltétel rendkívül sok vitát
kavart régen is, most is. A törvény maga is felsorol egy–pár
olyan teljesen nyilvánvaló vagy a törvény által meghatározott körülményt, amelyet „kiesési okok”-ként ismerünk.
Nyilvánvaló, hogy kiesik az örökségből, aki nem éli túl
az örökhagyót, aki lemondott az öröklésről, vagy aki az
öröklést visszautasította. Az állam – méltányolva az örökhagyó jogát az öröklésről való rendelkezésre –, az örökségből kiesettnek mondja ki azt az örököst, akit az örökhagyó kizárt vagy kitagadott az öröklésből, valamint, aki az
öröklésre érdemtelen. (Mindegyik esetet a későbbiekben
példákkal együtt mutatjuk be)
Haszonélvezeti jog, kötelesrész,
hagyomány és a meghagyás
Itt meg kell állnunk egy kis kitérőre. A jogalkotó rendelkezett arról, hogy az öröklésből való kiesés szabályait kell
megfelelően alkalmazni a haszonélvezeti jog öröklésére, a
kötelesrészre, a hagyományra és a meghagyásra.
A haszonélvezeti jog jogosultja (haszonélvező) a más
személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja,
használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti, természetes személy esetében haláláig, jogi személy esetében 5 évre.

Tehát a tulajdonos ad egy haszonélvezeti jogot meghatározott személynek (vagy jogi személynek), mintha örökséget
hagyna valakire, ezért a kiesés szabályai (pl. a haszonélvező
halála, a haszonélvezeti jogról való lemondás, vagy visszaszolgáltatása a tulajdonosnak) mind oda vezetnek, hogy
végeredményben a haszonélvezet jog megszűnik.
A kötelesrész öröklés jogi fogalom, de érdemes itt is meghatározni, mivel a kiesés szabályai nagyon sok esetben nagyon fontosak arra az örökösre nézve, aki kötelesrészt örököl.
Kötelesrész az örökhagyó leszármazottját (gyermek, unoka) házastársát és szülőjét illeti meg, ha az öröklés megnyílásakor (az örökhagyó halálakor) annak törvényes örököse
lenne, főleg végintézkedés hiányában. A kötelesrész gyakorlatilag a hagyatékból való részesedés minimumát jelenti.
Hagyományrendelés – Mint az előbbiekben szó volt
róla, az örökös örökli a hagyatékkal együtt járó kötelezettségeket (hagyatéki terheket) is. Ha az örökös végakarata
szerint a hagyatékban meglevő valamely vagyontárgyat
közvetlenül meghatározott személy kapja, akkor hagyományrendelés történt. Hagyományrendelés az is, ha az
örökhagyó örökösét arra kötelezi, hogy meghatározott jogosultnak, a hagyományosnak vagyoni szolgáltatást teljesítsen. Fogalmilag kizárt, hogy a törvényes öröklés során
történjen hagyományrendelés, mivel erről csak az örökhagyó rendelkezhet végrendeletében. A hagyományrendeléssel a hagyatéki terhek viselésében nem osztozik az, akinek
a javára az örökhagyó rendelkezik. A hagyományrendelésnek különböző formái vannak (dologi, kötelmi, elő- és
utóhagyomány), és számos szabályt maga a Ptk. is rögzít, a
későbbiekben még visszatérünk ezekre is.
Meghagyásról akkor beszélünk, ha maga az örökhagyó
az örököst egy harmadik személy (aki nincs az örökösök
sorában) javára teljesítendő kötelezettséggel terheli, és ezt
a harmadik személyt a örökhagyó a végrendeletben megnevez. A jogalkotó rendelkezett arról is, ha az örökhagyó
senkit sem nevez meg, azaz név szerint senki sem jogosult
a kötelezettség kikövetelésére (Pl. az örökös meghagyja,
hogy örökösei építsenek kriptát, és ott helyezzék el földi
maradványait, vagy, hogy elsőszülött fia kötelezett húga
gyermekének zeneoktatását finanszírozni.) Az ilyen kötelezettség teljesítését a végrendeleti végrehajtó (a kriptaépítést), vagy a többi örökös (a zeneoktatást) követelheti.
Közérdekű meghagyás teljesítését az illetékes hatóság is
igényelheti, pl. ha az örökhagyó végrendeletében meghagyja, hogy egyik ingatlanát hajléktalanszállásként kell
használni, ennek átadását a helyi önkormányzat illetékes
szerve jogosult igényelni.
Fontos rögzíteni, hogy a hagyomány és a meghagyás
kielégítésére csak akkor kerülhet sor, ha minden egyéb hagyatéki terhet (örökhagyó tartozásait, kötelesrészek átadását, az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket) már kiegyenlítették.
Rózsáné dr. Lupkovics Mariann
(Folytatjuk)
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Fogyasztóvédelem

Kertészkedés

A gyanús webáruházak 3 fő ismérve

A legfontosabb kerti munkák októberben

Nem hiába vált az elmúlt években egyre népszerűbbé a kényelmes, online vásárlás. Akár ruhát, akár gyerekjátékot,
élelmiszert vagy műszaki cikket szeretne vásárolni az ember,
a bolti sorban állás helyett jóval kellemesebb otthonról, a kanapén ülve válogatni.
A netes kereskedések ugyanakkor nemcsak pozitív élményeket adhatnak. Sajnos annak ellenére, hogy a jogsértőket
akár 200 ezer és 2 millió forint közötti bírsággal is illethetik,
még mindig vannak, akik fittyet hánynak a szabályokra, és
megvezetik a gyanútlan vevőket. Nagyon fontos, hogy az ember mindig résen legyen vásárlóként, és felfigyeljen az esetleges
gyanús jelekre, melyek arra utalnak, hogy szélhámos webáruházzal van dolga.
Hasznos, ha az ember kicsit tájékozódik, mielőtt rányomna a fizetési szándékot jelölő gombra. Első körben érdemes
megnézni azt az adatbázist, mely listázza a súlyos jogsértést
elkövetett webáruházakat. Jó tudni, hogy súlyos jogsértésnek
nemcsak az számít, ha egy üzlet anyagilag húzza csőbe a vevőit, hanem az is, ha nem, vagy hiányosan tünteti fel a céges
adatait - a vállalkozás nevét, székhelyét, címét, és nem részletezi megfelelően a vásárlók jogait.
A fogyasztóvédelmi hatóság három intő jelre hívja fel a
figyelmet, melyek arra utalnak, hogy a webáruház talán nem
tisztességes.
A webáruház simlis lehet, ha:
–– az elérhetőségek menüpontra kattintva csak egy mobilszám és egy olyan e-mail-cím jelenik meg, amelyet
ingyenesen létre lehet hozni (például gmail.com, yahoo.
com és egyéb végződésűek).
–– másik gyakori jel, hogy keveset árulnak el a szállítás részleteiről, illetve
–– ha az oldal feltűnően, vagyis lehetetlenül jó ajánlatokat,
akciókat kínál.
További tanácsokat is érdemes megfogadni a hatóság szerint. Mindig jobb az utánvétes vásárlást választani, mint a
netes fizetést, hiszen így nem szükséges megadni a bankkártyaadatokat. Ha megtörtént a rendelés, célszerű ellenőrizni,
valóban levonták-e az esetlegesen kínált kedvezményt, illetve
kinyomtatni vagy legalább elmenteni a vásárlási feltételeket és
termékleírást tartalmazó leírást. Ezekkel az apróságokkal még
hatékonyabban kivédhető, hogy egy szélhámos oldal csőbe
húzza az embert.
Ha látszólag minden rendben volt, az ember akkor sem
dőlhet hátra nyugodt lélekkel: a szerződést is ellenőrizni kell.
A netes vásárlással ugyanis voltaképpen egy szerződés köttetik meg az eladó és a vevő között, melyre a vásárló a rendelés
leadásával mond igent. A szerződés akkor jön létre, amikor
a webáruház e-mailben visszajelez, és az elküldött dokumentum szabályos, azaz tartalmazza a vevő nevét, címét, a rendelés
számát, a megrendelt termék díját, az egyéb költségeket és a
rendelés minden lényeges adatát. Amennyiben a soroltak nincsenek, vagy hiányosan szerepelnek a szerződésben, a vásárló

Megérkeztek a hűvösebb napok és a sárguló lombú fák között járva, a nyirkos reggeleken talán úgy tűnhet végéhez
értek a kertészkedős napok. Azonban valójában októberben is számos fontos kerti feladat vár ránk, ha a következő
évben is pompás udvart és gazdag termést szeretnénk.
Vége van a nyárnak és a szeptemberrel megérkeztek a
hűvösebb napok is. Október küszöbén átlépve pedig hivatalosan is úgy érezhetjük, hogy átléptünk az őszi-téli időszak küszöbén. A sárguló lombú fák között járva, a nyirkos reggeleken talán sokan úgy érzik vége a kertészkedős
napoknak, a kerti munkálatoknak, ám valójában közel
ugyanannyi teendők akadhat most is az udvaron, ha a következő szezonban is egészséges, pompás kertet szeretnénk.
Ugyan a kertünkben élő növények ősszel lelassulnak,
nekünk viszont még rengeteg tennivalót tartogat az október. A legfontosabb feladat ebben az időszakban, hogy
felkészítsük a kertet, a talajt a télre és a következő évre,
hogy tavasszal ismét gazdag hajtást és termést hozzanak a
növényeink.
Az ügyes kertészek októberre már betakarították a terményük javát és elkészültek a befőttek is. Ezzel persze nem
ért véget a kerti teendők sora, a hónapban még számos
munka vár a gazdákra. Ugyan az idő változékony, érdemes
megragadni a napsütéses órákat és tevékenykedni kicsit a
kertben, hiszen számtalan fontos feladat akad ilyenkor is a
kertekben. A legfontosabb kerti munkákat, amikről nem
szabad elfeledkezni.
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jogosan foghat gyanút, hogy talán tisztességtelen áruházba
futott.
Ha a vásárló bárminemű hiányosságot észlel, esetleg problémája lesz a termékkel a megkéső vagy hibás szállítás miatt,
akkor első körben a webáruházhoz kell fordulnia. Ha nem
sikerül tisztázni a dolgot, a vevő a fogyasztóvédelmi békéltető
testülethez fordulhat. Amennyiben a netes áruház nem válaszol, nem együttműködő, akkor fogyasztóvédelmi bírságra
számíthat. Külföldi online üzlet esetén lehetőség van a folyamat internetes bonyolítására. Ilyenkor az egységes uniós online vitarendezési platformon rendezik az ügyet.
Nem minden gyanús webáruház simlis, sokan egyszerűen
gondatlanul járnak el, és nem tartják be az előírt szabályokat.
Az óvatosság viszont mindig jobb, mint az, ha az ember naivan hagyja magát átvágni: ha valaki aggasztó jeleket vesz észre,
okosabb másik, megbízható webáruházban vásárolnia.
Forrás: Femina
KISS ERZSÉBET: NYUGDÍJASOKRÓL
NYUGDÍJASOKNAK (DEBRECEN
2020) - KÖNYVAJÁNLÓ
„A sport misszionáriusi útjaimon, valamint a környezetemben adódott lehetőségem megfigyelni korosztályom lelki
csapdáit. Emberek sorsát megfigyelve,
késztetést éreztem olyan személyek rövid történeteit összefoglalni, akiket tenni akarásukkal példaként lehet állítani a
korosztályuknak .
Az ötödik könyvemben szerepelnek olyan személyek,
akik - kihasználva a nyugdíjas kor adta időt - hasznos elfoglaltságokat találnak maguknak, családjuk, a közösségek
és a maguk örömére. Többen céljaik eléréséhez segítségül
hívják a - kórházi kutatásokkal is alátámasztott - ima erejét.
Rendszeres mozgás alkalmakkal (tánc, jóga, gyaloglás) tartják karban – a lélekre is ható – kondíciójukat az erre hivatott
közösségekben. Keresik és megtalálják a magány, a betegség, a gyász oldásának lehetőségeit. Tabutémákhoz adnak
tippeket sorstársaiknak, többek között az ital rabságára, az új
párkapcsolat keresésére, a múlt fájdalmainak feldolgozására.
A könyv ajánlói: Némethné Jankovics Györgyi a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke, Mocsai Lajos a
Testnevelési Egyetem rektora, Béky László agrármérnök természetgyógyász – ők foglalják össze a könyv olvasásának
tanulságait.
A könyv ára 2500.- Ft. Bemutatókon, egyéb alkalmakon, a
Nyugdíjasok Országos Szövetségének székhelyén (1074 Budapest Szövetség utca 9) akciósan 2000.- Ft áron kapható.
Kiss Erzsébet testnevelő újságíró (Tel.+36 30 450 37,
email: kerzsi447@gmail.com

1. Ne feledkezzünk meg a késői zöldségekről!
Ne feledkezzünk meg a most beérő zöldségeinkről sem, a
répa, káposzta, sárgarépa, karfiol, kelkáposzta, fokhagyma
és póréhagyma ilyenkor még hoz termést. Az utolsó babokat is most kell leszednünk, és a leveleit kiválóan felhasználhatjuk a komposztba is.
2. Metszésre fel!
Nyugodtan elkezdhetjük ősszel az alma-, a körte- és a cseresznyefa metszését, de az sem baj, ha a tél elejéig várunk
vele. Ha a szamóca beérett, takarítsuk ki az ágyást, vágjuk
le a növény felső részét, szedjük le az elszáradt leveleket és
tépjük le az indákat is. A piros- és fekete ribiszkét, valamint
az egrest is ilyenkor kell megmetszenünk, és ez a hónap
a legkedvezőbb a málna- és szederbokrok gondozására is.
Fontos, hogy még a fagyok beállta előtt érdemes gombaölő
szerrel bepermeteznünk a gyümölcsfáinkat.
3. A legfontosabb a talaj
Eljött az idő, hogy alaposan szemügyre vegyük kertünk talaját. Ha azt vesszük észre, hogy megviselte a nyár, száraznak és terméketlennek tűnik, akkor nyugodtan felturbózhatjuk egy kis komposzttal. De a fák alatt használhatunk
akár komposzt-teát is.

4. Gondoskodjunk az új növényekről!
Sokan ebben az időszakban ültetik el a fiatal fákat és cserjéket. Ebben az esetben érdemes figyelni arra, hogy ültetés
után jól belocsoljuk őket. Ezt egyébként télen is meg kell
tennünk, ne tévesszen meg minket a leesett hó mennyisége. A növényeknek ilyenkor is szüksége van vízpótlásra.
5. A lehullott levelek és a komposzt jó barátok
Köztudott, hogy az avar, a lehullott levelek elégetése már
nem opció, viszont mindenki nyerhet vele, ha az őszi ágakat, leveleket, kigyomlált növényeket és a levágott füvet
a házi komposztba teszi, mivel így sokkal jobb minőségű
trágyát készíthet. Októberben ne feledkezzünk meg a házi
komposzt folyamatos mozgatásáról sem!
6. Tiszta szerszámok, tiszta kert
Ha eddig nem tettük meg, éppen itt az ideje megtisztítani
és élesíteni a kerti szerszámokat. A hidegebb hónapokban
valószínűleg nem lesz rájuk szükség, ezért miután összeszedtünk és elmostunk minden olyan kaspót, cserepet, növénytároló ládát, ami éppen üres és a nyárról megmaradt,
tisztán tegyük el tavaszig. Ez azért fontos lépés, mert így
megszabadulhatunk azoktól a kártevőktől, amik esetleg
ezekben az edényekben vertek volna tanyát, vagy rejtették volna el petéiket, lárváikat. Nem utolsó sorban, sokkal
kevesebb az esélye annak, hogy betegek lesznek a növényeink, ha jövő nyáron már ebbe ültetjük bele őket.
7. Vigyázz a madárra!
Sok madár mostanra elrepült az országból, de ősszel és
télen fontos gondolnunk azokra, akik itthon telelnek.
Az etetőket már lehet megtölteni, hogy a kis repülő jószágok megszokják, hol találnak élelmet a hűvösebb napokon. A madáretető kihelyezése, vagy készítése jó program
a madárbarátoknak és a gyerekeknek is egyaránt, azonban
néhány fontos dologra mindenképp oda kell figyelnünk,
ha segíteni szeretnénk a madaraknak.
Forrás: Hellovidek.hu
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Művészlegendák

Horoszkóp

Tolnay Klári, a „tüneményes” színésznő
Tolnay fiatal korában apácának készült, két évet a nyíregyházi angolkisasszonyoknál tanult, itt ismerkedett meg Mater
Moháccsal, a parasztlányból lett apácával, aki szinte anyaként volt jelen a lányok és egyben az ő életében is. Sokszor
adtak elő színházi jeleneteket, ahol Klárira – aki akkor még
Rózsi volt, és csak színésznőként vált igazán Klárivá – sohasem osztott nadrágszerepet, mindig kék szalaggal átkötött,
hófehér ruhás lányt játszott.
Végül Debrecenben érettségizett, majd Pestre költözött,
üldözte az álmait, bekopogtatott Hevesi Sándorhoz, aki
közölte vele, hogy meg kéne tanulnia egy verset, és feladta neki a Szép Ilonkát, hogy jelentkezzen egy hónap múlva.
Tolnayban tényleg mocorgott valami, mert eközben meghallgatásokra is járt, illetve Heltai Jenőt, az akkori Magyar
Színház igazgatóját is felkereste. A próbálkozások a Hunnia Filmgyárban folytatódtak, ahol pártfogásba vette Gaál
Béla rendező, aki tanodájában ifjú, csinos lányokat oktatott
a filmszínészi mesterség alapismereteire. Így jutott el végül
a Meseautó című film Sárijának szerepéhez, ami 1934-ben
elindította a karrierjét. Ezután átvették a Vígszínházba, ahol
az akkori főrendező havi hatvan pengőért szerződtette.
A háború elpusztította a Vígszínházat, ideiglenes játszóhelyen folytatták a játékot. 1948-ban Somló István és Benkő
Gyula mellett a Vígszínház egyik igazgatójává nevezték ki,
de aztán 1950-ben politikai okokból eltávolították.
A Vígszínházat hamarosan államosították, a színészeket
különböző színházakhoz osztották szét, így került Tolnay
a Madách Színházhoz, ahol haláláig (azaz még pontosan
negyvennyolc éven át) szerepelt.
Azt mesélik róla, hogy a szerelem igazán fontos szereplő
volt az életében, ennek ellenére élete utolsó harminc évét
egyedül töltötte, bár közel sem megkeseredve. Első férje
Ráthonyi Ákos rendező volt, 1936-ban házasodtak össze,
lányuk, Zsuzsanna 1940-ben született. A második világháború után a férje külföldre emigrált, lányuk pedig 1956-ban
követte. Mindezt úgy tehette meg, hogy az édesanyja személyesen Münnich Ferencnél kilincselt, és kapott a forradalom
leverése után kivándorlóvízumot.
1945 őszén mutatta be a Vígszínház Márai Varázs című
darabját, amiben Tolnay Klári is játszott. Márai rendszeresen bejárt a próbákra, és menthetetlenül beleszeretett a színésznőbe. Tolnay így emlékezik vissza az udvarlás időszakára: „Szívem szerint legszívesebben Márai úrnak szólítottam
volna, mert az, hogy Sándor, sose jött ki a számon, és elképzelhetetlennek tartom azt is, hogy őt valaki sanyizza. Lehetetlen. Ő Márai úr volt. […]Meghívott nagyon gyakran
próbák után ebédre, ahol nagyon kedvesen oktatott engem.
Tőle tanultam tisztelni és ismerni Krúdyt, Thomas Mannt.
Irodalmi pletykákat mesélt nekem. Ismerte az összes pesti
kávéházat, de kedvenc helye a Múzeum Kávéház volt. […]
Én azt hittem, hogy részéről is ez egy tanítóbácsis vonzódás, aztán kiderült, hogy ez tévedés volt. Bizony ő begurult
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Kos

III. 21.–IV. 20.

A család jelenleg ugyan nem küzd anyagi gondokkal, de hogy ez így is maradjon, a veszteségek elkerülése érdekében
kerülnie kell a felesleges nagy összegű
kiadásokat. Szükséges tartalékolnia,
mert a közeljövőben nemigen számíthat
pénze gyarapodására.

ebbe a dologba. […] Aztán eljött 1945 karácsonya. Amikor
megjelent egy hordár egy nagy csomaggal. Ebben volt egy
üveg konyak, külföldi, 45-ben nagyon nagy dolog, egy doboz amerikai cigaretta és egy kézirat. És egy névjegy: Márai.
Használati utasítás: Az 1 csillaggal jelöltből kell rágyújtani,
a 2 csillaggal jelöltből kell inni hozzá, a 3 csillaggal jelöltből
olvasni hozzá. A virágot nem kell megszagolni. És közben
még énrám is lehet gondolni.”
Rövid románcuknak egy igazi, nagy, színpadon szövődött
szerelem vetett véget, amikor 1946-ban, a Művész Színházban Tolnay megismerkedett a későbbi második férjével, a
nála tíz évvel fiatalabb Darvas Ivánnal. Anouilh Euridikéjét
játszották, és már a harmadik próbán fellángolt valami egészen ismeretlen és új érzés köztük, ahogy Tolnay fogalmazott: „ami nem egy szezonig tartott, hanem közel 13 évig”.
1958-ban váltak el.
Tolnay Klári mindig hétköznapi emberként viselkedett,
és amikor feltették neki a kérdést, hogy vajon miért nem
tanít a Színművészetin, egyszerűen csak annyit mondott:
„Egyszerű a válasz. Nappal én borzasztóan privát vagyok.
Kötésminták, fűszerkeverékek, jó olvasmányok foglalkoztatnak… Milyen példát, útravalót adhatnék a növendékeknek
délelőtt tizenegykor, amikor színházilag zárva vagyok?”
De nem csak ebben volt rendhagyó díva, a testével, a külsejével, a fennmaradó képek sugallata ellenére, nem igazán
foglalkozott, sőt kifejezetten el tudta hagyni magát. Egyes
rendezők lusta színésznőnek tartották, akit meg kell rúgni és
alázni, hogy a szerepére találjon.
Színészi másodvirágzását már idősen, 1990 és 1998 között élte. Volt olyan évad, amikor öt főszerepet is játszott.
Végül életének utolsó évében a Nemzeti Színház egy nagyon szép és méltó szerepet szánt neki, Szabó Magda Régimódi történetében egy szeretetre méltó apácafőnök megformálására készülhetett, merítve Mater Mohács emlékéből.
A bemutatón végül nem állhatott a színpadon, mert ahogy
egy ennyire természetes asszonynak illik, éjszaka, álmában
érte a halál.
Marossy Kriszta (WMN))



Bika

IV. 21.–V. 20.

Nem csak saját magára gondol, tudja
jól, nem kell mindig mindennek úgy
történnie, ahogy elképzeli. Most elsősorban mások érdekeit tartja szem előtt,
mintegy kívülállóként figyeli az eseményeket. Bebizonyosodik, szükség van
összefogásra, engedményekre.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Sokszor előfordul, hogy főleg anyagiakkal kapcsolatban ellentmondás van ön
és a családtagjai között. A pénzügyek
kedvező alakulásának feltétele: a megfelelő tervezés és a nem feltétlenül szükséges költekezések féken tartása. Ebben
önnek komoly szerep jut.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

A családban extra időt és figyelmet igényelnek az érzelmek, amit soha nem
szabad elfelejteni, elhanyagolni. Most
fontos, hogy érzékeltesse, milyen sokat
jelent önnek a párja, és mutassa ki érzéseit, különben hallgathatja újabb, jogos
szemrehányásait.



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Nem fenyegeti komolyabb betegség, de
alacsony energiaszintje miatt lehetnek
egészségügyi problémái novemberben.
A rosszullétek, gyakori gyengeség hátterében a stressz áll, aminek fő oka, hogy
van valami az életében, aminek elintézését régóta halogatja.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

Lehet, hogy a bezártság, a folyamatos
otthoni munkavégzés az oka állandósuló szorongásának. Tény, hogy egyre nehezebben tud összpontosítani a feladataira, aminek egyenes következménye,
hogy gyakran hibázik. Jobb időbeosztással nem úszik el a munkával.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

Az otthoni harmónia egyik elengedhetetlen feltétele, hogy a párok egyenrangú félként tekintsenek egymásra.
Ezt érdemes önnek is megszívlelnie, és
elfogadnia azt, hogy elsősorban az egész
családot érintő kérdésekben, nem csak
az ön döntése érvényesülhet.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Pénzügyi gondoktól kevésbé kell tartania, mint korábban, ezért stresszmentes
időszak vár önre, ha továbbra is odafigyel kiadásaira. Bátran mondjon le
a család számára nélkülözhető dolgok
vásárlásáról, ha így tesz, a hónap végére
anyagilag egyenesbe jön.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A jelen helyzetben kevés lehetősége
adódik, hogy találkozzon a barátaival,
de rövid időre összefuthat velük a szabályok betartásával. Úgy tűnik, az sem
kizárt, hogy feltűnik az életében valaki,
aki egykor különleges helyet töltött be a
baráti társaságban.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Komoly erőfeszítésébe kerülhet az otthoni béke helyreállítása. Generációs
ellentétek, anyagi problémák miatt egy
ideje a villámhárító szerepét tölti be, de
érzi, ez nem mehet így tovább. Megfelelő költségvetési tervvel javíthat a pénzügyi helyzeten.



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Akarata ellenére, minden tudatosságot
nélkülözve konfliktusba keveredik, valaki olyasmivel vádolja, amihez nincs
semmi köze. Érdemes ebből a kellemetlen helyzetből levonni a tanulságot,
hogy a jövőben még inkább kerülje a
pletykálkodó szomszédokat.



Halak

II. 20.–III. 20.

Nagy elhatározásra jut, amíg korábban
mindig más érdekét helyezte előtérbe a
sajátja helyett, most fordítva lesz. A különböző helyzetekben történő feltétel
nélküli együttműködést felváltja, kritikus véleményének is hangot adva, döntései érvényesítése.
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Rejtvény
KÁBSZERESEK.
Rejtvényünk számozott soraiban
Feleki László (1909–1989)
Szatmárnémetiben született író, újságíró,
humorista egyik aforizmája olvasható.
A augusztus havi megfejtés:
Ha szükséged van egy segítő kézre, akkor
a karod végén találsz egyet.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Fellinger Károlyné, Tamási
Mostani beküldési határidő:
2020. december 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük, az e-mailben adják meg
nevüket és címüket!)
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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