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Szerkesztői üzenet

Üstökös

Gondolom, hogy olvasóim között kevesen vannak olyanok, akik szí-
vesen elidőznek a reklámok világában. Különösen a tévéreklámok 
lehetnek azok, amelyeket sokszor a csudába kívánunk, hiszen talán 
éppen a kedvenc filmünk cselekményének élvezetébe „rondítanak 
bele” harsány, oda nem illő szövegeikkel, untomiglan ismétlődő, 
többnyire érdektelen mondanivalójukkal.

De vannak néha kivételek, sőt! Szívmelengető, esetleg dicséretesen kitalált és megformált 
gondolatok is előtörnek olykor egy-egy reklámban, én most egy ilyet szeretnék idecitálni, és 
méltatni, még ha a megnevezett termék reklámja ezen a helyen tiltva is vagyon, mivel nem 
fizettek érte…

A Kométát dicsérem, mert egy olyan világot varázsol a reklámjával a tévé képernyőjére, 
amelyért – azt hiszem – számosan boldogan cselekszünk a magunk módján. Pontosan azt a 
gondolatiságot közvetíti a néző számára, amelyről mi – érdekvédők – oly sokszor, de tán nem 
elégszer beszélünk, és mondanivalónk nem éri el az emberek ingerküszöbét.

A képernyőn egy csendes vízen úszó csónakot látunk esti hangulatban, ahol a nagypapa 
a kis unokájának mesél. Eközben az égen átsuhan egy üstökös, a nagypapa a maga szelíd-
ségével, és bölcsességével magyarázza, hogy ilyenkor kívánni szokás valamit, és a kívánság 
valóra válhat. De mit is kívánjunk az élettől? A bölcs öreg neveli, jó szóval oktatja a vele 
egy hajóban utazó gyerekét, unokáját: „Ha meglátod, ne nagyot kívánj, hanem mindig jót. 
Egészséget, szeretetet, jóízű nevetést. Mert ha ez a tiéd, többé nem is vágysz már másra…”

Szeretem ezt a reklámot, mert végre egy pozitív idősképet mutat, szépet, okosat, barátsá-
gosat, szerethetőt, akire figyel, hallgat az unokája, gyermeke. Azért, mert olyat mond, ami 
figyelemre méltó. Örök igazságot, különösen nagyot szólót akkor, amikor a világ az ellenkező 
irányba halad, a talmi értékek halmozására sarkall.

Aztán azért is tetszik, mert utal rá – a szövetségünk közösségi oldalán is ezt a képi áb-
rázolást használjuk: mi, idősek, fiatalok egy hajóban evezünk. Együtt kell megtalálnunk 
boldogulásunk módját, mindenkinek a magáét és segítve a másikét.

Gratulálok a Kométának! Azt nem állítom, hogy eztán több (amúgy nagyon gusztusos és 
finom) sonkát fogok tőlük venni, de minden elismerésem az övék azért, mert egy olyan gon-
dolatsort próbálnak becsempészni az emberek agyába, amilyenre egyre nagyobb szükség van. 
Próbálják helyre tenni az idős ember szerepét a családban (sajnos más reklámok, amelyeknek 
dolguk lenne, ezt sikertelenül teszik), közvetítve az időskor értékét, méltóságát.

Az üstökös egy ritka, múló jelenség, mint ahogy az ilyen gondolatvilágú reklám is. Nézve 
a képeket, látva közben a fényes égi csodát, én is kívánok valamit: találja meg minél több 
vállalkozás, reklámszakember az időskor megbecsülésének gondolatvilágát, hadd kapjunk 
mi, idősek is megerősítést és gyermekeink, unokáink is némi muníciót a miheztartásról…

Némethné Jankovics Györgyi

Kiadó: Szenior 2003 Kft., 1074 Budapest, Szövetség u. 9. • Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője • Felelős szerkesztő: a szerkesztőbizottság 
elnöke • Elnök: Némethné Jankovics Györgyi • Előfizetésben terjeszti a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a Magyar Posta • Megjelenik minden 
hónap első felében. • Előfizetés igényelhető a nyosz@enternet.hu e-mail-címen, a 06/1/210-0326-os telefonszámon és a postahivatalokban.  
•  Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztés miatti rövidítés jogát fenntartjuk. • Nyomdai előkészítés: Szenior 
2003 Kft. • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., Cím:  6729 Szeged, Szabadkai út 20. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató. 
• ISSN 1589-9373 • Cikkek küldhetők a NYOSZ címére: 1074 Budapest, Szövetség u. 9. vagy e-mail-fiókjába: nyosz@enternet.hu.

Kitartó munkával az emberekért 
egy életen át ..........................4

Akár jövőre bevezethető lenne 
az alapjövedelem ...................6

Nyugdíjreform készül a Cseh 
Köztársaságban .....................9

Új szakma hatvan felett ........10

Segélykiáltás a civilekért! ......11

Értékelés 2020-ról ...............12

Élni és túlélni .......................14

Már van engedélyezett COVID–19 
elleni védőoltás .....................16

FELHÍVÁS ............................18

Tonk Emil ajánlásával ...........19

Home office-pályázat a 
vészhelyzetben ....................20

Karácsony emléke  ...............21

Csokoládé ...........................22

Idősek és a koronavírus-járvány 
Európában ...........................24

Figyeljünk az egyedül élő 
idősekre ..............................27

„Az idős ember is lehet tudatos 
fogyasztó” ...........................28

Márkus László  ....................30

Újságunk amatőr fotókkal 
dolgozik, az ebből adódó 

gyengébb minőség
miatt elnézést kérünk.

TARTALOM
Január 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Február 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Március 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Április 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Május 

H K Sz Cs P Sz V
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Június 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Július 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Augusztus 

H K Sz Cs P Sz V
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Szeptember 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Október 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

November 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

December 

H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

2021



Címlapsztori Címlapsztori

4 5

szintén fontos visszajelzések voltak számomra, amelyek azt 
erősítették, hogy jó úton haladok, jól teszem a dolgom a 
munkám során. 

Ez az életérzés volt, ami ösztönzést adott arra, hogy 
nyugdíjasként se álljak le és a szakmai tudásommal segít-
sem a szervezetek mindennapjait. Erzsike részéről jött egy 
felkérés,így   csatlakoztam a megyei szövetség munkájához, 
és végeztem a szövetség gazdasági feladatait. Ebben az ön-
kéntes munkámban nagy segítséget adott családom, amely 
végig támogatott abban, hogy maradjak az emberek között 
és segítsem az idősek szervezeti életét.

Mit szeretnél a családodról elmondani?
 Édesapám a II. világháborút követően a helyi ÁFOR 

vezetőjeként dolgozott. Fiatalon, 1973-ban 56 évesen 
hunyt el. Édesanyám háztartásbeli volt, a nővéremet és en-
gem nagy szeretetben neveltek fel.

Visszagondolva ezekre az évekre azt mondhatom, hogy 
már az általános iskolában, és a középiskolában is szeret-
tem közösségekben aktívan mozogni. Sok közösségi prog-
ram szervezésében vettem részt úgy, hogy igyekeztem veze-
tő szerepet vállalni. 

1964. augusztus 8-án mentem férjhez. Férjem a KNER 
nyomdában a gépmesterek vezetőjeként dolgozott. Házas-
ságunkból 1966-ban született Andrea nevű lányom. 1993-
ban megszületett Laura nevű unokám. Nagyon szeretjük 
egymást és ez a szeretet ebben a pandémiás helyzetben kéz-
zelfoghatóan is megmutatkozik a „mama” féltésében. 

Azt tudom elmondani, hogy a sikereim elérésében a 
családom szeretete nagy szerepet játszott. Vallom, hogy 
akinek kiegyensúlyozott a családi háttere, nagy szeretettel, 
odaadással tudja végezni a munkáját. Én ebben látom a 
szakmai utam során elért sikerek titkát.

Hangsúlyoznom kell, hogy a szüleim példáját követ-
ve, mindig is nagyon fontos volt számomra a család. Sze-
rencsésnek érzem magam, mert a mai napig aktív „nagy 
családi” életet élünk. Szeretteinkkel rendszeresen találko-
zunk, sok időt töltünk együtt. Nagy boldogság számom-
ra, hogy a lányom mintájára az unokám is elvégezte a 
jogi egyetemet és jelenleg ügyvédjelöltként dolgozik Bu-
dapesten. 

A nyugdíjas éveimben a mai napig aktívan dolgozok a 
Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetségében, ahol 
szívesen végzem a gazdasági feladatok mellet felmerülő 
egyéb feladatokat is. Szeretek segíteni a rendezvények szer-
vezésében, szívesen veszek részt a közös programokban. 
A  Nyugdíjasok Országos Szövetségénél a Felügyelő Bi-
zottság vezetőjeként segítettem a munkámmal a szövetség 
működését.

A családomnak igyekeztem mindig jó példával szolgál-
ni, látva a sikerüket, szorgalmukat büszke vagyok rájuk. 
Boldog nagymamaként izgalommal várom családunk bő-
vülését, melyhez a szeretet adott, és a jelenlegi helyzetben 
az egészség a legfőbb kívánalom.

Demeter Ferenc

Kitartó munkával 
az emberekért 
egy életen át

Kiss Lászlóné, Marika régi ismerőse azoknak az idős társa-
inknak, akik rendszeres résztvevői a Nyugdíjas-egyesületek 
Országos Szövetsége országos rendezvényeinek. Marika 
szívesen vállal fel ezeken a rendezvényeken adminisztrációs 
és egyéb szervezési feladatokat. A szürke hétköznapokban 
pedig mint a felügyelőbizottság elnöke, nélkülözhetetlen 
segítője volt az országos elnökség munkájának.

Marika azon nyugdíjas társaink egyike, aki nyugdíjba 
vonulását követően szinte azonnal bekapcsolódott a Békés 
Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetségének életébe és a 
szaktudását felajánlva segítette a szervezet napi munkáját. 

Hogy és mikor kerültél kapcsolatba a nyugdíjasszövetség-
gel?

Az iskolai végzettségemnek megfelelően egész aktív 
munkáséletemben pénzintézetekben dolgoztam. A  kö-
zépiskoláimat Békéscsabán a Sebes György Közgazdasági 
Technikumban folytattam, majd Budapesten a Számvite-
li Főiskola levelező tagozatán végeztem el két évet. Az így 
szerzett bizonyítvány alapján könyvelő, statisztikus-tervező 
végzettséggel rendelkezem. Fiatal, kezdő ügyintézőként a 
pályafutásomat 1963-ban az Országos Takarékpénztár Bé-
kés Megyei Igazgatóságán kezdtem el. 

 Életem során megjártam a ranglétrát és a kezdeti ad-
minisztrátori beosztásból előbb előadó, majd főelőadó-
vá léptem elő, és végül címzetes főelőadóvá neveztek ki. 
1988-ban munkám elismeréseként nagy megtiszteltetés-
ben részesültem, felkértek a Kondoros és Vidéke Takarék-

szövetkezet Békéscsabai Kirendeltségének megszervezésére, 
majd vezetésére. Ezt követően még két takarékszövetkezet 
kialakítására kértek fel Békéscsabán. 1992-től a nyugdíjba 
vonulásomig a Gyomaendrőd és Vidéke Takarékszövetke-
zet kirendeltség vezetőjeként dolgoztam tíz évet. 

Hamar rájöttem, hogy hiányzik a pénzintézet, hiányoz-
nak az emberek, akiknek a munkám során a pénzügyi 
tanácsaimmal sok segítséget tudtam nyújtani. Amikor 
2002-ben, már nyugdíjasként, újabb kirendeltség meg-
szervezésére kértek fel, nem volt kérdés számomra, öröm-
mel elvállaltam. Ettől az évtől kezdve a szövetkezet elnöké-
nek felkérésére a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 
Békéscsabai Kirendeltségét vezettem. 

Az aktív munkám során ismertem meg Szrenka Pálné, 
Erzsikét, aki később a Békés Megyei Nyugdíjas-egyesü-
letek szövetségének elnöke lett. A közös ügyek rendezése 
és a folyamatos kapcsolattartás során merült fel az, hogy 
szívesen látnának az idősek rendezvényein. Ezt követően 
éreztem azt, hogy hiányzik az emberek közelsége, mert az 
aktív munkám során is az volt a legértékesebb elismerés, 
amit az ügyfelektől és a környezetemtől kaptam. Egész 
életemben szerettem az emberek közelségében dolgozni, 
és igyekeztem a helyzetüknek, problémáiknak legmegfele-
lőbb megoldást javasolni. A mai napig érzem bizalmukat, 
és élvezem szeretetüket, amelyet folyamatosan kifejeznek 
felém. Természetesen a szakmai elismeréseket is őrzöm a 
fiókban oklevelek, emléklapok formájában. Jó szívvel em-
lékszem vissza minden egyes szakmai felkérésre, amelyek 
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roppantják össze a mindennapos megélhetésüket, egyúttal, 
ha többen képesek bizonyos szinten fenntartani a fogyasz-
tásukat, az a vállalkozások számára is kedvezőbb lesz. Ezzel 
szemben a magyar kormány és a jegybank által erőltetett 
hitelprogramok egy olyan pillanatban adósítanák el a ház-
tartásokat és cégeket, amikor nemhogy borúsak, de teljesen 
homályosak a jövőre vonatkozó kilátásaik. A bizonytalanság-
ból következően a hitelintézetek számára is kockázatos a köl-
csönművelet, legyen szó állami vagy magánbankokról. Arról 
nem szólva – és ezzel kapcsolatban az alapjövedelem-koncep-
ció szerzői határozottan állást foglalnak –, hogy válság nélkül 
sem az életre szóló eladósítás, hanem a létminimum feletti 
alanyi jogú megélhetés megteremtése szolgálhat az életpálya-
tervezés stabil alapjaként.

A koncepció szerzői úgy látják, a hazai „munkaalapú” 
társadalom a szociológiában jó ideje ismert kockázattársada-
lom szélsőséges megvalósulása. Az emberek extrém módon 
kitettek az általuk semmi módon nem befolyásolható válla-
lati döntéseknek és világpiaci folyamatoknak. Megélhetésük 
kizárólag attól függ, képesek-e megkapaszkodni a munkaerő-
piacon, miközben az ottani érvényesülésre való esélyek rend-
kívüli mértékben eltérőek a különböző társadalmi státusú 
emberek számára. A magyar eset azért speciális ezen felül is, 
mert a multinacionális cégeknek való kiszolgáltatottságon túl 
az Orbán-rendszer rablóállama – amely Scheiring Gábor fo-
galmával élve felhalmozó jellegű, tudniillik a hatalom birto-
kosainak magánfelhalmozását szolgálja – még inkább leépíti 
az alanyi jogú védettségeket, kifejezetten kilyuggatja a szoci-
ális hálót, és egyedül a munkahelytől és a keresettől teszi füg-
gővé az elemi szintű megélhetést is. Mindennek „ékköve” a 
közmunka, amely az alapvető megélhetés bármikor megvon-
ható egyetlen esélyének, a hatalomnak való személyes kiszol-
gáltatottságnak és a direkt kistelepülési szavazatvásárlásnak az 
eszköze. Ezzel a megközelítéssel kíván szakítani az MMAA 
alapjövedelem-koncepciója, amely az állampolgáriság, sőt az 
emberi lét jogán járó alapvető megélhetés mechanizmusát kí-
vánja megteremteni.

Az alapjövedelem lehetővé tenné a háztartási felada-
tok, vagy a családon belül végzett gondozói tevékenységek 
munkaként való elismerését és társadalmi megbecsülését is. 

Ez elsősorban a nők helyzetét javítaná, hiszen ezek a terhek 
döntően rájuk hárulnak. Az alapjövedelem-koncepció azzal 
is számol, hogy egészségügyi többlethasznot – és kevesebb 
ezzel kapcsolatos közkiadást – is eredményez, ha az emberek 
nem a túlélés miatti aggodalom pszichés gyötrelmeibe bete-
gednek bele.

Ami a konkrét javaslatokat illeti, a gyerekek 50 ezer forin-
tos alapjövedelme alatt azt kell érteni, hogy ebbe beépülne 
például a mai adókedvezmény, amely most a magasabb jöve-
delműeknek kedvez. Megmaradnának azonban azok a pót-
lékok, amelyek például az egyszülős családokat, a fogyaték-
kal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevelő szülőket illetik 
meg. A nyugdíjasok 100 ezer forintos felnőtt alapjövedelmet 
kapnának, másként fogalmazva: alapnyugdíjat. Ezt egészíte-
né ki a korábbi keresetükből számított munkanyugdíj. Ma a 
nyugdíjasok közel harminc százaléka kap 100 ezer forintnál 
alacsonyabb összegű járadékot, az alapjövedelem bevezetése 
az ő esetükben azonnali nyugdíjemelést jelentene. Később, 
javasolják a koncepció kidolgozói, differenciált nyugdíjeme-
lésekre lesz szükség, hogy az alacsonyabb nyugdíjösszegek 
nagyobb, a magasabb nyugdíjak kisebb mértékben növeked-
jenek. Az  alapjövedelem a ma gyakran rendkívül alacsony 
összegű rokkantnyugdíjak rendezésére is lehetőséget kínálna.

A gyermeket nevelők esetében, ha nem munkavállalók, 
tulajdonképpen a GYES és a GYET 100 ezer forintra eme-
lése jelentené az alapjövedelmet. A várandós nők 150 ezer 
forintos alapjövedelme pedig azért indokolt, mert a szülésre 
való felkészülés időszakában megkapná a szülő a gyermeke 
utáni 50 ezer forintos alapjövedelmet.

A 18. életévüket betöltők akkor is kapnának alapjövedel-
met, ha egyetemen tanulnak, állást keresnek vagy közmun-
kán dolgoznak. A  dolgozóknak 50 ezer forintos alapjöve-
delem járna, ami azonban egy olyan bérezési rendszerhez 
társul, amelyben a bruttó minimálbér 200 ezer forintra ug-
rik. A dolgozói alapjövedelemmel kiegészítve a teljes állásban 
megkereshető legalacsonyabb nettó kereset 166 ezer forint-
ra emelkedne a mai 107 ezerről. Mindeközben a magasabb 
bérből több személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulást 
vonnának le, ami kompenzálná a megnövekedett költségve-
tési kiadásokat. A munkaadók pedig úgy adhatnának jelen-
tős béremelést dolgozóiknak, hogy az alapjövedelmet nem ők 
finanszírozzák, hanem az állam.

A minimálbéremelés már csak azért is fontos eleme a ja-
vaslatnak, mert ez kioltja azt a gyakori érvet, miszerint az 
alapjövedelem ellenösztönzi a munkavállalást. A koncepció 
világossá teszi, hogy munkavállalással több pénzt lehet ke-
resni, mint anélkül. A cél mindösszesen az, hogy a munka-
piactól saját akaratukból vagy kényszerből távol maradók se 
haljanak éhen. Az pedig nagyon is motivál a munkavállalásra, 
hogy ez esetben garantáltan többet lehet keresni. Ugyanak-
kor az alapjövedelem védelmét élvezve senkinek sem kelle-
ne rossz minőségű munkát elvállalnia, értve ezalatt például 
a jogi védettség hiányát. A  pártalapítvány szakemberei azt 
várják, hogy ha az ő logikájuk érvényesül, akkor a minőségi 
munkahelyek számának gyarapítására kényszerülnek a mun-

Akár jövőre 
bevezethető lenne 
az alapjövedelem

Ne éljen senki 
a létminimum alatt
Nemhogy a válság idejére, de tartósan, nemhogy drasz-
tikus adóemelés révén, de akár a jelenlegi adórendszer 
keretein belül, nemhogy gigantikus költségvetési hiányt 
előállítva, de bevételi többlettel kalkulálva bevezethe-
tőnek tartja a párbeszéd az alapjövedelmet magyaror-
szágon, már 2021-től. A párt alapítványa, a megújuló 
magyarországért alapítvány (mmaa) szerdán tette közzé 
azt a  tanulmányt, amely a  magyar társadalom hetven 
százaléka számára közvetlen jövedelem-növekedést ígé-
rő új alapjövedelem-programot mutatja be. A szerzők, 
büttl ferenc és kis miklós közgazdászok szerint bőven 
vannak olyan felesleges kiadásai a  magyar államnak, 
amelyek leépítésével az alapjövedelem stabilan finan-
szírozhatóvá válna.

„Az alapjövedelem bevezetése makroökonómiai szempont-
ból viszonylag egyszerűen leírható: a központi költségve-
tésben megszüntetünk rengeteg felesleges kiadást, a közbe-
szerzési korrupció megszüntetésével olcsóbban vásárol az 
állam, és az így keletkező forrást, több ezer milliárd forin-
tot, odaadjuk az embereknek.”

Az Alapjövedelem 2021: Út a biztonságba! címet viselő 
tanulmány szerzői erre a gondolatmenetre építik számsza-
ki érvekkel operáló javaslatukat. Amiről szó van tehát, az 
„pusztán” az államháztartási kiadások nagyarányú átrende-
zése. Ennek hangsúlyozása azért lényeges, mert az alapjöve-
delem bírálói és elutasítói tulajdonképpen ugyanazt vetik 
az alapjövedelem híveinek szemére, amit azok a legjobban 
szeretnek benne, nevezetesen, hogy mindent fenekestül 
felforgat. Ismeretlen világba visz minket, amelynek viszo-
nyai felmérhetetlenek, és csakis a vele járó gigászi kiadások 
előrejelezhetők, állítják sokan.

A Párbeszéd pártalapítványának alapjövedelem-specia-
lista szakértői ezért abból a politikainak vagy kommuni-
kációsnak is értékelhető megfontolásból indultak ki, hogy 
olyan koncepciót kell felvázolniuk, amely itt és most meg-
valósítható. Még az általuk egyébként végtelenül rossznak 
tartott és mihamarabbi megszüntetésre méltónak ítélt mai 
adórendszer körülményei között is. Átcsoportosítást java-
solnak, még ha gyökereset és nagyarányút is.

Ennek az átcsoportosításnak az eredményeként a magyar 
társadalomban nem maradna senki, aki létminimum alatti 
jövedelemből volna kénytelen élni. A  Policy Agenda nevű 
intézet munkatársainak 95 ezer forint körüli eredményt 
hozó létminimum-kutatását alapul véve, az alapjövedelem-
koncepció szerzői 100 ezer forintra kalibrálták javaslatukat. 
Ennyivel mindenkinek alanyi jogon rendelkeznie kellene a 
jövőben. Mégpedig a következő bontásban: a gyerekekre szá-
mított alapjövedelem 50 ezer forint lenne, a felnőtteké 100 
ezer, 150 ezer forintot kapnának a várandós nők, továbbá a 
nettó 200 ezer forintra emelkedő minimálbér mellett 50 ezer 
forintos dolgozói alapjövedelem is járna. A javaslat kidolgo-
zói arra is felhívják a figyelmet, hogy e csoportok között ter-
mészetesen lehet átfedés – például a várandós nők egyúttal 
nagy eséllyel munkavállalók is –, így a kategóriákat egymásra 
vetítve kell kezelni és a kiadásokat is így kell kiszámítani.

Mindezt figyelembe véve az alapjövedelem bevezetésének 
teljes költségét a koncepció megközelítően 3400 milliárd fo-
rintra teszi. Ez hatalmas összeg, amely az államháztartás 14,5, 
a teljes nemzeti össztermék 6,65 százalékára rúg, a hatályban 
lévő 2021-es központi költségvetés adatait figyelembe véve.

Ugyanakkor azonban a javaslat 4200 milliárd forint le-
építhető állami kiadást azonosít. Ebben még nincs is benne 
az az 1684 milliárdnyi lehetséges forrás, amit konkrét adó-
reformokkal lehetne elérni, és még ez sem tartalmazza a mai 
egykulcsos személyi jövedelemadó átalakítását.

Összességében tehát, állítja Büttl Ferenc és Kis Miklós, az 
általuk javasolt alapjövedelem nem csupán kivitelezhető, de 
úgy hozna sok embernek biztos alapszintű megélhetést, hogy 
a költségvetés még nyerne is rajta. Részben azért, mert a fede-
zetül felszabadított pazarló, a közjó szempontjából soha meg 
nem térülő beruházások és más állami tevékenységek irdatlan 
tömege nem terhelné tovább az adófizetőket. Részben pedig 
azért, mert a több pénzhez jutó háztartások vásárlásai meg-
pörgetik a fogyasztást, ami adóbevételeket generál.

Éppen a fogyasztásra gyakorolt kedvező hatás miatt me-
rült fel számos országban a koronavírus-járvány következ-
tében kialakult válság idején, hogy közvetlenül készpénzhez 
kell juttatni az embereket, családokat. Hiszen így a válság 
következtében megszűnő munkahelyek, megrendelések nem 

FOTÓ: UNSPLASH/DANIEL VAN DEN BERG
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Nyugdíjreform készül a Cseh 
Köztársaságban

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) ajánlására nyugdíj-reformot dolgoznak ki a Cseh 
Köztársaságban, olvasható az English.radio.cz hírportálon. 
Az OECD többek között a rendszer egyszerűsítését java-
solja. Felvetette a nyugdíj-korhatár emelésének kérdését és 
azt, hogy a nyugdíj egy részét az adó-bevételekből fizessék. 

A nyugdíjreform-javaslatot a kormány által kinevezett, a 
politikai pártok, szakszervezetek, munkáltatók és más szer-
vezetek képviselőiből álló Nyugdíj Bizottság dolgozta ki. 

A Munka-és Szociális Ügyek Minisztérium tájékoztatása 
szerint a tervezet 10 000 korona (mintegy 134 500 forint) 
alapnyugdíjat biztosít mindenki számára, aki 25 évig dol-
gozott és a szükséges időn keresztül fizette a társadalom-
biztosítási hozzájárulást. 

A reform értelmében a jelenlegi közösségi nyugdíjrend-
szer két pillérre épül majd. Az egyik feladata az alap-nyug-
díj kifizetése lesz, a második pedig a további nyugdíj-há-
nyadról gondoskodik majd, amelyet a munkával töltött 
évek száma alapján határoznak meg. 

Figyelembe veszik a felnevelt gyermekek számát: az első 
számú gondviselő gyermekenként havonta 500–1500 ko-

rona (mintegy 6725–20 175 forint) közötti összeget kap. 
A nyugdíj mellett dolgozók adókedvezményben részesül-
nek. 

A Nyugdíj Bizottság elnöke, Danuše Nerudová szerint a 
reform-javaslat februárban kerülhet a kormány napirend-
jére és ezt követően a Parlament elé. 

„Javaslatunk szerint az alap-nyugdíjat 2022 januárjában 
kell bevezetni” mondta Danuše Nerudová és hozzátette: a 
további lépésekre fokozatosan kerülhet sor.

Jana Maláčová munka-és szociális ügyi miniszter kije-
lentette: a javaslatot a Nyugdíj Bizottság tagjai támogatják. 
Egységesen arra törekedtek, hogy az idősödő cseh társada-
lomnak megfelelő rendszert alakítsanak ki, amely figyelem-
be veszi a munkaerő-piac digitalizációt követő változásait. 

A reform fő céljai az átfogó 
jelleg, a fenntarthatóság és 
az igazságosság.

A miniszter a nyug-
díj-korhatár kiterjesztését 
nem támogatja. Állás-
pontja szerint az ötvenes 
éveikben járók számára új 
munkahely megszerzése 
már gondokat okoz.

A 2023-as évre egy 
olyan kalkulátor is elké-
szül, amely segítségével 
bárki kiszámíthatja, mek-
kora nyugdíjra számíthat.

Forrás: 
https://english.radio.cz/

pension-reform-envisages-
czk-10000-basic-pension-
plus-bonus-raising-child-

ren-8702672

kaadók, szembesülve azzal, hogy a potenciális munkavállalók 
már nem teljesen kiszolgáltatottak nekik.

Az alapjövedelem-koncepció impozáns táblázatokat közöl 
arról, hogyan lehet megteremteni a valóban hatalmas költ-
ségvetési átrendezés forrásait. Tételesen felsorolják a csök-
kenthető és kiiktatható állami beruházásokat a stadionépí-
tésektől és kiemelt sportesemények támogatásától kezdve 
az egyháztámogatások tételeinek csökkentésén keresztül a 
hadikiadásokig. Ebbe a sorba tartozik Paks 2 és a Budapest-
Belgrád-vasútvonal finanszírozásának leállítása is. Mindezek-
kel kapcsolatban, persze, kérdés, hogy a már megkezdett be-
ruházások és aláírt szerződések vajon valóban egy csapásra, 
következmények nélkül megszüntethetőek-e. Abban viszont 
alighanem igazuk van, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiro-
dának becézett propagandaminisztérium egyik napról a 
másikra megszűnhetne, nem hiányozna senkinek. A  kon-
cepció egyébként azzal is számol, hogy a csúcsközbeszerzé-
sek nyomán folyó építkezések és a propaganda visszanyesé-
se következtében lesznek, akik elvesztik a munkahelyüket. 
A „stadionépítő munkások” és az elfoglaltság nélkül maradó 

NER-slepp azonban szintén részesülne alapjövedelemben, a 
munkásokat pedig hamarosan felszívná a levegőhöz jutó gaz-
daság, amelyből többé nem folyatnák ki a korrupciós pén-
zeket.

Ha másutt nem, itt bizonyosan beleütközünk a NER fala-
iba: többről van szó, mint az orvosi béremelés esetében, hogy 
egy adott politikai helyzetben egy addig elgondolhatatlannak 
látszó mértékű változtatás valósul meg. Ahhoz ugyanis, hogy 
az alapjövedelmet be lehessen vezetni, nem csak a „munka-
alapú” ideológiát kellene feladni, de a rendszerjellemzőként 
funkcionáló lopást, a maffiaállami működést is fel kellene 
számolni. Büttl Ferenc és Kis Miklós ugyanis attól várja az 
egyik legnagyobb változást, hogy a GDP 7,5 százalékát kite-
vő közbeszerzések 90 százalékára jellemző felülárazását meg-
szüntessék. Egyedül ettől több mint 700 milliárdos plusz 
forrást remélnek.

A szerzők a felesleges beruházások és állami tevékenysé-
gek leállításán, valamint a túlárazások megszüntetésén túl a 
magasabb bérek utáni adók és járulékok beszedése, továbbá 
a megnövekvő jövedelmekből történő több fogyasztás áfa- és 
egyéb adóvonzata nyomán 1840 milliárdot közelítő bevétel-
lel kalkulálnak. E tételekből áll elő az a 4200 milliárd forint 
körüli plusz, ami az alapjövedelemmel összefüggő költségve-
tés-átalakítás szaldóját pozitívba fordítja.

Azért különösen fontos, hogy mindez elosztási átrendezés 
révén jöhetne létre, mert az alapjövedelemmel kapcsolatos 
egyik legnagyobb kétely mindig az, hogy a bevezetése más 
közpolitikák, az oktatás, a szociális ellátás, az egészségügy 
anyagi alapjait emésztheti fel. Büttl és Kis azonban azt állít-
ják, bármilyen egyéb adóváltoztatás, például a zöld adók be-
vezetése, vagy az offshore-országokat idéző hazai társasági adó 
növelése az alapjövedelmen kívül eső közpolitikai reformok 
megvalósítására kínálna mozgásteret. A szerintük alapvetően 
elhibázott szja-rendszert pedig anélkül lehetne igazságosab-
bá alakítani, hogy az adóterhelés összességében növekedne. 
Elegendő lenne pusztán a nagyobb keresetűekre magasabb 
adókulcsot alkalmazni, míg a kiskeresetűekre alacsonyabbat.

Az alapjövedelem-koncepció szerzői összesen 110 oldalon, 
táblázatok és grafikonok sorával támasztják alá elképzelésük 
megvalósíthatóságát. Mint minden érvekkel alátámasztott 
állítás, az alapjövedelem bevezetésének gondolata is vitatha-
tó, cáfolható. Kevés jobb dolgot lehetne elképzelni a magyar 
közélet számára annál, ha ilyen ügyekről folynának éles, de 
tárgyszerű viták.

Ehhez ugyanakkor arra is szükség lenne, hogy a közgon-
dolkodást és a társadalmi működést alapvetően megváltozta-
tó koncepció egy tanulmányon túlmenően is megjelenjen a 
közéletben. A szerzők azt írják, „az igazság velünk van – nem 
kell más, csak erő és bátorság”. Hamarosan kiderül, első ne-
kifutásra az ellenzékben van-e kellő erő és bátorság egy ilyen 
horderejű és irányú változtatási javaslat elszánt képviseletére.

Az írás Lakner Zoltán tollából a Jelen c. hetilap  
2020. október 8-i számában jelent meg.  

A lap közléshez való hozzájárulását ezúton köszönjük!
A cseh miniszterelnök magyar szenior sportolok között Olmucban, 2018.
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Segélykiáltás 
a civilekért!*

„Járvány idején, gazdasági bajok idején értelmetlen poli-
tikai vitákkal megterhelni a döntéseinket. Most segítséget 
kell nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van. Ezt 
diktálja a józan ész.” 

Orbán Viktor, 2020. december 10., Facebook-videó

Nehéz időket élünk, és ezt ma minden felelősen gondol-
kodó politikusnak tisztán kell látnia. Olyan helyzetben 
vannak az emberek és a kormányok is, amelyre nem volt 
példa a közelmúlt történelmében, így a gondok kezelésé-
re sincsenek bejáratott, alkalmazásra kész minták, példák. 
A  döntéshozóknak kell kitalálni, és felelősen eldönteni, 
melyik a helyes út a kilábalásra, a problémák megoldására.

Az elmúlt lassan egy év számtalan intézkedést hozott, 
melyek érezhetően az emberek és a gazdaság megsegítésére 
szolgáltak. Kinek-kinek – függően attól, hol dolgozik, mi-
vel foglalkozik – volt módja keresni, és jó esetben találni 
megoldást a személyes, családi gondjaira. A vállalkozások, 
az egészségügy, a kultúra, a művészetek, a sport stb. terüle-
tén tevékenykedők is kaptak mentőövet, amely átsegítheti 
őket a kritikus helyzeteken.

Vannak azonban olyan területek, ahová eddig a segítő 
kéz, a kormányzati felelősség nem jutott el, én ezek közül 
egyre szeretném ráirányítani a figyelmet. Ez pedig a civil 
szféra, ahol jelentős részben közhasznú szerveződések 
teszik nem ritkán nélkülözhetetlen, az államtól, az önkor-
mányzattól átvállalt feladataikat – minden ellenszolgáltatás 
nélkül. Ott vannak a szervezetek, az önkéntesek pontosan 
azokon a helyeken, ahová az intézményi segítség nem ér el, 
amely területeken kevesen vannak a hivatásosok, ahol embe-
ri segítségnyújtással hétköznapi ügyekben sorsok jobbra for-
dulásán lehet munkálkodni, vagy ahol csak a jó szóra áhító 
embert lehet istápolni. Mi pont ott segítünk, ahol a legtöbb, 
legnagyobb probléma van: a „végeken”, az egyes emberek-
nél, az egyedül élőknél, a magányosoknál, a szegénységben 
élőknél, vagy például a demenciával küzdőknél.

Ezeknek a szervezeteknek ez idáig nem jutott segít-
ség. Pedig ahhoz, hogy eljussanak – akár szervezetten, akár 
önkéntes, egyéni alapon - a rászorulókhoz: működni kell. 
Jelenleg a többségnek semmilyen működési forrás nem 
áll a rendelkezésére. Az adományozó kedv, lehetőség be-
szűkült, hiszen az adományozók saját gondjaikkal vannak 
elfoglalva. Állami – normatív - támogatással pedig nem 
szokás nálunk civileket elismerni.

Ha valamikor fontos lenne ezt az ágazatot megsegíte-
ni, most van az az idő. Kis túlzással egy „iparág” megmen-

* a levelet megküldtük számos hivatalnak és médiának

tésére hívom fel a döntéshozók figyelmét! Minden anyagi 
támogatással szervezetek – és ezáltal közösségek, életminő-
séget javító önkéntesek – munkájának feltételeit, túlélésük 
zálogát teremtik meg.

Kérjük, segítsenek! Ennek egy lehetséges – általunk ja-
vasolt - módja: kapjanak működési támogatást azon (köz-
hasznú) civil szervezetek (például az előző évi közhasznú 
bevételeik 10-20 százalékának megfelelő összegben), ame-
lyek önkéntesei például a helyi önkormányzatok ajánlásai 
szerint tevékenységük alapján erre méltóak. Ezzel a támo-
gatással nem csak a civil szféra érezné elismerve önkéntes 
munkáját, hanem a bajbajutottak megsegítésének civil fel-
tételei is kedvezőbbekké válnának.

Némethné Jankovics Györgyi,
a Nyugdíjasok Országos Szövetsége elnöke,

egy 32 éve működő,  
mintegy 800 településen tagszervezetei által jelen lévő 

közhasznú, civil szervezet vezetője

Új szakma hatvan 
felett

George M. bányász ifjúkori vágyálma az asztalos szakma 
volt. Fával dolgozni, székeket, asztalokat, szépséges konyha-
szekrényeket készíteni! Ám George M. egy bányászvárosban 
élt, ahol a nagyapja, az apja és a két bátyja is bányász volt 
– nem kell magyarázni. Emma O. pincérnő inkább tanár 
szeretett volna lenni, mint imádott angoltanára, de a család 
anyagi helyzete annak idején, ugye… A többit tudjuk. Louis 
V. rendőrőrmestert ifjan a női fodrászat vonzotta: kamasz-
korában a húgának hajkölteményeket kreált, de nem fod-
rász lett. Ma, közel a hetvenhez mindhárman nyugdíjasok. 
És George M. asztalos lesz, Louis V. női fodrász, Emma O. 
pedig tanítani fog, ha nem is iskolában, hanem talán ma-
gánúton és az interneten. Abban a kanadai városkában, ahol 
gyerekkori barátnőm él, a helyi főiskola képzést indított a 
hatvan éven felülieknek. 

Tizenhét szakmát tanulhatnak meg egy, maximum két 
év alatt a képzettségüktől és a választott szakmától függően, 
három havi ciklusokra bontott tantervvel. Lehetnek asztalo-
sok, fodrászok, villanyszerelők, tanítók, zenészek, szakácsok, 
cukrászok, szobafestők vagy éppen kutyatrénerek, illetve 
újságírók, stb. A tananyagot a szakma képzett és tapasztalt 
szakemberei állították össze a főiskola pedagógia oktatói-
val együttműködve. A képzés interneten folyik, különösen 
most, a járvány idején, de amelyik szakmában szükséges, 
hetente egyszer találkozásra és gyakorlati foglalkozásra ke-
rül sor, a megfelelő biztonsági intézkedések betartásával. 
A képzés során dolgozatok, tesztek, felmérések, gyakorlati 
feladatok jelzik, hogy egy-egy „diák” hol tart, miben maradt 
le, milyen segítségre van szüksége. Az oktatási ciklusok befe-
jezése végén a tanuló záróvizsgát tesz, amelynek elméleti és 
gyakorlati része van. Az elméleti vizsga tesztekből áll, a gya-
korlati megmérettetés pedig egy vizsgamunka elkészítése. 
A teljes képzést a város önkormányzata finanszírozza, nagy-
részt állami támogatásból. Amint az erről szóló tervezetben 
olvasható, több célt is el szeretnének érni a Golden Univer-

sity programmal. Az első, hogy az egyre hosszabbra nyúló 
időskor, amelyben sokkal egészségesebbek és aktívabbak a 
koros emberek, mint az egykori öregek voltak ötven-száz év-
vel ezelőtt, értelmes, örömteli, sikeres időszakká változzon. 
A második, hogy a megszerzett tudással a közösség szolgála-
tába állhassanak, ami különösen a hiányszakmákban fontos. 
A harmadik, hogy új, vágyott szakmáik ne csak boldogabbá 
tegyék a tanulást választó időseket, hanem bevételhez, azaz 
jobb minőségű életszínvonalhoz segítsék őket és családjukat. 
A negyedik cél, pontosabban előny, hogy az új szakmát ta-
nulók családjára, környezetére nem nehezedik rá a munká-
ból kieső, esetleg depresszióssá váló és azt szomatizáló, meg-
betegedő idős ember. Kanadai barátnőm külön kiemelte 
annak jelentőségét, hogy az idős családtag gyakran tanulási 
támogatásra szorulhat, és ekkor igénybe veheti a gyerekek, 
unokák segítségét, ami lelkileg mindegyikük számára együt-
tes élmény, „adrenalinlöket”, ahogy Annamária fogalmazott. 

Mindezt csak azért tartottam fontosnak megírni, mert 
bizonyára lesz majd egy olyan kormánya Magyarországnak, 
amely a másfélmillió hatvan éven felüli honfitársunk tanu-
lásra, szakmaszerzésre vállalkozó részének lehetővé teszi a 
fenti okok, célok, előnyök figyelembevételével az ismerte-
tett oktatási lehetőségek megteremtését. Egy ilyen kormány 
felállása és az efféle helyi akciók támogatása Magyarorszá-
gon azért is különösen fontos lehet, mert a félmillió Nyu-
gatra távozott magyar, a sok százezer szakember rettene-
tesen hiányzik. Nemcsak az a gond, hogy akik maradtak, 
villanyszerelők, asztalosok, gázszerelők stb., azok közül 
sokan csillagászati összegeket kérnek azért is, ha belefinga-
nak a lakásunk légterébe, de a szakmák feltöltődtek kon-
tárokkal, akiknek jóvoltából a baleseti sebészetek feladatai 
szaporodhatnak. Miután a fent jelzett elmenekülés miatt 
az orvoshiány is jelentős, szükségessé válhat a temetők ki-
bővítése. Ennek érdekében még az is megtörténhet, hogy 
a stadionok további építésétől kell elvonni a pénzt, amit 
egyetlen magyar sem akarhat, mert a focinál nincs fonto-
sabb. Az  öregek pedig velem együtt dögöljenek meg, és 
végrendeletileg égettessék el magukat, hogy kevesebb helyet 
foglaljanak el a drága magyar anyaföldben. A kanadai vá-
roskát meg az időseket használható kétkezi szakmára tanító 
Golden Universityt amúgy senki se keresse a neten, mert 
ilyen nincs. De éppenséggel lehetne!

Nógrádi Gábor
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került egy humoros jelenet is. A tombolasorsolás izgalma, 
a tánc és a vidám együttlét visszaadta a fiatalság örömét. 
Március elején még sikerült az éves közgyűlésünket is meg-
rendezni. Ezután hosszú szünet következett a közösségi 
munkánkban. A vírushelyzetből felocsúdva először a szabá-
lyokat betartva július 20-án és 21-én találkoztunk kisebb 
csoportban: Egerben és Gyöngyösön, hogy előkészítsük 
a második félévet. Voltak akik kifejezték a közösségi élet 
iránti hiányukat, ám voltak olyanok a félelmeik tudtában 
nem jöttek el. Kiértékelve az adott helyzetet, megállapítást 
nyert, hogy most fontosabbnak tartjuk a család intelmeit, 
azt hogy gyermekeink jogosan féltenek bennünket. 

Szeptember 3-án rendeztük meg a megyei sportnapot 
az egri Termálfürdőben. A  sportnapunkon tagszervezete-
ink közül 16 klub, 170 fővel vett részt. Versenyzési lehető-
séget biztosítottunk úszásban, továbbá nyugdíjas torna is 
volt. A fődíjat a teljesítménye alapján gyöngyösi Gyöngy-
Nagyi Nyugdíjasszervezet kapta. Az egészségügyi csopor-
tunk vérnyomás, vércukor, testzsír-tömegméréssel és diétás 
tanácsadással látta el tagtársainkat. A sportnap megerősí-
tette őket, hogy a közösségi élet, a sportrendezvény sok 
örömet ad és fiatalon tart testben és lélekben. 

Szeptember 8-án a tagtársaink kifejezett kérésére 1 
napos kirándulást terveztünk a poroszlói Ökoparkban. 
A programon 6 tagszervezetünktől 100 fő vett részt. A jól 
szervezett program keretén belül megcsodálhattuk a Tisza- 
tó élővilágát, az akvárium rendszert, 3D filmet néztünk 
meg, továbbá csónakázáson vettünk részt. 

Október hónapban a világ gyaloglónap programjait 
teljesítették a Heves Megyei nyugdíjasok, négy helyszí-
nen: Bélapátfalván, Abasáron, Gyöngyös-Farkasmályon 
és Egerben. Ezen túrákon 106 tagtársunk sokat tett saját 
egészsége, mozgása karbantartásáért, felejthetetlen élmé-
nyekkel, ismeretekkel gazdagodtak. 

Köszöntöttük az évfordulós klubjainkat: januárban a 
15 éves abasári „Együtt Abasárért” Aba Sámuel együletet, a 
10 éves abasári Árvalányhaj tánccsoportunkat, júliusban a 
35 éves Markazi Örökifjakat, szeptemberen pedig a 20 éves 
pélyi Tiszavirág klubunkat. 

Mindezen rendezvényeink a fennálló járványügyi szabá-
lyok betartása mellett kerültek megrendezésre. A kapcso-
latot jelenleg interneten és telefonon tartjuk klubjainkkal. 
Összességében a megmaradt programjainkon kis létszám-
mal, de nagy örömmel vettek részt tagtársaink, elmond-
hatjuk élményt adó, közösséget építő évet zárunk.  Most 
az ünnepek közeledtével minden tagtársunknak Boldog 
Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag újeszten-
dőt kívánok. A jövő év pedig legyen egy olyan év, amely 
megerősít bennünket nyugdíjasokat abban, hogy mások-
kal együtt, másokért tenni, a mindennapokban jót találni, 
emberi létünk egyik öröme.  Boldog újrakezdést minden-
kinek!
Farkas Attila, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, elnök

Értékelés 2020-ról

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 2020 év végén 
egy különleges évet zár. A  vírus, a járványhelyzet ebben 
az évben teljesen átírta feladat és rendezvénytervünket, az 
életünket a járványügyi szabályoknak megfelelően éljük. 
Mint mindenkinek, a Szövetségnek is alkalmazkodnia 
kellett egy új helyzethez, a hatályos rendelkezések betartá-
sához, a személyes találkozás nélkülözéséhez. Személyesen 
én és tagtársaink eleinte nehezen alkalmazkodunk ehhez a 
helyzethez, de az idő teltével sajnos hozzászoktunk. A szö-
vetség szervezeteinek csapata, egy olyan korosztályt képvi-
sel, akik szabálytisztelők, megszokták az együtt dolgozást, 
és élvezni tudják az öröm pillanatait. Furcsa volt nélkü-
lözni a nagy rendezvények forgatagát, zenéjét, táncos be-
mutatót, a versenyek hangulatát, valamint a sok-sok baráti 
ölelést. A járványhelyzetben maradt a család, ami törődést, 
szeretetet és biztos hátteret adhatott. A szervezeti vezetők 
tudták, hogy vannak és lesznek tagtársak, akik a lelki se-
gítségnyújtás „kezét” kérik. Nem kis feladat volt ennek a 
kéznek a felajánlása! Azt gondoljuk, hogy ez sikerült. 

Természetesen az otthonunkba zárt élet arra is alkalmat 
ad, hogy elgondolkozzunk olyan dolgokon, amikre koráb-
ban nem volt idő, átgondoljuk mi a fontos és mi nem. 
Ez az új helyzet több lehetőséget biztosít tagtársaimnak a 
megnövekedett szabad idő hasznos eltöltésére: így kertész-
kedésre, olvasásra, tévézésre, internetezésre, új tudás meg-
szerzésére, az online kommunikációra, kapcsolattartásra 
családtagjainkkal és barátainkkal. Sajnos a klubélet, kö-

zösségi élet, kulturális, települési programok megszűntek, 
nagy kérdés a szövetség vezetőinek, klubvezetőknek, hogy 
tudjuk majd ismét talpra állítani közösségeinket? Tudunk-
e majd annyi élményt, erőt adni szenior társainknak, ami 
visszahozza őket a közösségbe, lesz-e bátorságuk a hóna-
pokig tartó bezártság után ismét együtt lenni, ünnepelni. 
Ezekre a fontos kérdésekre a jövő fogja megadni a választ. 
Reméljük, hogy a veszély, a járványügyi helyzet egyszer el-
múlik, egészségben túléljük és újult erővel, örömmel tud-
juk a jövő évi kulturális programjainkat tervezni és végre-
hajtani, újabb élményekkel gyarapodni és élni közösségi 
életünket. A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 2020-
ban nem tudta megrendezni a megyei versenyeit: a vers 
és prózamondót, a dal, a kórus és a táncversenyt, továbbá 
a Nyugdíjas Ki Mit Tud-ot, a regionális és országos ver-
senyek sem lettek megtartva. A legnagyobb ünnepünk az 
Idősek Világnapja sem került megtartásra, így nem tudtuk 
köszönteni a házassági évfordulósainkat, átadni az idősba-
rát polgármesteri címeket, a közösségi díjakat.

Végrehajtott programjanikról: 
Még a vírus helyzet előtt nagy sikerrel tartottuk meg 

februárban a megyei Zsuzsanna-bált Hatvanban. A ren-
dezvényünket a hatvani Nagy Endre rendezvényteremben 
tartottuk, tagtársaink közül 210-en vettek részt, a házi-
gazdánk a hatvani Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub 
volt. A nagyszabású kultúrműsorban felléptett szóló tán-
cos, énekes, különböző tánccsoportok valamint előadásra 
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A tavaszi járványhelyzet javulásával, az enyhülő intéz-
kedések bevezetésével már a közösségek visszaállítására, 
újraindítására tettünk lépéseket. Nyáron sok szabadteres, 
kiscsoportos programot szerveztünk, pl. Bükki kirándu-
lások, (Rókafarmra többször is), Bükki túrák, stb. A kö-
rülmények kedvező alakulásával, /és mert óriási igény 
volt rá, a „játékszabályok” messzemenő betartásával, 
hangsúlyozva, hogy mindenki részvétele saját felelősségé-
re történik/, mintegy 300 fő részvételével, 7 turnusban, 
3 éjszaka/4 napos napos üdüléseket szerveztünk, Hajdú-
nánáson. A nyár végeztével, ősszel, mikor (érthető mó-
don) a rendezvényeket-, és a csoportos összejöveteleket 
betiltották, (vagyis jelenleg is,) a kapcsolattartás telefo-
non, interneten keresztül történik. Most látszik igazán, 
hogy mennyire hasznosak voltak az általunk szervezett 
számítógépes tanfolyamok (skype, unokákkal-hozzátar-
tozókkal való kapcsolattartás, könnyedebb hangvételű, 
a bezártságot oldó e-mailek küldése, és fogadása, de né-
hányan ügyeiket is interneten intézik, vásárolnak, stb.) 
Sokan egymással történő hosszú telefonbeszélgetésekről 
adnak számot. Ilyenkor tájékoztatják egymást egészségi 
állapotukról, a környezetük történéseiről (legyen ez jó, 
vagy sajnos egyre többször rossz is!)

A bevezetett vásárlási korlátozásokkal kapcsolatosan volt, 
aki jónak ítélte meg, de legtöbben nem! Főleg azt nehez-
ményezték, hogy a döntésnél nem vonták be a több száz-
ezer nyugdíjast tömörítő, országos nyugdíjas szervezeteket. 
Mind emellett sokan azért nem tartják jónak a vásárlási 
korlátozásokat, mert ellentéteket generál a fiatalabbak és 
idősebbek között. Mások véleménye, hogy „Jobban a fia-
talabbak igényeihez kellett volna igazítani, ha már bevezet-
ték”. Sokan viszont azt tartanák jónak, ha az üzletek befo-
gadóképességeihez (Falus Ferenc szerint 4 négyzetméter/fő) 
igazították volna az üzletekbe beengedendők létszámát.

Érdekvédelmi Szövetség kapcsolata tagszervezeteinkkel 
általában telefonon és interneten keresztül történik. Ilyen-
kor kérjük a szervezetek vezetőit, hogy közösségeiket pró-
bálják egyben tartani. Felhívjuk figyelmüket: nagyon fon-
tos, hogy a közösségeikhez tartozó idősek a karantén idején 
is tartsák fenn egymással a kapcsolatot, hogy tervezzék a 
jövő programjait, beszéljenek róla. Beszéljenek a közösségi 
életről, élményekről, a közös programokról, eseményekről. 
Tervezzék a jövő programjait, hiszen túl kell élnünk a jár-
ványt, hogy újult erővel építsük tovább kapcsolatainkat, és 
élvezzük a közösség teremtette lehetőségeket. 

Teszárovics Miklós

Élni és túlélni
(A gyilkos kór hatásai a nyugdíjasokra...)
Nyolcszorosan is túlléptük azt az időkeretet, amelyre a „ka-
rantén” elnevezést először alkalmazták. A karantén szó ere-
detileg, a fekete pestis idején, a 14. századi Quaranta gior-
ni olasz (latin) kifejezésből ered, ami negyven napot jelent. 
A hajók és a hajózó személyzet 40 napig voltak elszigetelve, 
(a járvány terjedésének akadályozása miatt várakoztatva, 
vesztegzár-, és közlekedési tilalom alatt) mielőtt beléptek 
volna a velencei kikötőbe. Ugyanis ennyi idő alatt kiderült, 
van-e ragályos beteg a hajón. A karantén szó tehát eredeti-
leg, a latin 40 (quaranta) szóból származik.

A negyven napos elszigetelődés nagyon megviseli a közös-
ségekhez szokott embereket, pláne az egyedül-, társ nélkül 
élő időseket. Leginkább azok érzik ezt így és fogalmaznak 
meg problémákat, akik nagyvárosokban, lakótelepeken, 
erkély nélküli lakásokban élik meg a karantént. A vidéken 
élők, illetve a kerttel, udvarral rendelkezők mentálisan is 
könnyebben vészelik át a korlátozásokat. 

Általános tapasztalat, hogy az idősek betartják a szabá-
lyokat, viselik a maszkot, a hideg beálltával egyre többen 
a kesztyűt is. A  járvány kezdetekor, tavasszal, a karantén 
első 4-5 hetét általában otthoni tevékenységgel töltötték, 
viszont ennek lejárta után már érezték a társaság hiányát, 
a korlátozásokat nehezebben viselték. Legtöbben azt fogal-
mazták meg, hogy a gyerekekkel, főleg az unokákkal, déd-
unokákkal való kapcsolat hiányzott nagyon.

A BAZ Megyei NYÉSZ honlapján 3 alkalommal is köz-
leményekben tájékoztattuk a hozzánk tartozó szervezeteket 
és a tevékenységünk iránt érdeklődő nyugdíjasokat, hogy 
tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, a karantén 
elején már leszervezett programokat lemondtuk. Kértük 
az idősebb korosztály tagjait, hogy az Országos Operatív 

Törzs- és a helyileg illetékes önkormányzatok intézkedéseit 
kísérjék figyelemmel, s a döntéseknek messzemenő figye-
lembevételével, azt betartva, annak maradéktalanul eleget 
téve járjanak el!

Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különö-
sen a zárt tereket,  a csoportos rendezvényeket!  Kerüljék az 
érintkezést lázas betegekkel,  vagy olyan hozzátartozóval, 
aki köhög, tüsszög, lázas! Gyakran és alaposan mossanak 
kezet, szappannal és vízzel! Ezt segítendő, Európai uniós 
támogatásból, a Szárnyaskerék Miskolci Kulturális Egyesü-
let által beszerzett tisztasági csomagból 50 darabot kapott 
Érdekvédelmi Szövetségünk, melyből ózdi, sajókeresztúri, 
nyékládházai, felsőtelekesi és miskolci tagszervezeteinknek 
juttattunk. Kértük, hogy kerüljék a puszit, az ölelést, és a 
kézfogást! Szellőztessenek gyakran! Lehetőleg egyenek sok 
gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket, és ha tünete-
ik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), ak-
kor ne személyesen keressék fel-, hanem telefonon hívják a  
háziorvosukat! A BAZ Megyei és Miskolc Városi Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi Szövetség irodája – további intézkedésig 
– zárva tart, az ügyfélfogadás is szünetel. Elérhetőségünket 
az iroda ajtajára kifüggesztettük, az a honlapunkon is elér-
hető.

Megígértük, hogy az elhalasztott programok, rendezvé-
nyek megtartásának idejéről, a szervezeteinket és a honlap-
látogatókat, a tevékenységünk iránt érdeklődőket, időben 
tájékoztatni fogjuk. (Egyébként a honlapunk látogatottsága 
4-5 ezer fő naponta, és pl. nov. 28-án 122.154 oldalt töl-
töttek le.) Kértük, nagyon fontos, hogy a közösségeikhez 
tartozó idősek a karantén idején is tartsák fenn egymással 
a kapcsolatot. 

Nekrológ (Csikai Sándorné emlékére)
Élet és halál, öröm és bánat. Egy új élet kezdete 
örömet, boldogságot hoz az ember, a család életébe. 
A halál tehetetlenséget, mérhetetlen fájdalmat akkor 
is, ha nem közvetlen családtagot veszítünk el. Most a 
fájdalom lett úrrá rajtunk, hiszen elvesztettünk egy 
olyan embert, aki egész életén át a családja mellett 
mindig másokért dolgozott. Mindkét területen a ma-
ximumot hozta még akkor is, amikor az „Élet” ke-
gyetlenül bánt vele. Motorbalesetben elvesztette 22 
éves fiát, majd férjét és 2 évvel ezelőtt lányát. 

Ez nagyon megviselte. Csak a hite, a barátai, a 
távol élő rokonok támogatása segítette abban, hogy 
újra magára találjon. Munkája elismeréseként több 
alkalommal részesült kitüntetésben. Legbüszkébb a 
Pro Sanitate Kossuth Zsuzsanna emlékéremre és az 
életmű díjat jelentő „ASA-SHIBA /Jasa-Siba/ minő-
ségdíjra volt a legbüszkébb. 

Örült a NYOSZ által adományozott Dicsérő Okle-
vélnek, amellyel az országos elnökség a megyei szövet-
ségben az idősek területén végzett kiemelkedő mun-
káját ismerte el.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érdekvédelmi 
Szövetség, valamint a Nyíregyháza és Térsége Nyug-
díjas Szövetségében alelnöki tisztségben több éven át 
végezte önkéntes munkáját szeretettel, odaadással az 
idős korosztály érdekében.

Megyei rendezvények 
egyik kiemelkedő szer-
vezője, lebonyolítója, a 
Nyugdíjasélet és a Gene-
rációnk újság rendszeres 
cikkírója volt.

December 11-én a ka-
rácsonyi ünnepségen (a 
Nyíregyháza Társszékes-
egyháza) még levezető el-
nökként boldogan tette a 
dolgát és örömmel vette az 
ünnepség után a gratulá-
ciókat.

És jött 3 nap múlva a rettenetes hír, hogy Csikai 
Sándorné Katika elköltözött az „Égi Szövetségbe 
Övéihez”.

Mindannyian „szép halált” szeretnénk, hogy ne 
kelljen szenvednünk, ne váljunk kiszolgáltatottá. 
Katikának megadatott, nem szenvedett, úgy ment el, 
hogy rendezetlen dolgot nem hagyott maga után.

Nagyon fogsz hiányozni, soha nem feledünk. Nyu-
godj békében drága Katika! Búcsúzom az elnökség és 
az idősek nevében.

Román Demeterné
    megyei elnök
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pánzadenovírus-vektort tartalmazó, modern konstrukció. 
Egy másik, klinikai tesztelési fázisban lévő vakcinajelölt 
(Merck /Themis Bioscience /Institut Pasteur) a kanyaró-
vírus egyik laboratóriumi gyengített törzsét használja vek-
torként. A vírusvektorokon alapuló technológiai megoldás 
abban a különleges helyzetben van, hogy éppen a COVID-
19-világjárvány előtt, 2019 szeptemberében engedélyezték 
az Ebola-vírus-ellenes vakcinát, amely jelenleg is haszná-
latban van a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló 
Ebola-járvány megfékezésében. 

2020. novemberében sorra jelentek meg a COVID-19 
elleni vakcinák hatékonyságáról szóló bejelentések. A Pfizer/
BioNTech és a Moderna mRNS-alapú vakcinái 95% körüli 
hatékonyságot mutattak, az AstraZeneca vektoralapú fej-
lesztése összességében 70%-os, ugyanezen kategóriában az 
orosz Gamaleya Intézet vakcinája pedig 92%-os hatékony-
ságot produkált. Ezek rendkívül biztató adatok. Összesség-
ében elmondható, hogy az úgynevezett harmadik generációs 
vakcinák a fejlesztési verseny legsikeresebb képviselői. 

Az egyenlő mértékű és kiegyensúlyozott elosztás érde-
kében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közremű-

ködésével létrehozták a COVAX platformot, amely a fej-
lesztést, gyártást és elosztást hivatott világméretű szakmai 
koordináció alá vonni. A járvány hatékony megfékezéséhez 
egy nemzeteken átívelő fejlesztési és elosztási sémára van 
szükség. Az egyik fő célkitűzés az, hogy 2021-ben legalább 
2 milliárd adag biztonságos és hatásos vakcina álljon ren-
delkezésre, amely megfelelő elosztásban a leginkább veszé-
lyeztetett populációs csoportoknak nyújthatna védelmet. 

Kemenesi Gábor a Pécsi Tudományegyetem Természet-
tudományi Kar Biológiai Intézetének adjunktusa a Viroló-
giai Nemzeti Laboratórium munkatársa 

Forrás: Pécsi Tudományegyetem

Hogy miért különösen jó hír, hogy sikerült egy év alatt 
vakcinát fejleszteni? Mert már látszik, hogy magától nem 
múlik el a koronavírus-járvány, amint egy-egy országban 
javul a helyzet és lazítani kezdenek, egyből ismét berobban 
a járvány. Szakértők szerint a normalitást (még ha az nem 
is jelenti feltétlenül azt, hogy teljesen visszatérünk a korábbi 
életünkhöz), csak a vakcina hozhatja el és az ezzel elérhető 
nyájimmunitás.

Már van engedélyezett Covid–19 elleni 
védőoltás

Az úgynevezett harmadik generációs vakcinák a fejlesz-
tési verseny legsikeresebb képviselői. 

A fertőző betegségek világméretű terjedése komoly tár-
sadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet 
számára. A WHO 2015-ben készült tanulmánya szerint a 
világon bekövetkezett halálesetek közel 20%-át fertőző be-
tegségek okozták. Az elmúlt időszak nagyobb járványai, de 
különösen a jelenleg pusztító SARS-CoV-2-világjárvány 
rávilágítottak a fertőző betegségek növekvő fenyegetésé-
re és a sebezhetőségünkre. A  járványok megelőzéséhez és 
hatékony kezeléséhez összehangolt és azonnali cselekvés-
re van szükség, így a lokális problémák megoldása mellett 
nélkülözhetetlen a nemzetközi összefogás. 

A koronavírus-járvány mind nemzeti, mind nemzetközi 
szinten komoly együttműködést eredményezett a tudomá-
nyos kutatásban, és különböző diszciplínák részvételével új 
kutatási irányokat indított el. Hazánkban is sosem látott 
tudományos kollaboráció indult meg, amely számos egyete-
men, kutatóintézetben dolgozó szakembert kovácsolt össze.

A COVID–19 ELLENI VAKCINAFEJLESZTÉSEK 
A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az 
emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat 
megelőzni oltások segítségével. 

Az a tény, hogy a SARS-CoV-2 vírus genetikai kódjá-
nak 2020. januári megismerését követően 10 hónappal 
már engedélyezett vakcina készülhetett, az új technológiák 
sikerességének köszönhető. A  járványok elleni küzdelem 
és a vakcinák történetének egyik mérföldkövét jelöli ki a 
modern vakcinatechnológiák előretörése a mostani világ-
járvány során. Természetesen a SARS-CoV-2 által okozott 
pandémia soha ezelőtt nem tapasztalt igényt támaszt a biz-
tonságos és hatásos vakcina kifejlesztésére, így nem meg-
lepő, hogy nem csupán a harmadik generációs vakcinák, 
hanem az összes ismert vakcinafejlesztési technológia is 
képviselteti magát a fejlesztési versenyben. 

Első generációs vakcinák 
Idesorolható minden olyan technológia, amelyben a teljes 
vírust használják fel az immunrendszer serkentésére. Alap-
vetően két csoportot különíthetünk el: az elölt (inaktivált) 
kórokozóra és a gyengített (attenuált) kórokozóra épülő 
vakcinát. Az  attenuált vakcinák legismertebb példája az 
MMR- (morbilli-mumps-rubeola) vakcina, míg az elölt 
kórokozót tartalmazó vakcina a Hepatitis A vagy a Rabies 
(veszettség) elleni oltás. 

Második generációs vakcinák 
Idesoroljuk a molekuláris biológia eszközeivel létrehozott 
olyan vakcinákat, amelyek főként a fehérjetisztítási eljárá-
sok és a nagyüzemi in vitro gyártási folyamatok erősödé-
sének köszönhetően fejlődhettek ki. Ebben az esetben a 
vírus genetikai anyaga nélküli, immunogenitásban hatásos 
fehérjéket használnak. Ez jelenthet fehérjealegység-vakci-
nát, melyre kiváló példa a Hepatitis B elleni vakcina. Egy 
másik csoportjukat a vírusszerű részecskén alapuló vakci-
nák alkotják, amelyekben a vírus teljes értékű és hiánytalan 
fehérjestruktúráját használják fel a replikációhoz szükséges 
genetikai örökítőanyag nélkül. Ezen a technológián alapul 
a humán-papillomavírus elleni vakcina is. 

Harmadik generációs vakcinák 
A technológia alapját az a megközelítés adja, hogy az im-
munogenitásban szerepet játszó kulcsfehérje vagy kulcsfe-
hérjék elkészítését a szervezetre kell bízni, mivel csupán a 
fehérje előállításához szükséges nukleinsav-molekulát jut-
tatják be a szervezetbe. 

A molekuláris biológia és nanomedicina elmúlt évtized-
ben tapasztalt nagyfokú fejlődése tette lehetővé a nukle-
insav-alapú vakcinák ilyen mértékű előretörését a mostani 
járványban, különösen a rendkívüli tisztaságú nukleinsav 
előállítása és a bejuttatásához szükséges nanopartikulum, 
például lipid-nanorészecske technológiai fejlődése. Ezzel 
a technológiai megoldással a világon elsőként a SARS-
CoV-2 kapcsán várhatóak engedélyezett vakcinák, melyek 
közül a Pfizer/BioNTech mRNS-alapú vakcináját az EU 
2020. december 21-én engedélyezte.

A harmadik generációs vakcinatechnológiák egy másik 
csoportját a vektorvakcinák képezik. Ezekben egy a koro-
navírustól eltérő vírust használnak a bejuttatáshoz, amely-
nek során a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének génjét a vek-
torként használt vírus genetikai állománya hordozza. Így a 
vektorként felhasznált, betegséget nem okozó vírus juttatja 
be a kifejezni kívánt célgént. 

A vektorként használt vírus általában valamely humán 
vagy nem humán adenovírus módosulata, számos fejlesztő 
alkalmazza ezt a technológiát. Az orosz Gamaleya Intézet 
egy harmadik generációs, adenovírus-alapú vakcinát fej-
lesztett. Ebben az esetben a vakcina két dózisában két kü-
lönböző adenovírus-vektort alkalmaznak (Ad5 és Ad26). 
Az Oxford/AstraZeneca által fejlesztett vakcina egy csim-

A Magyar Kormány határozata nyomán a Debreceni Egyetem a Nemzeti Népegészségügyi 
Központtal együttműködve megbízást kapott az új típusú koronavírus elleni védőoltás kifej-
lesztésére. A munka már meg is kezdődött, jelenleg az állatkísérletek folynak, de a tervek 
szerint legkésőbb egy éven belül eljuthat a vakcina az előre hozott törzskönyvezésig.

Az oltás minden bizonnyal jól jön majd, hiszen a legóvatosabb becslések szerint is velünk 
marad a vírus belátható időn belül, és sajnos elég gyorsan mutálódik is. Mindenképp a fejlesz-
tés mellett szól, hogy az ország nem függene a külföldi gyártóktól egy esetleges vakcinahiány 
esetén sem.

Az oltás kifejlesztésére a Nemzeti Oltóanyaggyár keretein belül kerül sor, és részt vesz 
benne a vírusvakcinák gyártása terén közel három évtizedes gyakorlattal rendelkező Fluart 
Kft. is. A klinikai kipróbálás az egyetem feladata, míg a vírust a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ biztosítja annak nemzetközi szinten is igen korszerű, BSL 3-as besorolású laborató-
riuma segítségével. 

KÜLÖN JELENTŐSÉGET AD A DOLOGNAK, HOGY AZ OLTÁSHOZ A HAZÁNKBAN IZOLÁLT 
VÍRUSVARIÁNSOKAT HASZNÁLJÁK FEL,

nem pedig a világjárvány elején Kínában szekvenált kórokozót, amely a jelenleg elérhető 
vakcinákban van, és ami azóta több mutáción is átesett.

A technológia feltehetőleg az eddig itthon bevált módszer lesz, vagyis teljes, de elpusztí-
tott, és így fertőzésre és szaporodásra képtelen vírust tartalmazza majd egy immunreakció-
erősítő adalék, ún. adjuváns mellett. Ez a technológia az antitestképződés mellett a sejtes 
immunitásra is alapoz, melynek fontosságát egyre több tanulmány hangsúlyozza, és a tüske-
fehérjén kívül a vírus teljes felülete ellen várható antitesttermelés. 

Magyarországon közel 100 évig, a 1990-es évekig gyártottak humán oltóanyagot. A privatizá-
ció, amely a gyógyszeripart is jelentősen érintette, nagyrészt felszámolta ezt a tevékenységet.

MÁRA MAGYARORSZÁGON A  FLUART KFT. RÉVÉN CSUPÁN AZ INFLUENZAVAKCINA 
GYÁRTÁSA MARADT MEG, HAZÁNK ÍGY A TÖBBI VÉDŐOLTÁSBÓL BEHOZATALRA SZORUL.

Ennek következtében előfordult már vakcinahiány, például a BCG, tífusz, tetanusz, me-
ningococcus, kanyaró elleni oltóanyag ellátása akadozott a külföldi beszállítók részéről. Ha-
zánkban korábban a Fluart Kft. fejlesztette ki többek között a 2009-es pandémiás vakcinát, a 
fentivel megegyező metodikával, amiről az egyik legtekintélyesebb orvosi szaklap, az angol 
Lancet is beszámolt, elismerve a magyar kutatók sikerét. 
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Lelki zóna

Tonk Emil ajánlásával
Tanácsok szülőknek (nagyszülőknek)! A dicséret és az 
elismerés mindenkinek fontos, legfontosabb hajtóerő az 
életben. Alkalmazd Te is! www.tonkemil.hu

Aranyosi Ervin: Tanácsok szülőknek
Dicsérd meg gyermeked, legyél büszke rája,
mert mikor így teszel, az őt inspirálja!
Nagyon fontos neki, ha te hiszel benne,
nélküled elárvult és hitetlen lenne!

Bátorítsd, adj erőt, légy a hátterében,
tudja, számíthat rád, mikor megkér szépen!
Ne korhold, ne bántsd meg érzékeny szép lelkét,
bosszúsággal sose vond el a figyelmét.

Mutass neki példát, legyél példaképe,
s figyeld, hogy utána a nyomodba lép-e?
Pátyolgasd az álmát, hadd váltsa valóra,
s ne az álmaidról szóljon minden óra!

Ne teneked kelljen szépen megfelelni,
engedd őt a saját ösvényére lelni!
Nem arra született, hogy helyetted éljen,
hanem, hogy egy saját világot reméljen!

Tedd hát jó szülőként azt, ami a dolgod,
engedd, hogy hadd legyen felhőtlen és boldog!
Szeretetet adj hát, s engedd, hogy vezesse,
hagyd, hogy saját útját szabadon keresse!

Nem azért született, mert adósod neked,
s nem a tulajdonod a saját gyermeked!
Azért jött, hogy saját életét megélje,
boldogságát, jussát elvárja, remélje!

A te dolgod inkább, hogy megtanítsd a jóra:
emberiességre, támogató szóra!
Tudjon felelősen magáért kiállni,
mutasd meg, amit tudsz, hogyan kell csinálni!

Sose kösd rabláncra büszkén szálló lelkét,
légy a fényszórója, irányítsd figyelmét!
Tanulj te is vele, néha tanulj tőle,
s engedd hadd szaladjon időnként előre.

Vigyázz, ne add tovább szüleid hibáit,
ami neked is fájt, neki sem hiányzik.
Keress jobb megoldást, válasz könnyebb utat,
olyat, melyet szíved szeretettel mutat.

FELHÍVÁS
NYUGDÍJAS KÖZÖSSÉGEK, EGYÉNEK, 
CSALÁDOK RÉSZÉRE!

Barátaink asztalánál
Ugye emlékeztek azokra a szép napokra, amikor barátok-
kal, nyugdíjas társakkal azon szorgoskodtunk, hogy finom 
étkeket varázsoljunk a közös asztalra? Nos, számotokra biz-
tosan érdekes lesz ez a felhívás. 

Szerintem sokan vannak olyanok is, akik egyszerűen 
szeretnek főzöcskézni és szívesen osztják meg tudásukat 
másokkal. Nekik is érdemes tovább olvasni a felhívást. 

Akik pedig valami különleges helyi specialitás, szokás 
szerint főzik az asztalra valót, esetleg egy-egy rendezvényt 
is „kerítenek” az étkek köré, annak meg aztán kimondot-
tan ajánlott tovább olvasni felhívásunkat.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége könyvben kívánja 
kiadni azokat az étkeket, ételsorokat, illetve recepteket, 
amelyek egy-egy településen, régióban, tájegységen jelleg-
zetesnek minősülnek, és amelyek – talán az utolsó órában 
– az utókor számára megőrzésre méltó módon készülnek, 
nagyanyáink fortélyaival fűszerezve. 

Olyan szervezetek, vagy egyének jelentkezését várjuk, 
akik lakóhelyük jellegzetes étkeinek elkészítési módját, 
fényképét megküldik nekünk, hogy később ezeket össze-
gyűjtve elkészülhessen anyáink/apáink receptes könyve – 
Barátaink asztalánál címmel.

Itt azonban nem ér véget a terv. Ha valahová elme-
gyünk, jó étkekkel kínálnak minket, kóstolót kapunk egy 
tájegység gasztronómiájából, akkor az ottani itókák is érde-
kesek lesznek számunkra. Vagyis várjuk a vidék jellegzetes 
italkínálatának bemutatását (bortermő vidékek, kedvenc 
pincészetek stb.) És persze a gasztronómia mellé kíváncsiak 
lehetünk a látnivalókra, érdekesebb, izgalmasabb, lenyűgö-
zőbb turisztikai látványosságokra. Mindezekre is helyből 
várjuk a javaslatokat.

Kérésünk a következő:
2021. február végéig jelentkezzenek azok a személyek, 
közösségek (név, telefonszám, email cím, tájegység, a java-
solt étel/étkek neve megküldésével) a nyosz@enternet.hu 
email címen, akik, amelyek szívesen szerzői lennének en-
nek a könyvnek. Számukra küldünk egy „mintát”, hogyan 
képzeljük el, milyen módon kellene a feladatot megoldani.

Szívből reméljük, hogy a már nem túl hosszú, kissé ma-
gányos, téli napokra ezzel az ötlettel találunk olyan köve-
tőkre, akik örömüket lelik tudásuk megosztásában, egyben 
kellemes időtöltést is találnak benne, és végül: jövőre – a 
nehéz napokat magunk mögött hagyva – kézbe adhatjuk 
barátaink asztali „csodáit”, tükrözve az ország valamennyi 
tájegységének specialitásait, érdekességeit a NYOSZ nyug-
díjasainak ajánlásával.

Várjuk a jelentkezéseket, legyetek ti is szerzői a Bará-
taink asztalánál c. könyvnek!

Bővebb információ: 06-30-298-5252
Némethné Jankovics Györgyi elnök,

Nyugdíjasok Országos Szövetsége

NYOSZ kérdőív
Kíváncsiak vagyunk a véleményére!
A nyugdíjrendszer problémáival foglalkoztunk az elmúlt hetek-
ben a facebook (https://www.facebook.com/nyugdijasokorsza-
gosszovetsege) oldalunkon és a NYOSZ TV (https://www.youtu-
be.com/channel/UC6WjT6nCYL95mqz5UOaqHQA) csatornáján. 
Szeretnénk megismerni az Önök véleményét a nyugdíjrendszer-
rel kapcsolatban. Kérjük, az alábbi válaszok közül válassza ki 
azt, amelyikkel egyetért. 

A válaszokat 2021. február elsejéig várjuk. 

Ön szerint, az alábbiak közül, melyik javaslat megvaló-
sítására lenne szükség ahhoz, hogy a nyugdíjrendszer 
jobban szolgálja a nyugdíjasok érdekeit?

 – Fel kellene emelni a legkisebb öregségi nyugdíj összegét 
– amely ma 28.500.- Ft – legalább 50.000.- Ft-ra (vagyis 
ennél kisebb nyugdíjat senki ne kaphasson – ez a javaslat 
összefügg azzal, hogy valaki dolgozott-e aktív éveiben).

 – Differenciált nyugdíjemelési rendszerre kellene áttérni – aki-
nek magasabb a nyugdíja, annak kisebb mértékben (vagy 
kisebb összeggel) emelkedjen évente a nyugdíja, akinek ala-
csonyabb a nyugdíja, az nagyobb mértékben (vagy nagyobb 

összeggel) emelkedjen évente a nyugdíja (ez a javaslat ösz-
szefügg azzal, hogy valaki dolgozott-e aktív éveiben).

 – Vezessük be az alapnyugdíjat – az alapjövedelem mintájá-
ra a munkában töltött évek után járó (munka)nyugdíj mellé 
vezessünk be egy olyan jövedelem kiegészítést, amely - füg-
getlenül attól, hogy valaki dolgozott-e aktív éveiben – minden 
alacsony jövedelmű nyugdíjasnak alanyi jogon járna.

 – Minden nyugdíjas egyenlő összegű nyugdíjemelést kapjon 
évente. Az emelésre szánt összeget osszák el a nyugdíjasok 
számával és mindenki azonos nyugdíjemelést kapjon.

 – Egyikkel sem értek egyet, a nyugdíjrendszeren nem kell vál-
toztatni.

 – Egyikkel sem értek egyet, más javaslatom lenne.

Kérjük, szavazzon és egy megosztással ismerőseit is kérje 
meg a véleménynyilvánításra. 

Köszönjük.

A kérdőív itt érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVeJbVEPA3erun
tU-jXs7LO2smf2wFAU76GRMcXSU0E2wFlQ/formResponse
továbbá a NYOSZ facebook oldaláról https://www.facebook.com/ 
nyugdijasokorszagosszovetsege és honlapjáról www.nyosz.hu.
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Karácsony emléke 
Az ember életét végigkísérik a gyermekkorban megélt 
karácsonyok emléke. Számomra a pici falu apró házában 
pislákoló petróleumlámpa, a fenyőfa gyantás-erdei illata, 
rajta az ezüstpapírba csomagolt dió, a pirosló alma és né-
hány darab színes papírba tekert kockacukor, a fa alatti ki-
csi Betlehem képe jelenik meg. A várakozás, hogy mikor 
szólal meg a vékony hangú csengettyű, mely az ajándékok 
megérkezését jelenti a gyermek számára. De a legmélyebb 
emlék a közös együttlétek önfeledt boldogsága mindazok-
kal, akik fontosak voltak: a szülők, a nagyszülők, a testvé-
rek, a gyermektelen keresztszüleim, akik velünk voltak a 
Szenteste meghittségében. 

Visszagondolva a jóval több, mint fél évszázaddal ezelőtti 
karácsonyokra, nem a szegénység, a nélkülözés, valaminek a 
hiánya jut az eszembe. A mai ünnepi készülődésben sem az 
anyagiak jelentik az összehasonlítás alapját. Más lett a fontos 
az emberi kapcsolatokban még ilyenkor, a keresztény világ 
legbensőségesebb ünnepének közeledtével is. Akik megélték 
a XX. század változatos, nagyon sok áldozatot követelő, el-
lentmondásos időszakát, azok tudják igazán értékelni a min-
dennapok békéjét, a nyugodt, félelem-mentes életet. Ezért 
tartom nem egyszerűen felelőtlennek, hanem bűnösnek 
mindazokat, akik az emberek közötti békétlenséget szítják, 
akiknek gyűlölet ül a szívében embertársai iránt, akik szá-
mára magyar a magyarnak ellensége, a másként vélekedő 
megsemmisítendő ellenfél, a szomszéd pedig jó esetben is 
gyanakvással kezelt idegen. 

Kérdezem őszinte naivitással: hogyan tud elszámolni lel-
kiismeretével az az ember, aki számára ismeretlen fogalom a 
közös emlékezés, az együttes ünneplés, a méltóságteljes áhí-
tat? Hogyan tudja az adventi lelki felkészülés emelkedettségét 
összhangba hozni embertársai gyalázásával? Reménykedem, 
hogy egyre többen leszünk – és nem csak Karácsony táján, 
- akik többre tartják a szeretetet, az emberi értékek meg-
becsülését, elismerését, mint a mások feletti uralmat, és az 
anyagi javak birtoklásának kizárólagosságát. Mert higgyük 
el, az igazi veszély napjainkban a lelki szegénység, sivárság, a 
humanizmus háttérbe szorulása. Ilyenkor, Karácsony táján is. 

Most, a hosszúra nyúló pandémiás időszakban még in-
kább felértékelődnek az emberi kapcsolatok, az embertár-
sainkra történő odafigyelés apró jelei. Mivel a személyes 
kontaktusok, a fizikai együttlétek lehetőségei beszűkültek, 
nagyon fontossá válnak a lassan feledésbe merülő módok: 
egy képeslap, egy levél, egy nem várt telefon, vagy az inter-
net nyújtotta modernebb megoldások. Nem is gondoljuk, 
milyen sokat jelenthet egy emberi gesztus! Emlékszel még? 
Milyen jó volt … Már alig várom, hogy ismét … 

Mert higgyük el, lesz élet a járvány után is! Ám, hogy mi-
lyen lesz, az rajtunk (is) múlik! 

Békés, boldog új évet kívánok! 
Lukács András 

Miskolc, 2020. december

Home office pályázat a vészhelyzetben
A Quillingvarázs magyarországi csoportja ez év őszén Ad-
venti Quilling pályázatot hirdetett felnőtt és gyerekkate-
góriában. A pandémia miatt az alkotásokat otthon kellett 
elkészíteni, majd a róluk készült fényképeket továbbítani a 
pályázatban kiírt feltételeknek megfelelően.

A nyugdíjas társunkat, Demeter Ferencnét is megérin-
tette a felhívás, és papírcsíkokból elkészítette a szent csalá-
dot megörökítő képét. A pályázati kiírás szerint az alkotást 
egy olyan közegben kellett lefényképezni, amelyhez a kép 
mondanivalójában kötődhet. Így jött ötletként az, hogy a 
képet legjobban a betlehemi környezet tudja befogadni, a 
kép ugyanis a királyi környezetben erősítheti a szent család 
jelentőségét.

A kép lefényképezésére a Balatonfűzfőn, a Jézus Szíve 
Plébánián megépült Betlehem kínálkozott a legalkalma-
sabbnak. A  plébánia vezetőjének engedélyével a fénykép 
elkészült és került a pályázatra beküldésre.

Néhány mondat a zsűri értékeléséből:
„ 2020. December 15-én lezárult a PapírCsík.hu és a 

Quillingvarázs közös Adventi Quilling Pályázata. 57 jelent-
kező közel 90 pályaművet készített, amikkel nem könnyí-
tették meg a zsűri dolgát, köszönjük! Sok-sok egyeztetés és 

pontozást követően alakult ki a végső sorrend. A zsűri a kö-
vetkezőket vette alapul pontozáskor: kivitelezés, kreativitás, 
összhatás. Minden kategóriára egységesen 15 pont volt ad-
ható, mint maximum, így egy alkotás elérhette a maximális 
45 pontot. A három zsűritag értékelését követően összesítet-
tük a pontszámokat, ami alapján kialakult a végső sorrend. 

Egyeztetésekre pedig azért volt szükség, mert az alkotá-
sok sokasága és minősége okán néhány egységes témát kü-
lön is díjaztak. Így kiosztásra került a legjobb hópehely, ko-
szorú és a Betlehem mellett egy különdíj is. A felnőtteknél a 
haladó és a kezdő kategóriának határvonala a közel egy éves 
tapasztalati tényező volt a PapírCsík technikában. Külön 
öröm volt számunkra, hogy érkezett 3 gyermek által készí-
tett alkotás is, így ők mindenképpen nyertesek lettek…”

„Nagyon sok gyönyörű alkotás született és az igazán erede-
ti ötletek ámulatba ejtettek. A pályázatra beküldött alkotások 
igazán a quilling sokoldalúságát, változatos dekorációs lehe-
tőségeit mutatják be.   Az életképek, a betlehemek, tudom 
nagyon nehéz műfaj, gratulálok a kategória győztesének.”

A külön kategóriában a legjobb Betlehem: Demeter Fe-
rencné nyugdíjas társunk TesszDecor alkotása nyert. Gra-
tulálunk!

A LARGUS ÖRÖKJÁRADÉK, megteremti Önnek 
a jól megérdemelt boldog időskor anyagi 
biztonságát. De mit is nyújt az általunk kínált 
életjáradék?

 Ø Szerződéskor azonnali nagy összegű kifizetést 
az Ön kezéhez, amely akár 10, 15, 20 millió forint 
is lehet! (az ingatlan értékétől és a választott 
konstrukciótól függően).
 Ø Élethosszig tartó, garantált, folyamatos és kiemelt 
összegű havi járadék folyósítását.
 Ø Extra juttatást, mert bár a lakott ingatlanok csak 
az 50%-át érik az ugyanolyan paraméterekkel 
rendelkező, de költözhető ingatlanok értékének. 
Mi mégis a piaci értéket vesszük figyelembe, 
a kezdeti nagy összegű, és a rendszeres havi 
járadék kiszámításakor is.
 Ø Automatikusan átvállalásra kerül a lakás/ház 
biztosítása.
 Ø Használja ki ezt a költségmegtakarítást, 
így a jövőben ennek díjai szabadon elkölthetővé 
válnak az Ön számára!
 Ø Hosszú távon biztosítjuk kényelmét azáltal, hogy 
gondoskodunk az ingatlan műszaki állapotának 
megőrzéséről. Ezzel még több marad az Ön 
zsebében, amit magára költhet.
 Ø Az ingatlan tulajdoni lapján – a Földhivatalnál 
– bejegyeztetjük az Ön élethosszig tartó 
lakáshasználati és életjáradéki jogát.
 Ø Extra garancia: A szerződés garantálja, 
hogy amennyiben nem kerül folyósításra 
az esedékes havi járadék, akkor a szerződött 
ingatlan haladéktalanul visszaszáll a járadékosra. 
Mindez úgy, hogy a járadékosnak sem a kezdeti 
sok millió forintos kifizetést, sem az idő közben 
folyósított havi járadékokat nem kell visszafizetnie.

A jelentkezéseket az egész ország területéről 
várjuk, lakás, ház,  

nyaraló és telek tulajdon esetén is. 
Ajánlatkérés: 

+36 1 788 9454 / +36 70 273 1600
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elénk kerül? Gasztronómiai szakértők szerint nem csak íz-
lelőbimbóinkat kell készenlétbe helyeznünk, hanem a töb-
bi érzékszervünket is. Meg kell vizsgálnunk mindenekelőtt 
a csoki színét: az a jó, ha fényesen csillog-ragyog. Oda kell 
fülelnünk, milyen a hangja, ha kettétörjük: kedvező jel, 
ha csattan-pattan; ez esetben ugyanis nem kevertek bele 
mindenféle egyéb anyagot. Szimatoljunk bele ezután az 
illatába, s  csak mindezek után kapjunk be egy darabkát. 
Ne rágjuk el, hanem hagyjuk szép nyugodtan szétolvadni 
a szánkban, hogy minél több ízlelőbimbónkkal érintkez-
hessen. 

S hogy mitől lesz igazán jó a csoki? Minden a kakaóbab 
minőségétől indul, de a szakértők azt állítják, hogy a jó 
kakaóbabot is el lehet rontani, hiszen miután leszüretelik, 
elég sok munkafázis van még hátra a semleges ízű kakaó-
babtól a csokoládé elkészültéig: fermentálás (vagyis erjesz-
tés), szárítás, pörkölés, végül a feldolgozás: hántolás, őrlés, 
finomítás, formázás…

A pörkölés meglehetősen bonyolult és egyedi folyamat. 
Ha rövidebb ideig tart, akkor megmarad a kakaóbab gyü-
mölcsíze, ha tovább pörkölik, akkor a mandulás, mogyorós, 
földes ízek bukkannak elő. A pörkölt kakaóbab egyébként 
nem keserű, önmagában is fogyasztható. Az egyéb össze-

tevők is fontosak: a rossz minőségű cukor, vagy tejcsoko-
ládénál a tejpor is elronthatja a végeredményt. Lényeges a 
csokoládé és cukor aránya, utóbbi leginkább abban segít, 
hogy a kakaóbab ízt érzékeljük, legyen mivel összehasonlí-
tanunk folyamatosan a szánkban. 

S  ekkor a szállítás és a tárolás hibalehetőségeiről még 
nem is beszéltünk. A  csokoládé ugyanis kényes „jószág“. 
Két fő ellensége a nedvesség és a magas hőmérséklet, de 
nem kedveli az erős szagokat és a közvetlen fényt sem. Ha a 
drágán vett, finom csokoládé fénytelen, kifehéredett, vagy 
szabálytalan, érdes réteg van a felületén, a helytelen táro-
lásra és nem a gyártóra kell gyanakodnunk. A szavatossági 
időre azonban érdemes odafigyelnünk. A legtovább, 2 évig, 
az étcsokoládé áll el, míg a tejcsoki mindössze egy évig áll 
jót magáért.

Nem olcsó a minőségi csokoládé, hiszen a belevaló 
anyagok is sokba kerülnek, a kézműves eljárást is meg kell 
fizetni, de a prémium csokiból elegendő akár egyetlen koc-
ka is az élvezethez. Ráadásul az igazi csoki egészséges, kö-
szönhetően a benne lévő antioxidánsoknak.

Szádvári Lídia
Forrás: wikipedia,  

https://chococard.hu/kakao-feldolgozasa/   

Csokoládé
Emlékszik Ön is az 1950-es évek egyik nagy slágeré-
re? Csoko, csoko, csokoládé, Ó, hogy édesszájú legyen, 
csak ilyet vegyen! Csoko, csoko, csokoládé, S benne fi-
nom mogyoró... Kint hideg, szürke, borongós az idő, 
s ilyenkor különösen jól esik valami finomság, s mi más 
lenne az, mint egy kis csoki. Ismerkedjünk meg az ere-
detével, s a jó csoki titkaival közelebbről.

A csokoládé alapanyaga a kakaóbab, ami a Dél-Ameriká-
ban őshonos, vadon élő kakaófa gyümölcse. Semmi köze 
tehát a hüvelyes zöldséghez, csak a formája emlékeztet rá. 
Az ovális, amerikaifutball-labda formájára emlékeztető ter-
mésben mintegy félszáz kakaóbab rejtőzik. Ezeket egykor 
a napon szárították ki, majd megpörkölték, és összetörték. 
Mivel a kakaónak magas a zsírtartalma, a por masszává 
állt össze. Ezt a masszát vízzel habosra rázták, és megitták, 
azonban az ital meglehetősen keserű volt. 

Már a maják birodalmában ismerték, sőt, fizetőeszközként 
is használták a kakaóbab barna szemeit. Maga a kakaó neve 
is utal a kereskedelemre; a „cacau” eredetileg egy ige, jelenté-
se: venni, cserélni, vásárolni. Például egy avokádóért három 
kakaóbabot kellett adni, míg egy nyúlért elkértek akár nyolc 
kakaóbabot is. Egy rabszolga ára 100 kakaóbab volt. Ame-
rika felfedezése előtt még az adót is kakaóban fizették meg.

Az aztékok már ízesítették a keserű italt fahéjjal, ánizs-
zsal, vaníliával, kukoricaliszttel, és a legfontosabb, hogy el-
készítése során erjesztették is. Ennek köszönhetően sokkal 
lágyabb állagot és kevésbé keserű ízt értek el.

Európában a csokoládéfogyasztás a 17-18. században 
kezdett elterjedni. A kakaóbab az öreg kontinensre átke-
rülve csaknem 200 évig a spanyolok kereskedelmi mono-
póliumát képezte, ahol a kakaóitalt cukorral édesítették, s 
csak ezután terjedt el más európai országokban. 

A 19. század elejétől a kakaóvajat és a kakaómasszát már 
géppel szétválasztották, és elindulhatott a szilárd állagú 
csokoládé gyártása.  Későbbi találmány volt a tejcsokoládé, 
ami napjainkban is a kakaóhoz adagolt tejporral készül.

A Macskanyelv, a piros, mogyorós tejcsoki, a Melódia 
szelet, a Négercsók és társai sokunk számára ismerősek, 
akár a gyerekkorunkból. 

Manapság már sokféle, ízesített csokoládét lehet kapni. 
Jómagam ettem például töpörtyűkrémmel töltött étcsokit 
is! Ahogy a gasztronómia egyre divatosabbá válik és egyre 
több embert érdekel, úgy alakulnak a nagy gyártók mellett 
nálunk is egyre-másra kis, kézműves műhelyek, ahol a kí-
sérletezésnek csak a fantázia szab határt. 

Hogyan érdemes értő módon csokoládét kóstolni, ahe-
lyett, hogy csupán megennénk egy táblával abból, ami 

Tisztelt Olvasók! 
Kérjük, kövessék a Nyugdíjasok Országos Szövetsége Facebook oldalát!

https://www.facebook.com/nyugdijasokorszagosszovetsege

Naponta frissülő hírek, tudósítások, videók láthatók az oldalon, többségében a nyugdíjaso-
kat érintő ügyekről. Kérjük, hogy azok megosztásával is segítsék az oldal népszerűsítését, 
azt, hogy minél több nyugdíjas társunkhoz eljussanak üzeneteink. Minden segítség, vélemény 
számít, köszönjük szépen.

Nyugdíjasok Országos Szövetsége

Fotók: pixabay
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kóegységek ideális körülményeket nyújtanak a járványok 
terjedéséhez. 

A járvány terjedésének megfékezését az is akadályozta, 
hogy figyelmen kívül hagyták a koronavírusnak különö-
sen az idős emberekre gyakorolt   hatását, például a covid 
diagnosztizálásának az a kritériumát, amely minimum 38 
fokos testhőmérsékletet ír elő. Tudvalevő, az idősek szo-
kásos testhőmérséklete 1 vagy 2 fokkal alacsonyabb lehet 
az átlagnál. Ezért például a 37 fokos testhőmérséklet idős 
embernél már láznak számít!

A társadalmi elszigeteltség, a betegségektől való félelem 
testi és lelki egészségi problémákhoz vezethet. Josje den 
Ridder kutató társadalmi és érzelmi magányt különböztet 
meg. Szerinte a koronavírus előtti adatokhoz képest az ér-
zelmi magány, nem pedig a társadalmi magány nőtt meg 
különösen. Ez utóbbi a társadalmi kapcsolatok hiányáról 
szól. Ez – ha korlátozottan is – működik a járvány idején, 
hiszen a szomszédok, ismerősök, vagy az idősotthonok sze-
mélyzete kielégíti a mindennapos szükségleteket, kezdve 
az élelmiszerektől a gyógyszerekig. Az érzelmi magány az 
elhagyatottságot jelenti, azt az állapotot, amikor nem jö-
hetnek a látogatók, a családtagok, legfeljebb az ablakon, az 
erkélyen át integethetnek, kiabálhatnak egymásnak. A ku-
tató szerint az érzelmi magányt átélő idős emberek aránya 
több mint a duplájára nőtt a koronaválság alatt.

Beszélgetni kell az idősekkel arról, mit tehetnek a jár-
vány idején biztonsággal a kapcsolataik fenntartása érdeké-
ben, telefonon, személyesen, vagy akár digitálisan. 

Itt azonban a digitális szakadék jelenségével találjuk 
magunkat szemközt, ami az egyes generációk közt tátong: 
akik használják, illetve akik nem használják a számítógé-
pet, a világhálót.

Az egész világot behálózó koronavírus-járvány idején az 
óvintézkedések sorában az első helyen állt, hogy a szociális 
kontaktusokat a minimálisra kell korlátozni, s a kommuni-
káció csak szigorúan indokolt esetben, rövidre fogva, nem-
egyszer az arcot takaró maszkon keresztül bonyolódhat. 
Az  idősek klubjai és egyéb közösségi találkozóhelyek be-
zártak, az utcák, terek, parkok elnéptelenedtek, az emberek 
kényszerűen az otthonaikba zárkóztak. A munkavállalók – 
akik tehetik – otthonról dolgoznak, az infokommunikáci-

ós eszközök segítségével. Jóllehet sokan, fiatalabb család-
tagok, önkormányzati segítők, és önkéntesek ajánlják fel 
azt, hogy beszerzik az időseknek az élelmet, a gyógyszert 
és egyéb alapszükségleti cikkeket, hogy ne fertőződjenek 
meg a boltokban, járműveken, azonban a segítők a holmit 
leteszik a bejárat elé, személyes találkozásokra, beszélgetés-
re nincs mód. Az élet szinte az egyik pillanatról a másikra 
átváltott online üzemmódba. Kérdés: mi lesz így azokkal a 
lakásukba szorult idősekkel, akik nem használnak digitális 
eszközöket? Ha mégis, akkor a legkisebb probléma esetén 
– például elfelejtették a belépési jelszavukat – elakadnak, s 
nem jutnak segítséghez. Az  idős generáció, aki az analóg 
korszakban szocializálódott, ebben a helyzetben különösen 
élesen találja magát szemben azzal, hogy digitális szakadék 
választja el őt a világtól; például nem láthatja-hallhatja tá-
vol élő hozzátartozóit a skype, a zoom, a viber, a google 
meet hangouts, vagy más alkalmazások segítségével, de 
még egy gyors üzenetváltásra sincs módja, hiszen az e-mail, 
az sms, a messenger küldése kívül esik kompetenciáján. 

A „digitális szakadék” kifejezés nemcsak azt azonosítja, 
hogy ki használja az internetet, és ki nem, hanem a digitális 
kirekesztés fokozatait is, vagyis az internethasználat összetett-
ségét, mélységét és változatosságát. Amint az internet egyre 
jobban integrálódik a mindennapi életbe, azok, akik nem 
használják, nagyobb valószínűséggel lesznek kirekesztettek 
és hátrányos helyzetűek, hiszen például az egészségügyi szol-
gáltatásokhoz is nehezebben férnek hozzá. Azért is hasznos a 
digitális írástudás elsajátítása, mert az idősek számítógép- és 
internethasználata csökkenti a depresszió kockázatát, mivel 
kapcsolatot tudnak tartani a családdal,s nem utolsósorban  
hozzájutnak a szolgáltatásokhoz, információkhoz, szórakoz-
tató tartalmakhoz  és támogatásokhoz is, amelyekre szüksé-
gük van.. Ez még fontosabb a covid-válság idején. 

Tervek, törekvések, célok, megoldások:
Egyes országok, így pl. Ausztria, az összes nyugdíjat meg-
emelte az 1,5% -os inflációs rátával és a kis nyugdíjak 
3,5% -ával, 2020-ra és 2021-re is, ami két év alatt 7% -ot 
jelent. Ez még nem minden, szorgalmazzák a generációk 
közötti szolidaritást is.

A német kormány óriási összegeket fektet be az öregségi 
jóléti szolgáltatásokba, valamint az egészségügyi és ápolási 
személyzetbe. Több digitális lehetőséget kívánnak biztosí-
tani az idős emberek számára.

Idősek és a koronavírus-járvány 
Európában

Körkép Ausztria, Németország, Spanyolország, Svájc, 
Belgium, Hollandia információi alapján
Milyen hatása van a koronavírus-járványnak Európában az 
idős népességre, akiknek egy része otthonában, más részük 
intézményekben él? Hogyan reagáltak, milyen megoldásokat 
kerestek a covid-járvány által felszínre hozott, elsősorban az 
időseket érintő problémákra az egyes európai országokban?

Valamennyi országot váratlanul, felkészületlenül érte a 
járvány. Ki kellett dolgozni a védekezési stratégiákat, meg 
kellett találni a gazdasági és a szociális érdekek közötti 
egyensúlyt. Olyan problémák kerültek előtérbe, amelyek-
kel korábban nem foglalkoztak kellően, vagy egyenesen 
figyelmen kívül hagyták.

A járvány által különösen veszélyeztetett csoport az idő-
seké. Az időseket védő intézkedések, amelyeket hazánkban 
is bevezettek, sok, egyedül, otthonában, vagy idősotthon-
ban, gondozóházban élő időst izoláltak környezetétől, gya-
korlatilag elszigetelték őket a társadalomtól. Sok idősott-

hon egyszerűen bezárta szobájukba a lakókat, függetlenül 
attól, hogy elkapták-e a koronavírus-fertőzést, vagy nem.. 
A  véleményüket meg sem kérdezték, a fejük felett dön-
töttek sorsukról. Ennek eredményeként sokan hónapokat 
töltöttek szoba-karanténban. (Erről az életformáról sok 
konkrétumot megtudhat az érdeklődő Cserhalmi Imre: 
Idősotthon – belülről. 66 nap karanténban című, nemrég 
megjelent könyvéből, ami a hazai helyzetet hozza közel az 
olvasóhoz, személyes tapasztalatok alapján.)

A koronavírusos halálesetek mintegy fele idősek ottho-
nában következik be sok európai országban. Belgiumban 
a covid-fertőzés következtében meghalt emberek 64,5% 
-a bentlakásos gondozási központ lakója volt.  Ennek oka 
röviden az idősotthonok általános alulfinanszírozottsága, 
a kevés személyzet, a rossz munkakörülmények. A „klasz-
szikus”, hosszú folyosókkal rendelkező, nagy létszámú la-
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Baleset-megelőzés

Figyeljünk az egyedül élő idősekre!
A hideg idő beálltával veszélyben vannak a hajléktalanok és 
a fűtetlen lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!

A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 
Celsius fok alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az 
utcán, a tüzelő nélkül, elhagyatott tanyákon, külterületen, 
lakásukban egyedül élő idős embereket.

Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer része-
ként a társszervekkel – mentőszolgálatok, katasztrófavéde-
lem, a megyei és települési önkormányzatok, jegyzők és 
polgármesterek – közösen felhasznál minden rendelkezé-
sére álló eszközt és együttműködik a közszolgáltatást végző 
szervekkel és a civil szervezetekkel.

Az állami intézményeken, a civil, karitatív, egyházi szer-
vezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük 
lehet abban, hogy az időjárás okozta tragédiák megelőzhe-
tőek legyenek. Kérjük, hogy a hideg idő beköszöntével fi-
gyeljenek a környezetükben élőkre, a legveszélyeztetettebb, 
magányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktala-
nokra!

Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés 
céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai 
teljesítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot okoz, illet-

ve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely 
ilyen helyzetben életveszélyes lehet

Amennyiben tud olyan emberről, aki veszélyhelyzetbe 
került, akit a kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen beje-
lentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es tele-
fonszámokon, vagy jelezze a lakóhely szerint illetékes ön-
kormányzatnak!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Spanyolország mindenekelőtt az idősotthoni ellátás 
rendszerét kívánja felülvizsgálni; javítani irányítását, nö-
velni finanszírozását, és a személyi állományt. Ugyancsak 
sürgetőnek tartják az egyenlő bánásmódról szóló törvény 
jóváhagyását, az életkoron alapuló diszkrimináció ellen.

Noha vannak olyan kezdeményezések, amelyek segíte-
nek megoldásokat találni a digitális megosztottság csök-
kentésére, a technológiai vállalatoknak biztosítaniuk kell 
a felhasználóbarát felületek népszerűsítését, elsősorban 
azon idősek körében, akik alacsonyabb jövedelemmel és 
kevesebb képzettséggel rendelkeznek, azért, hogy nagyobb 
biztonságban élhessenek otthonaikban a járvány idején is.

Svájcban a koronavírus-válság tudatosította a döntésho-
zókban, hogy sürgősen szükség van egy szolidaritáson ala-
puló öregségi politikára. Elfogadhatatlan, hogy a társada-
lom nagy csoportjától csak az életkor miatt tagadják meg 
a társadalmi részvétel, valamint az önrendelkezés jogát, be-
leértve a járvány esetén történő kezelést is. Törekedni kell 
arra, hogy a gazdasági érdekek ne írják felül az egészségügyi 
intézkedéseket, mert ez abszolút elfogadhatatlan lenne az 
idősek számára.

Belgiumban az elmúlt években az Egészségbiztosítási 
Pénztár többször is szorgalmazta az idősek gondozására 
fordítható fösszegek növelését a megfelelő ellátás biztosítá-
sa érdekében.  Felszólították az illetékes hatóságokat, hogy 
folytassák a munkát az idősek számára kialakított létesít-
mények és szolgáltatások hálózatán belül, amelyek egy-
mással és az idősekkel együtt működnek. Ilyenek: a családi 
gondozás, az informális gondozók támogatása, az idősek 
egyesületei, nappali ellátó-helyek, klubok, átmeneti szál-
lások, helyi szolgáltató központok, bentlakásos gondozási 
központok stb. 

Egy ideje olyan kezdeményezés folyik, amelynek során a 
nagy létszámú ellátó helyeket kisebb egységek váltják fel, ahol 
a lakók 8-15 fős közösségekben élnek együtt, állandó mult-
idiszciplináris csoport támogatásával, beleértve az egészség-

ügyi dolgozókat, a mentőket és a karbantartó személyzetet, 
akik felelősek minden gondozási és támogatási feladatért. 
A vírusfertőzések leküzdésének egyértelmű előnyei mellett 
ez az ellátási forma lehetővé teszi, hogy nagyobb önállóságot 
biztosítson az egyes lakóközösségeknek, és jobban reagáljon 
lakóinak egyedi kívánságaira és igényeire.

A covid-járvány egyértelművé tette, hogy a bentlakásos 
gondozóközpont már nem állhat magányos szigetként, 
hanem ki kell alakítania az együttműködést a szomszéd-
sági környezettel, a kórházakkal, a mentálhigiénés háló-
zatokkal, az otthoni ellátással, az önkéntesekkel, az orvosi 
szakértelem megosztásával, hogy szükség esetén a segítség a 
közelben legyen, s a bentlakásos gondozási központoknak 
ne kelljen mini-kórházakká válniuk a lakók kényelme és 
életminősége érdekében, hanem olyan hely legyen, amely 
számíthat a környezete szolidaritására, és ahol van lehető-
ség a bentlakásos ellátáson kívüli tevékenységekre is, nem 
utolsósorban pedig megfizethető az idősek számára.

A fentieket különösen nehéz összeegyeztetni azzal a lo-
gikával, amelyben a profitmaximalizálás és a tiszta üzleti 
logika élvez elsőbbséget. 

A bentlakásos gondozó-központoknak a jövőben job-
ban fel kell készülniük a járványokra, értve ezen a szakkép-
zett személyzetet, a védő és tesztelő eszközöket, az esetleg 
szükségessé váló átalakításokat, a megfelelő higiénés felté-
teleket.

Az európai jólétnek és az orvostudomány fejlődésének 
köszönhetően az idősek egyre tovább élnek. Folyamatosan 
növekszik az idősek, azon belül a nagyon magas életkort 
megélt emberek létszáma. Az idősek gondozása ezért mind 
több és több pénzügyi forrást igényel. Hogyan fogjuk ezt 
finanszírozni? Belgiumban pl. az Egészségbiztosítási Pénz-
tár számára egyértelmű a válasz: együtt, közösen.

Összeállította: Szádvári Lídia
Forrás: az ESO (Európai Idősügyi Szervezet) egyes tagálla-

mainak országjelentése

Vigyázzunk az idős gyalogosokra!
A téli időszak a gyalogosok közlekedésére kiemelt kockázatot jelent. 
A gyalogosok a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői, baleset bekövet-
kezése esetén – testük védtelensége miatt – sérülési, illetve halálozási kocká-
zatuk jelentősen nagyobb más közúthasználókhoz képest.

A balesetet minden esetben emberi mulasztás, valamilyen szabályszegő 
magatartás okozza, ami azt jelenti, hogy figyelmes vezetéssel, szabálykövető 
magatartással, az emberi hibák kiküszöbölése által megelőzhetőek lennének.

A gyalogos elütések többsége a járművezetők hibájára vezethetők 
vissza, míg a balesetek kisebb hányadát a gyalogos szabályszegése okozza.

A téli hónapokban megnő a gyalogos balesetek száma, mert a köz-
lekedést befolyásoló időjárási, látási és útviszonyok egyaránt kedvezőtlenül 
változnak. A rövidebb nappalok miatti sötétebb környezet, a csapadéktól csil-
logó útburkolat, a szemből érkező járművek fényszórói, valamint a csapadé-
kos időben működő ablaktörlők is nehezebbé teszik a gyalogosok észlelését. 
A szélvédők megtisztítása, folyamatos belső párátlanítása, valamint a fényszó-
rók tisztán tartása különösen fontos ilyenkor.

Tovább nehezíti a helyzetet, ha a gya-
logosok sötét tónusú ruházatot visel-
nek, ez főleg az idős közlekedőkre jellem-
ző, illetve ha lakott területen kívül haladva 
nem viselik a fényvisszaverő mellényt.

A nedves, különösen a havas, jeges   
útburkolaton a járművek fékútja – s ez-
által a féktávolság – megnő, ami jelentő-
sen növeli a gyalogos balesetek bekövet-
kezésének kockázatát.

A balesetek jellemző oka gyalogosok részéről, hogy szabálytalanul, 
körültekintés nélkül lépnek le az úttestre, míg a járművezetők részéről 
a figyelmetlenség, az elsőbbség meg nem adása a kijelölt gyalogos-átkelőhe-
lyeken, valamint a szabálytalan kanyarodás.

Az idős embereknek általában már a látásuk és hallásuk is rosszabb, nem 
képesek valós módon érzékelni a közeledő veszélyt, s ez számos baleset for-
rása lehet. Sokuknak ízületi és végtagfájdalmak, valamint egyéb rendellenes-
ségek miatt lassúbb a mozgása, így tovább tart áthaladniuk az úttesten, így 
tovább vannak veszélynek kitéve. Sok esetben a türelmetlenség is jellemzi 
az idősek közlekedését, nem képesek kivárni, míg szabad lesz részükre az út, 
s váratlanul lépnek le az úttestre.

Ezért is fontos, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és 
útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, időben alkalmaz-
kodjanak a kedvezőtlenebb közlekedési körülményekhez. Lassúbb, körültekin-
tőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a baleseteket, még akkor is, ha 
a veszélyhelyzetet a gyalogos figyelmetlensége idézte elő.

Balesetmentes közlekedést kíván  
az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság!

„…hogy mindenki hazaérjen!”
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dés keretében vásároltak. A használt termékekre egy évre 
érvényesíthető a szavatossági jog.

A jótállási időt a gyártók hosszabb időben is megha-
tározhatják, amit a kereskedőnek kötelező továbbítania a 
fogyasztónak.

A szavatossági igény érvényesítése az első hat hónapban 
automatikus, azaz a fogyasztónak nem kell bizonyítania, 
hogy miért hibás a termék. Hat hónap után a fogyasztó-
ra hárul a bizonyítás. Tehát az első félévben a szavatosság 
fogyasztói szerződések esetén úgy viselkedik, mintha jótál-
lásunk lenne. Amennyiben a fogyasztó hat hónapon belül 
viszi vissza a terméket, választhat, hogy javítást, cserét, visz-
szavételt vagy árleszállítást kér-e.

Nagyon fontos dolog, hogy vita esetén minőségvizsgála-
tot lehet kérni, azonban ennek eredménye sem a fogyasz-
tót, sem az eladót nem kötelezi.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó tehát mit kérhet a fo-
gyasztó? Erről a Polgári Törvénykönyv a Ptk. 6:159. § (2) 
bekezdése rendelkezik:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicser-
élést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény 
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (a kereske-
dőnek) a másik szavatossági igény teljesítésével összehason-
lítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

 Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a 
kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy 
e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint 
- megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerző-
déstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Javítás esetén a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál 
súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomag-
ként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az 
üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha pedig a javítás az 

üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, 
valamint az el- és visszaszállításról a javítószolgálatnak gon-
doskodnia kell.

A fogyasztók jogát védi, hogy a termék megvásárlásától 
számított három munkanapon belül a termék meghibáso-
dásakor, a fogyasztó csereigénye esetén a forgalmazó nem 
választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibá-
sodott árut - amennyiben van ugyanolyan árucikk a for-
galmazónál – előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni. 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben 
jogos csere igényünk van, a kereskedő nem választhatja 
azt a megoldást, hogy levásárlást ajánl fel. Ha nem tudja 
ugyanolyan termékre kicserélni a meghibásodott árut, ak-
kor köteles a vételárat visszatéríteni.

Befejezésül szeretném rögzíteni, hogy a jótállási rendel-
kezések a fogyasztók és vállalkozások közötti jogvitákat 
szabályozzák. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvény rögzíti, ki minősül fogyasztónak. Eszerint „fo-
gyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi 
körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, 
aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az 
áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat 
címzettje, (2. § a) pont).

Tehát nem minősül fogyasztónak az a vásárló vagy 
szolgáltatás igénybe vevője, aki vállalkozása számára, azaz 
annak fő tevékenységével kapcsolatosan vásárol. Így e 
jogszabály alapján csak a Polgári Törvénykönyv szerinti 
fogyasztók –azaz- a természetes személyek élhetnek joga-
ikkal. A fogyasztóvédelmi törvény ugyanis csak a magán-
személyeket védi, így az egyéni vállalkozók legfeljebb - akár 
évekig is eltartó - polgári peres úton tudják érvényesíteni a 
vásárlókat megillető jogokat.

Horváth László

„Az idős ember is lehet tudatos 
fogyasztó”

A pályázat kidolgozása során előzetes tevékenységeinkre 
alapozva helyzetfelmérést készítettünk. E felmérések azt 
bizonyítják, hogy a fogyasztók, különösen az idősebb és 
fiatal generáció, hátrányos helyzetben van a fogyasztóvé-
delem területén. Érdekérvényesítési képességük alacsony, 
melynek oka egyrészt a társadalmi hierarchiában betöltött 
szerepük, másrészt ismeret és tájékoztatási hiányosságokból 
adódik. A nyugdíjasok érdekvédelmi szövetségeként az idős 
és nyugdíjas fogyasztókat szeretnénk tanácsainkkal segíteni.

FÓKUSZBAN: Szavatossági és garanciális jogaink
Szavatosság és garancia különbsége

Új szabályok a jótállás területén
Jogaink meghibásodás esetén

Speciális jótállások

Szavatosság és garancia különbsége
Előző számunkban ismertettük a január elsejétől élet-
ben lépő jótállásról szóló kormányrendeletet, mely a 
korábbi rendelethez képest számos a fogyasztóra nézve 
kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.  Ma szeretnénk 
pontosítani, hogy mit is értünk a szavatosság és jótállás 
fogalma alatt.

Sok kedves olvasó és vásárló nem ismeri, hogy mi a kü-
lönbség a jótállás és szavatosság között. Ennek ismerete 
különösen fontos lenne napjainkban, amikor is lényegesen 
változtak ezek a szabályok. Ezért az alábbiakban ismerte-
tem e két fogalom közti különbséget, valamint azt, hogy 
ezekben az esetekben nekünk fogyasztóknak, vásárlóknak 
milyen jogaink és kötelezettségeink vannak.

A fogyasztói jogok a jótállás és a szavatosság esetén
A jótállást a fogyasztók inkább garancia elnevezésként isme-
rik. A jótállás azt jelenti, hogy a kereskedő, gyártó garan-
tálja, hogy egy bizonyos időtartamon belül a termék kifo-
gástalanul fog működni. A jótállás megvalósulhat szerződés 
keretében is, amikor az eladó önként vállalkozik a szava-
tosságnál szigorúbb helytállásra azoknál a termékeknél, 
melyek esetében nem kötelező jogszabály alapján a jótállás. 
A fogyasztó leginkább a jogszabály alapján kötelező jótállás 
alá tartozó termékekkel találkozik vásárlása során. Mindkét 
esetben –szavatosság és garancia - arról van szó, hogy hibás 
teljesítés történt. A Polgári törvénykönyv szerint a teljesítés 
akkor hibás, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem 

felel meg a jogszabályban előírt és a szerződésben (és az an-
nak részét képező használati útmutatóban, vásárlói tájékoz-
tatóban) meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés 
az is, ha a megvásárolt dolgot szakszerűtlenül szerelték össze 
és ezt a szerelést az eladó, vagy megbízottja végezte, vagy mi 
végeztük el, de a szerelési útmutató hibás volt.

A jótállás esetében a vásárlónak nem kell bizonyítania, 
hogy vétlen a termék meghibásodásában. Nagyon fontos, 
hogy nem magának a hibának, hanem a hiba okának kell 
a vásárlás után keletkeznie. A  jótállás keretében az eladó 
arra vállal kötelezettséget, hogy a jogszabályban vagy az 
általa meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog mű-
ködni, és csak akkor mentesül ez alól a felelősség alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy a vásárló rendellenesen használta a 
terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás követ-
keztében romlott el. 

Szavatosság esetén viszont az eladó azért vállal felelős-
séget, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a ve-
vőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később 
fog kiderülni. Szavatosság esetén - ha vita merül fel - nem 
a kereskedőnek, hanem a vevőnek kell bizonyítania, hogy 
egyrészt vétlen a meghibásodásban, másrészt azt, hogy 
olyan ok folytán jött létre a meghibásodás, amely már az 
eladáskor benne volt a készülékben, de az átadáskor ezt 
nem lehetett észlelni, csak hosszabb idő eltelte után. 

Lényeges különbség, hogy míg a jótállás esetén a termék 
árától függően az új rendelet szerint egy, kettő vagy akár 
három év alatt érvényesíthetjük jogainkat, addig a szava-
tosság esetén a fogyasztók két évig érvényesíthetik szava-
tossági jogaikat minden termékre, amit fogyasztói szerző-
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Márkus László 

Magyarország felejthetetlen színésze, Márkus László 35 éve 
halott. A színész 1985-ben a szilveszteri tévéműsor felvéte-
le után, öltözőjében hunyt el. Egy 1986-os írással emléke-
zünk rá.

A Madách Színház mély megrendüléssel tudatja, hogy 
Márkus László, a színház Kossuth-díjas kiváló művésze, de-
cember 30-án késő éjjel, hosszan tartó, súlyos betegség után, 
életének 59. évében elhunyt. Temetéséről később intézkednek.

„Akarsz-e mindig, mindig játszani?”
Ha még válaszolhatna a Kosztolányi-vers kérdésére, azt 
válaszolná: – Akarok! Felcsillanna a szeme, s már játszana 
is. Cinci kandúrt, vagy Harpagont. Claudius királyt, vagy 
Bénit, a kőkorszaki slemilt. Vagy egyszerűen csak Márkus 
László színészt.

Nem ismertem senkit, aki annyira színész lett volna, 
mindig, mindenhol, minden helyzetben és minden pilla-
natban, mint ő. Másoknak a színészet talán foglalkozás, 
talán szakma. Neki életforma volt. Életforma? Az  élete. 
Kisgyerek kora óta soha semmi más nem akart lenni, soha, 
semmiféle más foglalkozás nem érdekelte, csak a színészet.

Kollégái közül ki így, ki úgy került a pályára, kitérők-
kel, buktatókkal, kerülőkkel. Őt még a kitérők, a kerülők, 
a buktatók is a színpad felé vezették. Színpad iránti sze-
relméhez csak egyetlen társszenvedélye volt hasonlítható: 
rajongása a mozi, a film, a filmművészet iránt. Megszállott 
filmnéző volt, de ebben is színész: ha filmekről beszélt, csak 
a nagy színészek alakításait emlegette, azoknak emlékezett 
minden apró rezdülésére, szemvillanására, hangsúlyára, a 
ruhájukra, a hajviseletükre. Színészszemmel nézte az egész 
világot, s azt látta meg belőle, ami számára a lényege volt: 
a játékosságot, a színeket, a különlegességeket, egy mozdu-
latot, egy figurát, egy hangulatot.

Voltak kedvenc szavai. Imádom! – mondta. Megőrülök 
érte! – kiáltotta. Fantasztikusan isteni! – sóhajtotta. Meg-
döglöm tőle! – sikította. Borzasztóan gyűlölöm! – sziszegte. 
Ezek többnyire értékítéletszámba menő kitörések voltak, a 
rajongás, vagy az ellenszenv kifejezései, és legtöbbször a szí-
nészetre, a színészekre, a szerepekre, az ételekre, a bútorok-
ra, a cipőkre, az öltönyökre, a pulóverekre és a szőnyegekre 
vonatkoztak.

Imádta az életet, imádott élni, s tudott is. De azt is el-
várta, hogy az élet imádja őt. Kényeztesse el, babusgassa 
sikerekkel, népszerűséggel, pátyolgassa baráti és pályatársi 
jó szóval, ajnározza mediterrán nyaralásokkal, megkínálja 
világjárással, elhalmozza figyelmességekkel.

S az élet nem is volt fukar vele szemben. Alighanem 
mindent meg is adott neki. Még a hosszú és súlyos beteg-
ség szenvedését is – de tán csak azért, hogy abból is diadal-
masan kerüljön ki, mint egy nehéz, életveszélyesen átélen-
dő szerepből, melyben egy súlyos beteget kellett alakítania.

Felépülését sokan orvosi csodának tartották. Én inkább 
a színészi erő csodájának mondanám. Soha szerepet vissza 
nem adott – elfogadta ezt a feladatot is. És végigjátszotta, 
mert ekkora tétre menő szerepet nem hagyhatott ki. S ami-
kor újra színpadra lépett, volt abban az alakításban valami 
gúnyoros dölyf is: fityiszt mutatott a betegségnek, ennek a 
hálátlan szerepnek, mert ő bizonyult erősebbnek.

A szerepek azonban néha visszaütnek. Váratlanul, kiszá-
míthatatlanul.

Véle is ez történt. Vasárnap este még a Játék a kastélyban 
Turaiját játszotta, a nagy visszatérés bravúrszerepét, Mol-
nár Ferenc komédiájában. Keddre virradóra pedig fölébe 
kerekedett a végső szerep, s ahogy Márkus ízig-vérig szí-
nész, komédiás énjéhez illett: játék közben gyűrte le.

„Akarsz, akarsz-e játszani halált?” – kérdezi a Kosztolá-
nyi-vers utolsó sora. Ha felelhetne még Márkus László, ta-
lán erre a kérdésre is azt felelné: – Akarok! Mert akadhatott 
volna-e számára szebb szerep, mint hogy át- komédiázza 
magát az elmúlás halhatatlanságába?

Forrás: Népszava, 1986. január 2.

Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

A hónapok óta tartó bezártság mind 
lelkileg, mind fizikailag megviseli. Ha 
a munkavégzés, tévénézés, olvasás miat-
ti sok ülés már derék- és lábproblémát 
okoz, naponta többször végezzen torna-
gyakorlatokat. Ezzel megelőzheti a ko-
molyabb elváltozásokat.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Ideje, hogy feladja azt a tervét, amely-
nek megvalósításán régóta dolgozik, de 
egyelőre hiába. Az eredménytelenség 
stresszel jár, ezért saját érdekében el kell 
engednie. Inkább segítsen másoknak, 
akiknek szükségük van rá, mert ez jó ér-
zéssel töltheti el.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

A környezete komoly hatással lesz nem-
csak a lelki-, de az egészségi állapotára 
is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy le-
hetőleg kerülje a negatív emberek társa-
ságát, és azokat a helyeket, ahol rosszul 
érzi magát, ha nem is tudja megfogal-
mazni az okát.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Most különösen fontos, hogy ne ter-
helje túl magát. Ehhez első lépésként 
készítsen napi, heti ütemtervet, és azt 
igyekezzen betartani. Így több ideje jut 
a családjára és pihenésre is. A fizikai ter-
helés csökkenése a szervezetére is jó ha-
tással lesz.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Ne hagyja, hogy továbbra is mások be-
folyásolják az életét, határozzák meg, 
mikor mit tegyen. Ha mindig alkalmaz-
kodnia kell valakihez, az egyik félnek 
sem jó. Tudnia kell, hogy a saját dön-
tésein múlik a jövője, meg kell tanulnia 
időnként nemet mondani.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Sokat foglalkozik ismerősei, barátai és 
kollégái magánéletével, ami nemcsak 
az érintetteket zavarja, de családja sem 
nézi jó szemmel. Ne akarja ön megol-
dani mások vélt vagy valós problémáit.  
Ha megfogadja a tanácsot, otthon is 
jobb lesz a hangulat.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Mostanában komoly vitái lehetnek a 
családtagjaival, ugyanis megpróbálja 
rávenni őket, hogy gyakrabban vegyék 
ki részüket az otthoni teendőkből, és 
csökkentsék a kiadásaikat. Készüljön fel, 
hogy kénytelen lesz visszavonulni, mert 
ellenállásba ütközhet.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Két témát kerüljön otthon: ne beszéljen 
sokat pénzről és a munkájáról. Főleg 
akkor ne, ha párja munkanélküli, mert 
csak fokozza feszültségét. Ehelyett értes-
se meg vele, negatív gondolatok helyett 
higgyen abban, hogy elérheti, amit sze-
retne, és úgy lesz.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Ez nagyszerű időszak arra, hogy a cél-
jaira összpontosítson, függetlenül attól, 
hogy azok a munkájához vagy élete más 
területeihez kapcsolódnak. Ha sikerül 
megfogalmaznia, miként lásson hozzá, 
hogy elérje, amit szeretne, nem állhat 
útjába senki és semmi.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Az ön számára ugyan nem könnyű fel-
adat, de az a legjobb, ha hajlandó enged-
ményeket tenni akár szeretteivel, akár 
másokkal folytatott vitái során. Bár így 
nem biztos, hogy minden úgy alakul, 
ahogy elképzelte, de mindenesetre eny-
hítheti a feszültséget.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Sokat idegeskedik az utóbbi időben, 
ez pedig, ha nem tesz ellene sürgősen, 
komoly egészségi problémákat okoz-
hat. Fontos, hogy mondja el, ha valami 
bántja, ezzel az érintetteknek is segít, 
hogy megértsék viselkedését, és közösen 
találjanak megoldást.

Halak
II. 20.–III. 20.

Már egy ideje küzd az érzéssel, hogy 
nem akar mindenáron megfelelni csa-
ládja elvárásainak, de eddig nem tudta, 
hogyan változtathat ezen. Kezdetnek jó, 
ha kiáll az igazáért, ragaszkodik elképze-
léseihez még akkor is, ha a többiek más 
véleményen vannak.
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