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Szerkesztői üzenet

„Te is lehess nyerő!”
Véget ért a foci-Eb, visszakapják a férfitársakat az asszonyok, a ker-
tek, a horgásztavak stb. Az unokák talán nem, mert valószínűleg 
a tévé elé közösen ültek drukkolni. Gondolom, jobbára azonos csa-
patért izgultak… Tán ez is öröklődő, mint, mondjuk, Amerikában  
a család politikai hovatartozása.

Pár meccset én is végigültem – csak azért, hogy legyen valami 
benyomásom, élményem a mindenki által favorizált eseményekről. 
De bevallom, nem annyira a labdán és a játékosokon járt az eszem 
közben, hanem azt figyeltem, mennyire hasonlít a foci világa a mi, 
kortársi világunkhoz.

Az egész életünk keretét a pálya adja. Vannak kispályás idők 
éveink során, amikor a kereteket szűkre méri számunkra a sors, kevés a pénzünk, kicsi a 
lakás, az élettér, csak rövid időtávra tudunk tervezni stb. 

Aztán vannak a „bírók”, a játékvezetők. Akik arra vigyáznak, nehogy megszegjük a 
szabályokat, amelyeket isten tudja, kik alkottak meg számunkra, játékosok számára. De szi-
gorú játékszabályok. Nyilván jogi keretekben megfogalmazva vagy etikai jellegűek, de min-
denképpen kötelességünk ezek szerint élni/játszani. Persze a bírók sokszor maguk is alkotnak 
szabályokat ott és akkor, amikor ennek szükségét látják. Van helyzet, amikor ők ítélkeznek, 
és mindennek úgy kell lennie, ahogy ők döntenek. Pestiesen szólva ők mondják meg a tutit. 
Nincs vita! Ugye tudnánk az életünkből ilyen bíróféléket például hozni?

Aztán vannak az ellenfelek. Akik gátolják céljainkat, akikkel akár naponta meg kell 
küzdenünk. Persze ők nemcsak személyek lehetnek, hanem gondolatok, körülmények, min-
den olyan tényező, amely akadályként nehezíti mindennapjainkat.

Talán a legfontosabb része a játéknak a csapat, akikkel együtt hajtunk, akikkel közös 
célok vezérelnek, akikre számíthatunk, akikkel hasonlóan érzünk, élünk. Jó dolog lehet egy 
(foci)csapat tagjának lenni! A pályán leselkedő veszélyek ellenére, hiszen szabálytalanságok, 
gáncsolások, egyéb veszélyek minden csapattagra – a maga helyén – leselkednek. 

Eddig jutva a gondolatmenetben a legnagyobb fejtörést az okozta, hogy rájöjjek: mit 
jelent a mi életünkben a gól? Mit jelent számunkra, amikor gólt lövünk, és amikor gólt 
kapunk? Azt hiszem, a megoldás nyitja a méltatlan bánásmódban rejlik. Gólt kapunk, 
és szenvedünk tőle, ha olyan helyzetekbe kerülünk, ami emberi létünk, múltunk, jelenünk 
megcsúfolásában ölt testet, amikor megbocsáthatatlanul vétenek ellenünk, „sarokba állíta-
nak”, büntetnek bűntelenül. És amikor gólt lövünk? Ha győzünk egy nagy feladat megoldá-
sában, ha meghaladjuk tegnapi magunkat, ha siker koronázza elhatározásunkat, akár csak 
ha egy mosollyal köszönik meg fáradozásunkat. 

Azt hiszem, az adok-kapokban, a gólarányban még győzelemre állunk, több gól tudunk 
lőni, mint szenvedni a kapottaktól. De a kisördög nem alszik: a félelem az egész játékidőben 
megmarad: meddig tudjuk előnyünket megtartani?

2007-ben az Európai Szenior Sportjátékok magyarországi versenyének főszervezője lévén 
írattunk egy sportindulót a versenyzők tiszteletére. Scharek Béla zenésztársam szerzői mun-
káját dicséri az a rigmusos gondolat, amelyet az induló refrénjében rejtett el, s amelyet azóta 
is minden sportoló kortársamnak – de ehelyütt a mindennapi „focimeccseink” játékosainak 
– is figyelmébe ajánlok: „Szemedben legyen ott a csillogás, karodban az erő, szívedben legyen 
bizakodás, hogy te is lehess nyerő!”

Némethné Jankovics Györgyi
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Védõoltással megelõzhetõ a pneumococcus okozta tüdõgyulladás!7
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Jó, ha tudja…
…a bakteriális tüdõgyulladás leggyakoribb 
kórokozója a pneumococcus nevû baktérium. 
…ez a baktérium gyakran megtalálható a 
légutakban akár tünetek nélkül is, és csepp-
fertõzéssel terjed egyik emberrõl a másikra.1

A tüdõgyulladás sajnos ma is 
veszélyes, mert… 
…emiatt a betegek 20-50%-a kórházba is 

Mérlegelje a védõoltás
lehetõségét, ha…
…elmúlt 50 éves, mert az immunrendszer öre-
gedése miatt a fertõzések egyre súlyosabbak 
lehetnek.5 …krónikus beteg, mert az alapbe-
tegség miatt ilyenkor fogékonyabb a fertõzé-

NE HAGYJA, HOGY EGY VÁRATLAN
TÜDÕGYULLADÁS MINDENT ELRONTSON!

kerül.2 …ezzel a betegséggel az emberek 
átlagosan 10 napot töltenek kórházban.3 
...a pneumococcus okozta tüdõgyulladásba a 
korszerû antibiotikus kezelés ellenére átlago-
san a betegek 12%-a belehal.4 
…a pneumococcus a tüdõgyulladáson kívül 
más életveszélyes betegséget is okozhat pl.: 
agyhártyagyulladást és véráramfertõzést.

Azonban mindezt elkerülheti:

sekre.6 …zárt közösségben (pl. idõsek ottho-
nában) él, mert ezeken a helyeken a pneumo- 
coccus cseppfertõzéssel könnyen terjed.

Miért kockáztatna?
Elõzze meg a bakteriális
tüdõgyulladást! Oltassa be magát!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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amelyben 68 szervezet 2100 tagja megtalálhatja a senior 
élet szépségeit, dalos-táncos lehetőségeit, megmérettetheti 
magát versenyeken, találkozókon. 

A szövetség naptári éve április 1-jétől a következő év 
március 31-ig tart. Az egyesületünk életében meghatározó 
szereppel bír a kultúránk, hagyományaink művelése, ma-
gyarságtudatunk erősítése.

Minden évben megrendezzük a következő versenyeket, 
találkozókat:
 – március hónapban a megyei kórustalálkozót tervezzük, 

ez egy felmenő rendszerű verseny, amelyről a zsűri a leg-
jobbakat az országos versenyre juttatja tovább

 – április hónapban rendezzük meg a megyei dalos (szóló) 
találkozót

 – a megyei vers és prózamondó versenyt 
 – május hónapban a Kelet-Magyarországi Senior Tánc-

fesztivál színes forgata fogadja a résztvevőket
 – június végén, aratófesztiválon idéződik fel a búza ünne-

pe, a közös szórakozás öröme
 – augusztus hónapban megyei sportnapot hirdetünk, 

amelyet összekapcsolunk  egészség megőrző, felvilágo-
sító programokkal

 – október hónapban tartjuk az Idősek Világnapja rendez-
vényünket, köszöntjük a házassági évfordulósokat, itt 
adjuk át az idősbarát polgármesteri és cégvezetői díjakat. 

 – az éves kulturális programunk zárása a verpeléti nyug-
díjas Ki mit tud?
Változtatásokat kényszerített ki a programok megvalósí-

tásában a 2020-as évi pandémiás helyzet. Voltak elmaradt 
rendezvények, de mindenki várta az új nyitást. Örömmel 
tapasztalom, hogy a 2021. évben eddig megszervezett ren-
dezvények látogatottak voltak. A tagság várja az standard 
eseménynaptárt.  

Az elnökség és jómagam sokat dolgozunk, hogy a 
Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének tagjai érezzék a 
közösségben rejlő erőt és társat találjanak kulturális, ha-
gyományőrző, szabadidő és sporttevékenységükhöz. Sze-

retnénk vidám, mosolygós, jó egészségnek örvendő hat-
van-, hetven-, nyolcvanéves seniorokkal  találkozni.

Eger városban, az országban egyedül állóan, erős civil 
hálózat működik, amelynek választott testülete az Egri 
Civil Kerekasztal.  Ennek a testületnek tagja vagyok, így 
nyugdíjas társaimmal a nyugdíjas szervezetek képvisele-
te megoldott. Ott vagyunk a városi civil ünnepén, közös 
döntések meghozatalánál is számít a véleményünk.

Az elnöki feladat sok munkát és sok örömet jelent. Néha 
vannak nehéz pillanatok, lassabban megvalósuló elképzelé-
sek, de sohasem halványul el a hitem, hogy érdemes a nyug-
díjasokért dolgozni. Mint minden szervezeti vezető, én is 
a családom körében kapok támogatást és nagy elfogadást. 
Feladatot kaptam, vállaltam, ők is tudják azt, hogy százszá-
zalékosan szeretném teljesíteni. Számukra ez nem ismeret-
len, hiszen feleségem és fiam is közösségi ember. Feleségem 
nyugdíjas védőnő, mentálhigiénikus, fiam szociológus, szo-
ciálpolitikus. Családomban az élet három területének kép-
viselője él együtt annak szellemében, hogy az ember együtt, 
őszintén, önzetlenül szolgálhatja embertársait.

Demeter Ferenc

Egy életút, amely csak társakkal, közös 
munkával lehet teljes
Farkas Attila a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének 
elnöke. Betöltötte a 68. életévét, hivatalosan nyugdíjas ka-
tonatisztként és pedagógusként regisztrálják. Mindennap-
jaira jellemző a közösségért, közösségben végzett munka. 
Elnöki feladatai mellett a Fegyveres Erők és Testületek Egri 
Dobó István Nyugdíjasklubja elnökhelyettese is. Aktív ci-
vil életet él, felhasználva azt a sok éves tapasztalatot, amit 
munkája és a katonai feladatai végrehajtása során gyűjtött. 

Aktív és nyugdíjas életéről a következőket mondta el: 
Születésem és életem Egerhez köt. Ebben a történelmi 

városban, annak családi házas övezetében nőttem fel. Eger- 
Felnémet ma is a nyugalmat, az otthont jelenti számomra, 
ott élek a családommal. Középiskolám a Gárdonyi Géza 
gimnázium volt, ahol a tudást magasan képzett tanáraim 
adták át. Orosz–testnevelés szakot választottam, és talán 
innen ered a más országok iránti érdeklődésem, az utazás 
iránti szeretetem. Szüleim javaslatára szakmát tanultam, 
műszerész lettem. Voltam precíziós munkát vállaló szak-
munkás. A tudás az ismeretszerzés új utak felé vitt. 

Így kerültem a Magyar Honvédség kötelékébe, ahol 
1977-ben avattak tisztté. A képzés ideje alatt a szakmai tu-
dáson kívül, megtanultam a közösségben való élet szabá-
lyait, a bajtársiasságot, a vezetői tekintély kötelezettségét. 
A végzés után kerültem a Magyar Honvédség Heves Megyei 
Hadkiegészítési és Területvédelmi parancsnokságra, tervező 
(mozgósítási) főelőadó munkakörbe, előbb tervező tiszti 
majd főtiszti beosztásban. Pályafutásom során végig katonai 
igazgatási vonalon szolgáltam. Gazdaság mozgósítási felada-
tokkal foglalkoztam, az önkormányzatok, gazdálkodó szer-
vek felkészítését végeztem és a megye mozgósítási feladatait 
terveztem, szerveztem. A polgári élet napi folyamataiba kel-
lett a munkámat átültetni. A munka és emberi kapcsolatok 
sokszínűségét mindig szerettem, sikeresen tudtam a felada-
tokat teljesíteni. Lehetőségem volt műszaki tanári diplomát 
szerezni a Janus Pannonius Tudományegyetemen. 

2001-ben, harminc év szolgálati idő után kaptam meg az 
obsitot, ekkor vonultam nyugállományba. A hivatást most, 
mint a civil szervezet tagja szolgálom. A szervezés, a terve-
zés, az egyeztetés, közös gondolkodás, megoldások keresése 
életem további szakaszában is jelen voltak. 2002-től média-
tanácsadóként Eger körzetében, Heves-Nógrád megyében, 
majd régiós területen dolgoztam. Ekkor próbáltam meg a 
vállalkozók életének kötöttségeit, kötelezettségeit, a mérhe-
tő teljesítmény „uralmát”. Élveztem ezt a munkát, sikereim 
voltak és megismertem a megyék sajátosságait és értékeit. 
A média területén végzett munkámat 2015-ben fejeztem be. 

Az az elképzelésem, hogy „civilként, fáradhatatlanul, 
önzetlenül tenni az emberekért” sohasem változott. Vallom, 
hogy nyugdíjasként is fontos az emberi kapcsolatok megtar-

tása, színes élmények keresése, az egészség megtartására való 
törekvés. A közösség megtartó erejében is hiszek.”

2008-ban léptem be a FET Egri Dobó István Nyugdí-
jasklubjába, ott 2012-ben lettem vezetőségi tag, 2017-től 
elnökhelyettesként tevékenykedem, mind a mai napig. Fel-
adataim közé tartozott a rendezvényeink szervezése, köz-
gyűlések vezetése valamint összekötői, koordinációs felada-
tot láttam el a megyei nyugdíjas szövetség és a katona klub 
között. A  honvédelem érdekében huzamos időn át végzett 
eredményes tevékenységem elismeréséül Nemzeti ünnepünk, 
2020. október 23. alkalmából a honvédelmi miniszter a 
Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta.

2013-ban választottak meg a Nyugdíjasok Heves Me-
gyei Szövetsége elnökségi tagjává. Még ebben az évben köz-
reműködésemmel elkészült a szövetség honlapja, amelyet 
én vezetek napjainkban is. 2015-ben lettem a szövetség al-
elnöke, ezután már a megyei rendezvényeket is szerveztem. 
2017-ben a megyei szövetség fennállása 25. évfordulója 
alkalmából, elkészítettem annak évkönyvét. szerkesztet-
tem, írtam és tördeltem a szövetség évkönyvét. Az évkönyv 
szerkesztése, írása közben igen sok információt gyűjtöttem 
össze a megyében működő, igen sok értéket hordozó seni-
or csoportokról, klubokról, szervezetekről. Nagyon büszke 
voltam, hogy Heves megyében aktívak a nyugdíjasok. 

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, 2018. április 
17-i közgyűlése a szövetség elnökévé választott 87 százalé-
kos többséggel. A munkám elismerése volt ez a bizalom, 
amely megtisztelő és igen nagy felelősség vállalását is je-
lentette számomra. A megye településeinek polgármestere-
it, a nagyobb cégek vezetőit ismertem, az együttműködés 
megerősítése volt a további feladat. Az közgyűlésen a tag-
ság (tagszervezetek vezetői) új elnökséget választottak, az 
elnökség 40 százaléka megújult. Örömömre szolgál, hogy 
egy aktív, nagy közösségi tapasztalatokkal bíró elnökség-
gel dolgozhatok együtt. Olyan ernyőszervezetté váltunk, 

Farkas Attila vezetőtársaival a közgyűlésen

A Dobó Katica Nyugdíjas-egyesület rendezvényén az egye-
sület és Eger város vezetőivel

A domoszlói nyugdíjas közösség 20 éves évfordulóján
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A csoportidentitás kapcsoló-
dó elmélete szerint a társadalom 
különböző életkori csoportokra 
bontható, és az egyes csoportok 
koruk szerint hierarchikus vi-
szonyba rendeződnek. Ebben a 
világszemléletben a fiatal jó, az 
öreg rossz. A fiatal okos, az öreg 
buta. (Különösen, ha egy Zuc-
kerberg-kaliberű, ideiglenesen 
fiatal vezető is nyíltan hangoz-
tatja ezt az alaptalan butaságot.) 
A  fiatal egyszerűen többet ér, 
mint az öreg, mert a fiatal előtt 
álló lehetőségek többet nyomnak 
a latban, mint az öregek idejét-
múlt tapasztalatai.

Ennek az elméletnek a része a 
csoportközi veszélyeztetés rém-
képének felfestése is. Eszerint 
az öregek egyre veszélyesebb fe-
nyegetést jelentenek a fiatalokra, 
mert egyre inkább leterhelik a 
nagy állami újraelosztó rendsze-
reket, így elszívják az erőforráso-
kat a fiatalok elől. Ez a téves hozzáállás képes az öregeknek 
ugrasztani a fiatalokat és vice versa. Ennek az előítéletnek 
a legismertebb irodalmi megfogalmazása Dino Buzzati 
„Hajtóvadászat öregekre” című novellája, amely tökélete-
sen bizonyítja azt is, hogy

AZ ÖREGEKKEL SZEMBENI ELŐÍTÉLETEK SA-
JÁT JÖVŐBENI ÖNMAGUNK ELLEN FORDÍTA-
NAK MINKET.

Az önbesorolási elmélet szerint az életet szakaszoljuk, az 
egyes szakaszhatárokat azok a jellemző életkorok alkotják, 
amelyek életünk meghatározó eseményeihez kötődnek. 
Az  öregkor ebben a szemléletben a nyugdíjkorhatár be-
töltésével kezdődik, így a nyugdíjba vonuló ember auto-
matikusan besorolja magát az öregek közé. Ebben a szem-
léletben az öregek homogén tömbnek látszanak, mintha  
a 65 éves fővárosi mérnök, a 75 éves tanyasi őstermelő, a 
80 éves kisvárosi titkárnő és egy vidéki idősotthon 90 éves 
demens lakója között semmilyen különbség nem lenne.

 – Vajon elfogadnánk-e, hogy nincs lényegi különbség a 
15–45 éves korosztályok tagjai között?

 – Vagy a 30–60 éves korosztályok tagjai között?
 – Ugyanazok a vágyaik, a céljaik, a szükségleteik, 

ugyanazok a problémáik, ugyanazt a zenét hallgatják, 
ugyanazokat a filmeket nézik?

 – Ugyanolyan a családi helyzetük?
 – Ugyanolyan az anyagi helyzetük?
 – Ugyanolyan az iskolai végzettségük, a műveltségük, a 

kulturális fogyasztásuk?
Ezeknek az állításoknak a nyilvánvaló képtelenségét 

azonnal belátjuk, mégis

TERMÉSZETESNEK FOGADJUK EL, HOGY A 60 
FÖLÖTTI KOROSZTÁLYOK MINDEN TAGJA HA-
SONLÓ: ÖREG. EZ A VELEJÉIG HAZUG ÁLTALÁ-
NOSÍTÁS AZ ÉDZSIZMUS LEGSIRALMASABB ÉS 
LEGÁLTALÁNOSABB MEGNYILVÁNULÁSI FOR-
MÁI KÖZÉ TARTOZIK.

És persze említést kell tenni a rettegéskezelési elméletről 
is, amely szerint az öregeket azért távolítjuk el magunktól, 
azért zárjuk gondolkodási karanténba, azért alkalmazzuk 
velük szemben az édzsizmus teljes fegyvertárát, mert a sa-
ját törékenységünkre, múlandóságunkra, halandóságunkra 
emlékeztetnek minket. Ebben a felfogásban az öregedés 
az elkerülhetetlen fizikai és mentális hanyatlás szinonimá-
ja, így különösen fölerősíti az életkori előítéleteket. Ez az 
internalizált előítélet a legfőbb oka annak, hogy az öreg 
kétségbeesetten fiatalnak – saját maga fiatalabb verziójának 
– akar látszani, bármi is legyen ennek az ára.

Emiatt vezették be a harmadik élet után a negyedik élet 
fogalmát is: a harmadik életben az életerős fiatal öregek, 
friss nyugdíjasok életük aranyéveit élik (az öregedést csak 
így látjuk a reklámokban, mégha inkontinencia-pelenká-
ról, végbélkúpról vagy terjedő körömgombáról van is szó), 
míg a negyedik életben az előítéletes szakaszolás miatt már 
gyötrődve a halálra készülnek, így az öregek kapcsán csak 
a harmadik életről kell beszélnünk, a negyedikre senki sem 
kíváncsi. A vizuális édzsizmus miatt egy látszólag ellentétes 
képi divat is érzékelhető, ha nem reklámról, hanem napi 
tudósításokról van szó: ekkor ugyanis a nyugdíjas jellem-
zően nélkülöző, panaszkodó, sértett, áldozat, és leginkább 
a Muppet Show zsémbes öregeire hajaz – csakhogy ilyen 

Alapirodalom – a NYOSZ ajánlásával 
Farkas András cikkének 2. része.

Azonnal meg 
kell változnia 
annak, ahogy 
a nyugdíjasokról 
gondolkodunk

3. (befejező) rész – ÉDZSIZMUS: a sajáttá 
tett tudatlanság és tanult tehetetlenség
A WHO az aktív öregedés hat feltételét határozta meg, 
ezek körében szerepelnek egyebek között a társadalombiz-
tosítási nyugellátáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés, az egészséges életmód, a személyes jellemzők 
(biológiai, genetikai, pszichológiai faktorok) alakulása, 
a személyes szociális helyzet (iskolai végzettség, párkap-
csolat, rokoni és baráti szociális háló) minősége, a fizikai 
környezet állapota (lakhatás, tisztaság, tiszta levegő, ivóvíz, 
közbiztonság). Ha e feltételek biztosítottak, akkor az idős 
emberek számára elérhető az autonómia (a döntés szabad-
sága), a függetlenség (a másokra rá nem szorultság) és a 
megfelelő életminőség. Az  aktív és egészséges öregedés 
WHO-definícója szerint

A GLOBÁLIS CÉL NYILVÁNVALÓAN AZ, HOGY 
NÖVEKEDJÉK AZ IDŐS ÉLET MINŐSÉGE AZ 
EGÉSZSÉG, A BIZTONSÁG ÉS A KÖZÜGYEKBEN 
VALÓ RÉSZVÉTEL TEKINTETÉBEN EGYARÁNT.

Ezt az aktív öregedési folyamatot az idősekkel szembeni 
előítéletek kíméletlenül megzavarják. (Ezeket az előítélete-
ket az angol szakirodalom az ageism kategóriával foglalja 
össze, amelyet magyarul is talán „édzsizmus”-nak célszerű 
neveznünk; az ageism szóképzés logikája szerint - amely 
a fascist/fascism, sexist/sexism, racist/racism mintára épül 
- ugyanis magyarul az „életkorista/életkorizmus” nyilván 
nem érné el a kívánt megnevezési hatást.) A téma kutatói 
szerint az aktív öregedést az „édzsizmus” alapvetően három 
módon  képes veszélyeztetni.

 – Az első az öregedéssel kapcsolatos sztereotípiák 
internalizálása, vagyis a rejtett előítéletek sajáttá 
tétele révén.  Ennek során már gyermekkorunktól 
fogva kétely nélkül és tudat alatt magunkévá tesszük 
azt az állítást, hogy az öregek betegesek, ápolásra és 
támogatásra szorulnak,   feledékenyek, nem tudnak 
semmi újat megtanulni, s ha esetleg dolgoznak, a 

hatékonyságuk pocsék, emiatt végsősoron úgy kell 
kezelni őket, mintha gyerekek lennének, nem pedig 
önálló és felelősségteljes döntésre képes autonóm sze-
mélyiségek. Az öregek a második gyermekkorukban 
élnek, vagyis ugyanúgy felügyeletre és irányításra szo-
rulnak, mint a gyermekek. Ha az ilyen elveket valló 
ember megöregszik, természetes módon magára is 
igaznak tekinti ezt az értékítéletet - hiszen egész éle-
tében így gondolta -, vagyis az időseket illető sztereo-
típia önbeteljesítő jóslattá válik.

 – A második az öregedéssel kapcsolatos sztereotípi-
áktól való menekülés, vagyis annak a kockázatnak 
a hárítása, hogy öregnek lássanak minket.  Erre 
épül az egész anti-ageing ipar, a fiatalítószerek és öre-
gedésgátló kozmetikumok, étrendkiegészítők, önmo-
tivációs könyvek és tanfolyamok, s persze a szépészeti 
műtétek multimilliárdos hasznot hajtó álomvilága. 
Az  önbecsapás a leginkább lukratív üzletek egyike, 
amelynek legfőbb hajtóanyaga az öregedéstől való 
atavisztikus rettegés.

 – A harmadik persze a kor szerinti közvetlen vagy 
közvetett diszkrimináció, de a sokrétű jogi tilalom 
miatt ennek megnyilvánulásai egyre kevésbé nyil-
vánvalóak, noha az elterjedtségük az egyre idősebb 
társadalmakban nyilvánvalóan nem csökken. Akár 
a #metoo kampány a szexizmus ellen, szükség van egy 
#AllOfUs kampányra az édzsizmus elleni fellépés tu-
datosítás érdekében (azért „all of us”, mert az öregedés 
kivétel nélkül mindannyiunkat érint: az idő minden-
kire ráégeti a kor stigmáját). Az AARP említett #Dis-
ruptAging kampánya is ugyanezt a célt szolgálja.

Az édzsizmus eredetére sok magyarázat született az 
utóbbi öt évtizedben, amióta megszületett ez a fogalom.

A modernizációs elmélet szerint a modern kapitaliz-
musban az idős ember nem kellően produktív, így egyre 
fölöslegessebbé váló tehertétel a társadalom részére. Emi-
att el kell tüntetni őket a szem elől, vagyis nyugdíjba kell 
kényszeríteni őket. Nyugdíjasként a társadalmi státuszuk 
az aktív kori helyzetükhöz képest leromlik. Alacsonyabb 
státuszú polgárokkal viszont nem szívesen vállal közösséget 
a magasabb társadalmi státuszban lévő aktív dolgozó, ami 
megágyaz az öregekkel szembeni előítéleteknek.

AZ ÖREG MINT „FÖLÖSLEGES EMBER” FEL-
FOGÁST SOK DISZTOPIKUS ALKOTÁS BONCOL-
GATTA AZ UTÓBBI ÉVEKBEN.

Christopher Buckley (aki ma a Forbes Life főszerkesz-
tője) 2007-ben megjelent Boomsday című szatirikus re-
gényében az amerikaiak fiatalabb generációi nem akarnak 
magas adókat fizetni a baby boomerek nyugdíjazása mi-
att, ezért egy 29 éves blogger bedobja a köztudatba, hogy 
állami támogatással lehetővé kell tenni minden 75 éves-
nek, hogy önkezével vessen véget életének (az államilag 
ösztönzött eutanáziát a könyvben „átvonulásnak” hívják). 
A folytatás mintha egy abszurd trumpista valóságshow-ban 
zajlana.



Vélemény

9

Nyugdíjügyeink

8

Johnny English újratöltve  
– magyar változat

A miniszterelnök közelmúltban bemutatott program-
ja Európa általa elképzelt jövőjének víziója. Szükség van 
ezekre, hiszen ettől válhatnak el egymástól a nyomasztóan 
„praktikus” viselkedésű pártok és láthatjuk, mivel biztat-
ják a következő generációkat. A baj csak az, ha az elképze-
lések (ahogy ezt az idősebbek többször is tapasztalhatták, 
például a kommunizmus eljövetelének meghirdetésekor, 
vagy a rendszerváltás idején ígért virágzó demokrácia és 
jólét perspektívájával) inkább csak propaganda termékek, 
mert nem a történelem valóságában gyökereznek.

A magyar nép az elmúlt évszázadokban bőséges tapasz-
talatokat szerzett a nemzeti lét fenntartásának lehetősé-
geiről és korlátairól. Vitathatatlanná vált, hogy a külön-
böző nagyhatalmak közötti „hintapolitika” soha nem járt 
tartós sikerrel, mindig katasztrófába sodorta az országot. 
Magyarország nemzeti fejlődése akkor volt a legdinami-
kusabb, amikor egy nagy birodalom – az Osztrák_Magyar 
Monarchia – részeként létezett. Közös volt a külügy, had-
ügy és a pénzügy, de minden más nemzeti hatáskörben 
maradt.

Az Európai Unióhoz csatlakozást az a remény táplálta, 
hogy külső védelmet és új fejlődési lehetőségeket teremt 
majd az elkerülhetetlen gazdasági-társadalmi modernizá-
ció számára. A legfontosabb várakozásaink teljesültek - ha 
visszaesésekkel is, de minden téren láthatóak a változások 
jelei. Nem kis részben a hatalomra került „rendszerváltók” 
hozzá nem értése, erkölcsi és társadalmi érzéketlensége 
nyomán ugyanakkor felerősödtek az elhibázott vagy el 

sem kezdett modernizáció következményei – egyre nehe-
zebben működtethetőek a korábbi világból örökölt szol-
gáltatások és ellátási rendszerek.

Kétségtelenül válaszúthoz érkezett az ország és az Eu-
rópai Unió is. Évtizedek óta tartó küzdelem folyik az in-
tegráció erősítésének, illetve a „nemzetállami” önállóság 
minden áron való megőrzésének a hívei között, aminek 
változó erőviszonyai kiszámíthatatlanná tehetik az Unió 
egész működési rendszerét.

Miniszterelnökünk víziója a minél teljesebb körű nem-
zeti önállóság biztosítására épül és 7 pontjában erre ad ta-
nácsokat. Koncepciójának minden eleme a korábban már 
kitalált és kipróbált elemekből áll, azokat foglalja egybe az 
Európai Unió új fejlődési alternatívájaként. (Gondolatai 
természetesen más köntöst és értelmezést kaptak. Szerinte 
mi bontottuk le a berlini falat, kiszorítottuk az oroszo-
kat és megdöntöttük a „kommunizmust”, az új célunk 
a „demokráciák demokráciájának létrehozása”, azaz az 
illiberális demokrácia nemzeti alapon álló demokráciává 
nemesült.)

A baj csak az, hogy az általa elképzelt világon már túl-
lépett a történelem. A  gazdasági és politikai integráció 
különböző fázisait már megjárták a nyugati demokráciák 
– számukra a további integráció jelenti a gazdasági-pénz-
ügy, katonai és politikai versenyképesség növelésének ha-
tékony lépéseit. Aligha képzelhető el, hogy néhány kisebb 
állam ösztönzésére letérnének erről az útról. „Nem a farok 
csóválja a kutyát!”. 

Miniszterelnökünk okos ember, pontosan tudja ezt, de 
a követőinek egy része nem. Egykori marxista tanulmá-
nyaiból is emlékezhet arra, hogy a világmozgások alapját a 
gazdaság (a „termelőerők”) érdekei és szükségletei teremtik 
meg és hazai politikájának gyakorlatában mindezt érvé-
nyesíti is. Nem is gondolja komolyan, mert a célja a külső 
és a belső politikai légkör újjászervezése, egy nagyformátu-
mú európai politikus imázsának megteremtése az európai 
elvbarátai körében és a hazai választások előtt. Ha mindezt 
elutasítják, akkor jön a hős szabadságharcos formula, aki 
megvédi a népét minden külső – és belső ellenséggel, a 
keresztény erkölcstől eltérő életformákkal szemben.

Az általa javasolt út - a folytonos szembenállás minden 
más érdekkel szemben - természetesen járhatatlan. Törté-
nelmünk legfontosabb tanulsága, hogy nem lázas forra-
dalmakkal vagy kurucos ellenállással, hanem Deák Ferenc 
józan alkalmazkodásával lehet úgy formálni egy nagyhata-
lom törekvéseit, hogy az a nemzet épülését szolgálja.

Köteles Lajos

esetekben is egészséges és életerős időseket szólítanak meg, 
hiszen másként nem tudnának nyilatkozni sem.

AZ INTERNALIZÁLT ÉDZSIZMUS MIATT ÁL-
DOZZÁK FÖL SOKAN AZ IDŐSKORI ÖNBECSÜ-
LÉSÜKET – ÉS MEGTAKARÍTÁSAIKAT – A  FIA-
TALSÁG ÁLNOK OLTÁRÁN. PEDIG A  GÖRÖG 
BÖLCSELŐK ÓTA TUDNIUK KELLENE, HOGY 
A SORS VONSZOLNI FOGJA AZT, AKI ELLENÁLL. 
AZ ŐSI IGAZSÁGOKNÁL AZONBAN ERŐSEBB 
A FRISS TÉVESZMÉK HATÁSA.

Persze a közvetlen környezetük hozzáállásától és a szem-
lélő távolságától függően számtalan pozitív sztereotípia is 
övezheti az öregeket, amelyek szerint melegszívűek, böl-
csek, erkölcsösek, tapasztaltak, hűségesek, megbízhatóak 
(látható, hogy képesek vagyunk a nagyszüleink iránti szere-
tetet kivetíteni idegen öregekre is, csak ne legyenek túl kö-
zel hozzánk). Mint minden általánosítás, a pozitív előítélet 
éppúgy megalapozatlan lehet az egyes emberek esetében, 
mint amilyen hamis a negatív sztereotípia.

Az öregeket sújtó leggyakoribb negatív sztereotípiák sze-
rint egy idős ember nem kreatív, nem tud és nem is akar új 
kunsztokat tanulni, így a termelékenysége egyre csak rom-
lik (ha egyáltalán dolgozik valamit). Annak ellenére maka-
csul tartja magát ez a sértő téveszme, hogy mindenki képes 
kapásból számtalan ellenpéldát hozni. Csak a képzőművé-
szet nagyjai közül Michelangelo, Ingres, Picasso, Monet, 
Matisse, O’Keeffee legjobb munkáik közül sokat igazán 
időskorukban hozták létre. Kedvenc példám azonban Leo-
pold Stokowski, aki karmesterként 90 évesen még tíz évre 
szóló szerződést írt alá egy stúdióval lemezfelvételekre (95 
éves korában halt meg).

Művészként bárkiben, aki betölti a 70-et, felmerül a ha-
landóság kérdése. Hány éved van még hátra? Ez arra késztet, 
hogy szabadulj meg a felesleges, lényegtelen elemektől és csak 
arra koncentrálj, ami igazán fontos – mondja Jack Whit-
ten afroamerikai absztrakt festő (1939–2018, meghalt 78 
évesen). Nem véletlen, hogy sok író, zeneszerző, képzőmű-
vész, rendező, színész időskorában képes igazán kiteljesed-
ni. (Friss példákat hozott az idei Oscar-díjátadó gála is.)  
És ez a politikusokra is igaz.

Az előítélet mégis erősen tartja magát, akárcsak az a bán-
tó általánosítás, hogy minél öregebb valaki, annál inkább 

elmagányosodik, annál inkább betegeskedik, annál inkább 
szorong, ettől még betegebbé válik, és egyre inkább meg-
felel a többség öregekről alkotott véleményének. Íme, az 
önbeteljesítő korstigma példája: az öreg tényleg kolonccá 
válik a társadalom nyakán. Az ilyen közegben élő öreg szá-
mára mindennapos tapasztalat a vele szemben tanúsított 
tisztelet hiánya, a vele folytatott kommunikáció leereszke-
dő, gyerekes hangneme (az angolok már megalkották az 
„elderspeak” kifejezést az orwelli newspeak mintájára, amit 
magyarra újbeszélként fordítottak, ennek mintájára az el-
derspeak lehetne „óbeszél”).

AZ ÉDZSIZMUS TÜKRÉBEN AZ ÖREGEDÉS 
A TÁRSADALMI ELJELENTÉKTELENEDÉS, A TÁR-
SADALOM SZÁMÁRA LÁTHATATLANNÁ VÁLÁS 
LASSÚ, DE KÉRLELHETETLEN FOLYAMATA. EZT 
A  HAMIS TÜKRÖT KELL KÉSEDELEM NÉLKÜL 
ÚJRAFONCSOROZNI.

Az öregedés új narratívája
A fentiek alapján a lényeg egyetlen mondatban össze-

foglalható: minden életszakasz azonosan értékes, így az 
öregkorunk is, különösen, ha ennek hossza – az öregedés 
mint gyógyítható alapbetegség kezelése esetén – akár több 
évtizedig is tarthat.

A nyugdíjas szónak el kell vesztenie enervált, lemon-
dó, feladást sugalló jelentését: a nyugdíjas nem nyug-
szik, hanem aktív, hozzáadott-értéket termelő, saját 
magát kiteljesítő életet él, amelynek során kamatoztat-
hatja az élete során felhalmozott tapasztalati és érzel-
mi tőkéjét. Az öregeket létszámukban és erejükben egyre 
növekvő társadalmi erőforrásnak kell tekintenünk - saját 
magukat is annak kell tekinteniük -, akik a családok mel-
lett a munkahelyi közösségeket, a lakóhelyi közösségeket, 
és végsősoron az egész társadalmat képesek stabilizálni.

Csermely Péter rejtett hálózatokról írt könyvében (A 
rejtett hálózatok ereje – Mi segíti a világ stabilitását?, Vince 
Kiadó, 2005) említ egy pontosan ideillő példát Rómeó és 
Júlia tragédiája kapcsán. Ha a Capulet és a Montague nagy-
mamik együtt kötögettek volna a helyi nagyi-klubban, az 
egyik nagyi óhatatlanul elpötyögte volna, hogy ez a Rómeó 
gyerek a Julis körül legyeskedik, mire a többi nagyi is to-
vább szőtte volna a pletyka fonalát, mígnem együtt sírtak 
volna, hogy ez a két gyönyörű unoka nem lehet egymásé, 
mert az apáik - a nagyik gyerekei - csak kardélre hánynák 
egymást. Nem tartott volna sokáig, amíg az egyik nagyi 
föláll, és határozottan kijelenti, hogy a Rómeó márpedig 
elveszi a Julist, és punktum. Ezután a nagyik kezelésbe vet-
ték volna megátalkodott fiaikat, és hamarosan hetedhétor-
szágra szóló lakodalmat csaptak volna a családok. Szegény 
Shakespeare meg kereshetett volna más témát.

És ez az öregedés új narratívájának a lényege: az öregek 
(a nagyik és dédik, hamarosan talán az ükszülők és szép-
szülők is) olyan család- és társadalomszervező erőt, tudást, 
érzelmi és gyakorlati tapasztalatot képviselnek, amely egye-
dülálló módon képes stabilizálni törékeny jövőbeni társa-
dalmainkat.
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a közönségnek a mozgáshoz, a felnőttkori tánctanuláshoz 
és az önfeledt szórakozáshoz.

– Több mint 20 éve foglalkozom tánccal, folyamatosan 
képzem magam, különböző oktatásokra járok. Hastánc a 
csapatunk profilja. Kimondhatatlanul örülök, hogy eltud-
tunk jönni versenyre – fogalmazott Darót Istvánné a Sze-
nior Tánccsoport Berettyóújfalunak a tagja. 

Hegyesi Zsuzsanna  a Szeghalmi Búzavirág Egyesület 
elnöke, a fesztivál szervezője elmondta, hogy 7 éve vesz 
részt a fesztivál lebonyolításában.  Tapasztalatai szerint sok 
a változás az előző évekhez képest, és körülbelül fele annyi-
an vettek részt ezen a fesztiválon, mint 2019-ben. A verse-
nyen összesen150 fő mérte össze tudását.  

Kónya István Gyula alpolgármestere nyitó beszédében 
kitért arra, milyen fontos az, hogy a szépkorúak ilyen pél-
dát állítanak elénk, a kitartásban, a tánc szeretetében, szor-
galomban és tehetségben egyaránt. 

Forrás: BEHIR

Huszonöt éve 
segítik a megye 
nyugdíjasait 
Békéscsabán

Negyedszázada alakult meg Békéscsabán a Békés Megyei 
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége. A jubileum alkalmából 
tervezett ünnepség ugyan elmaradt, ám azt ősszel az Idősek 
Világnapján megtartják.

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (BM-
NYESZ) dr. Pankotai István elnök és Fári Pál elnökhelyet-
tes, valamint hat vezetőségi tag irányítása mellett kezdte 
meg a munkáját 1996-ban. A szövetséget azért hozták lét-
re, hogy a nyugdíjasok érdekeit védeni, képviselni tudják. 
Úgy gondolták, hogy a szervezet révén különböző címen 
jogorvoslathoz juthatnak, és az akkor elindult méltányos-
sági nyugdíj tárgyában is támogatást igyekeztek nyújtani.

Szrenka Pálné Erzsikét 2010-ben választották meg elő-
ször a szervezet elnökének, idén június 21-én harmadszor 
újabb négy esztendőre is bizalmat kapott.

– Fiatalon lettem a szövetség tagja, előtte már tevékeny-
kedtem a városi nyugdíjas egyesületben is és igyekeztem 
a nyugdíjasok ügyes-bajos dolgaival foglalkozni. A  me-
gyei szövetségben mindig az volt a cél, hogy az összefogás 
jegyében a helyi klubok részéről olyan vezetőkkel tudjunk 

együtt dolgozni, akikkel méltó módon tudjuk képviselni a 
nyugdíjasok érdekeit. Azt szeretnénk most is, hogy kicsit 
könnyebben éljenek a nyugdíjasok, igazságosabb legyen 
a nyugdíjemelés, legyen méltányosság, hogy a leszakadt 
nyugdíjakat felzárkóztassuk.

Szrenka Pálné szerint a legfontosabb mindig is az volt, 
hogy a nyugdíjasok együtt legyenek, akár a dalkörben, akár 
a szavaló-, és a táncversenyeken.

– Ezeknek a felmenő rendszerű versenyeknek óriási kö-
zösségépítő ereje van – folytatta Szrenka Pálné. – Jól mű-
ködő tagszervezeteink vannak, akikkel karöltve a pandé-
mia idején igyekeztünk tartani a tagokkal a kapcsolatot. 
Köszönet minden vezetőnek, mert sokat tettek és tesznek 
azért, hogy odafigyeljünk a nyugdíjasokra! A  pandémia 
idején nagy lelki teher nehezedett a többségre, érthetően 
sokakban volt egy kis félsz a vírustól. Nem volt könnyű 
a helyzet, sajnos mindenkit nem is értünk el, tragédiák is 
történtek. Már alig vártuk a nyitást – sorolta.

Áprilisban ugyan még elmaradt a Tavaszköszöntő ren-
dezvényük, éppen ezért várták módfelett a július 3-i 25. 
éves jubileum alkalmával tervezett ünnepséget.

– Rengeteget készültünk rá, de a több száz fősre terve-
zett eseményt sajnos az utolsó pillanatban le kellett mon-
dani – mondta Szrenka Pálné, aki azonban előretekint, és 
már sorolja is az elkövetkezendő hetek, hónapok nagy Bé-
kés megyei rendezvényeit.

– Először július 16-án a 12. Országos Szenior Táncfesz-
tiválra kerítünk sort Gyulán, majd augusztus 7-én Békés-
csabán, a Családi Egészség- és Sportnapra. Októberben 
rendezzük az Idősek Világnapja alkalmából az idei utolsó 
nagy rendezvényünket, melyen ismét helyet kap majd a 
népszerű Kolbászolimpia.

Gajdács Pál (BEOL)

XII. Országos 
Szenior 
Táncfesztivál

Egy év kihagyással ismét megrendezték a gyulai Erkel 
Ferenc Művelődési Központban a XII. Országos Szeni-
or Táncfesztivált, amelynek legfőbb célja a kedvcsiná-
lás, és a tánc iránti szeretet növelése.

Szrenka Pálné  megyei  elnök elmondta, a rendezvény 
célja, hogy lehetőséget biztosítanak az országban működő 
szenior táncos csoportoknak a bemutatkozásra, tudásuk 
összemérésére, hagyományaink ápolására. Továbbá a ren-
dezők szeretnék elérni, hogy a táncosok kedvet csináljanak 

Mottónk: Új év, új tánc! Amíg élsz, táncolsz! Amíg 
táncolsz, élsz! Sajnos a járvány miatt, második éve nem 
tudtunk új tánccal felkészülni. Amint lehetőség nyílt 
közösségbe menni, a rövid felkészülési idő miatt, egy 
régi táncunkat újítottuk fel. A Vámosgyörki Őszirózsák 
Nyugdíjasklub aranyminősítést kapott a Vonatra várva 
című produkciójára Gyöngyösön, 2021. 07. 06-án a 
10. KELET MAGYARORSZÁGI SENIOR TÁNC-
FESZTIVÁLON. Ezzel az elismeréssel jelentkezhettek 
a Gyulán, 2021. 7. 16-án megrendezésre került XII. 
ORSZÁGOS SZENIOR TÁNCFESZTIVÁLRA. 
Előadásuk (felkészítőjük Veresné Benei Krisztina) el-
nyerte nemcsak a közönség, hanem a zsűri tetszését is. 
Jutalmuk „Arany” minősítés lett. A fellépők fergeteges 
„záró” tánccal várták az eredményhirdetést.

Kovács Miklósné klubvezető
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Ezüst minősítést kapott: Nyugdíjas Szeretet Egyesület 
tánc csoport Csengerről, a Mátra Nagycsaládos Egyesület 
„Táncos lábú nagyik „ Markazról, a Dobó Katica Nyugdíjas 
Szervezet „8 pettyes” tánc csoportja Egerből, a Domoszlói 
Nyugdíjasokért Egyesület szólótáncosa, a Szemfényvesztők 
tánccsoport Gyöngyöshalászról. Aranyminősítést kapott: 
az Erkel Ferenc Nyugdíjas Klub tánccsoportja Hortról, a 
Mosoly Országa Kulturális Egyesület tánccsoportja Mis-
kolcról, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub tánccsoportja Vá-
mosgyörkről. A  Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 
elnökének különdíját kapta: az Örökzöld Táncsoport 
Recskről, a Gyöngyös Város polgármesterének különdí-
ját kapta: az Ostorosi Zsályák tánccsoport. Az  éves ter-
vünkben már hagyománnyá vált a gyöngyösi tánctalálko-
zó, reméljük hogy jövőre is tovább folytathatjuk e nemes 
hagyományt. A  zsűri értékelésében szakmai tanácsokkal 
látta el a tánccsoportokat, így útravalót kaptak a gyulai or-
szágos táncversenyre való felkészüléshez.

Heves:
A Nyugdíjasok 5. Heves Megyei Kórustalálkozója 2021. 
július 23-án került megrendezésre. A  találkozó, közös 
munka eredményeként, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szö-
vetsége és a Hevesi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében 
jött létre. Heves Város Önkormányzata volt a fő támogató, 
a rendezvény fővédnöke pedig Sveiczer Sándor polgármes-
ter úr. Kiemelt tisztelettel köszönjük, hogy a találkozón 
megjelent Szabó Zsolt úr, Hatvan, Heves és körzete or-

szággyűlési képviselője is. Az esemény hosszas előkészítés 
után valósulhatott meg, hiszen aktuális szabályokról, ren-
deletekről kellett tájékozódni és egyeztetni a résztvevőkkel. 
Örömünkre szolgált, hogy a jelentkezőket nem bátortala-
nította el a rövid idejű felkészülés, a védettségi igazolvá-
nyok bemutatásának kötelezettsége. Erős volt a találkozás 
és a színpadi bemutatkozás vágya. A  kórustalálkozón 14 
dalkör vett részt, ami 180 vidám nyugdíjas részvételét je-
lentette. A kórusok és dalkörök vidám dalcsokrokat adtak 
elő a népdalok, katonadalok, palócdalok, népi szerelmes 
dalok gazdag világából. Újra láthattuk a tájegységet jellem-
ző népviseleteket, amelyek a dalok mellett színvilágukkal 
is gyönyörködtettek bennünket. A  kórusok, minősítéssel 
záródó zsűrizését Kissné Kertész Gabriella ének-zene ta-
nárnő, mint elnök valamint Berecz Károlyné ének-zene ta-
nárnő és Lövei János ny.ének-zene tanár, karnagy vállalta. 
Köszönetet szeretnénk mondani, hogy értékelésükben ki-
emelték a kórusok további fejlődését segítő észrevételeiket. 
A minősítés az alábbi eredményeket hozta:

ARANY minősítés: Eger – Egri Vitézek Kórus, Kéki-
bolya Honvéd Népdalkör, Hatvan – Liszt Ferenc Vasutas 
Nyugdíjasa Klub Népdalköre, Heves - „Őszikék” kórus, 
Kisnána - Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör, 
Maklár - Búzavirág Népdalkör. EZÜST minősítés: Bese-
nyőtelek- Pacsirta Népdalkör, Felsőtárkány - Felsőtárkányi 
Asszony kórus. BRONZ minősítés: Domoszló – Nefelejcs 
Népdalkör, Egerszalók – Rozmaring Hagyományőrző Asz-
szonykórus, Gyöngyös – Gyöngy-Wyrág dalkör, Tarnalelesz 
– Ezüstvirág Nyugdíjas Klub Énekkara, Tenk – Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub Kórusa, Tiszanána – Nyugdíjas Dalkör. 

Az 5. Heves Megyei Kórustalálkozó nyitódalcsokrát Po-
zsik Joachinné, Róza énekelte. A NYOSZ tízszeres arany-
díjas népdalénekesének gyönyörű hangja betöltötte, szere-
tettel töltötte meg a nagyterem falait. Ilyen kezdet után 
indult a kórusok, dalkörök bemutatkozása. A  zárómű-
sort a Szűcsi Évgyűrűk Nyugdíjas és Kulturális Egyesület 
tánccsoportja adta.Balatonfüred lesz a 2021.évi Országos 
Dalköri Fesztivál helyszíne, ahol a megyei találkozó Arany 
minősítést kapott csoportjai folytatják a versenyzést. Kí-
vánjuk, hogy ott is szép eredményeket érjenek el és újra 
halljuk a magyar népdalok hagyományokat őrző dallamait.

Farkas Attila elnök,
Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége

Heves megyei nyugdíjasok júliusi programjai

Sarud: 
Július 3-án a Sarudi Önkormányzat és a Nyugdíjasok He-
ves Megyei Szövetsége közös szervezésében valósult meg az 
újraíndítás után a XXVIII. Sarudi Arató Ünnep. Tilcsik 
István polgármester saját farmján meleg szeretettel, finom 
disznótoros étkekkel fogadta a közel 300 megyei nyugdí-
jast. Szövetségünk klubjai felidézve a régmúltat, vászonru-
hába öltözve, kaszával, sarlóval álltak a rajthoz, hogy meg-
mutassák, hogyan is történt régen az aratás. Nyolc csapat 
tagjai mérték össze ügyességüket a kaszálás, kévekötés, 
marokszedés, és keresztrakás területén. A  közös, bőséges 
termésért való imádkozást, s az aratást követően adták elő 
műsoraikat a megye nyugdíjas klubjai, az ez alkalomra ösz-
szeállított arató és tiszai, valamint katona dalcsokrokkal. 
Megcsodálhattuk az alkalomhoz illő öltözékeket, nagy 
tapssal jutalmaztuk a szebbnél-szebb összeállítású és hangú 
előadásokat. Ők voltak a Sarudi Hagyományőrző Népdal-
kör, a Felsőtárkányi Asszonykórus, Besenyőtelki Pacsírták, 
Egri Vitézek Dalkör, Tiszanánai Nyugdíjas Népdalkör, 
Mezőszemerei Hagyományőrző Népdalkör, Tiboldaró-
ci Dalkör, Tenki kórus, Kertbarátok Egri vegyes kórusa, 
Egercsehi Asszonykórus, Kékibolya Honvéd Népdalkör 

továbbá a vámosgyörki Nyugdíjas klub tánccsoportja. 
Az aratás versenyzőit 3 tagú zsűri értékelte, mely alapján 
az alábbi eredmények születtek. Aratás győztese: idén is a 
sarudi csapat Rostás Zsolt vezetésével, második helyen vé-
geztek a Nagyfügediek, Fehér József vezetésével, harmadik 
helyezett a Guba Áronné vezette Pélyi csapat. Legjobb 
kaszás Nagyfügedről, a legjobb marokszedő Sarudról, a 
legjobb kévekötő Besenyőtelekről, a legjobb keresztrakó 
Pélyről érkezett. A kitűnően megszervezett napon minden 
résztvevő kedvének megfelelően dalolhatott, táncolhatott, 
majd elégedetten fejezte be a napot.

Gyöngyös: 
Július 6-án került megrendezésre Gyöngyösön a Gyöngyök 
Mátra Művelődési központban a 10. Kelet-Magyarorszá-
gi Szenior Tánctalálkozó. A  rendezvény megvalósításában 
együttműködő és támogató Gyöngyös Város Önkormány-
zata, a védnöke pedig Hiesz György, Gyöngyös Város pol-
gármestere. Ezen az eseményen nyugdíjas társaim bemutat-
ták tánctudásukat, látványos műsorukkal és népviseletükkel 
jelezték tájegységüket, továbbá bizonyosságot adnak arról, 
hogy a nyugdíjas évek is nagyon szépek. A  tánctalálkozó, 
8 Heves megyei és 1-1 Borsod és Szabolcs megyei szenior 
tánccsoport vett részt és kb. 140 fő résztvevő. Tánctalál-
kozónk igen népszerű, de a versenyre kevés idő állott ren-
delkezésre a járványügyi helyzet miatt, így csak 10 csoport 
tudta bevállalni a versenyzést. A rendezvényünk a hatályos 
szabályok betartásával kerül megrendezésre és csak vakci-
naigazolvánnyal rendelkezők vehettek részt. Az  előadott 
táncok műfaját tekintve igen széles a paletta. A táncos lábú 
szeniorok magas színvonalon adtak elő néptáncot, egyéb 
táncot: rock and rollt, matróz retrót, orosz táncot és volt 
egy flasmod is. A  zsűri tagjai ismert táncművészek: Do-
moszlai József néptáncos, a Vidróczki Néptáncegyüttes ala-
pítója és Füzessy Tibor társas táncos. A zsűri arany, ezüst 
minősítésekkel értékelte a produkciókat.

Sarud: Aratás Gyöngyös: Táncmegnyitó

Gyöngyös: Díjazottak

Heves: A megnyitó

Heves: Őszikék kórus



NYOSZ-hírek NYOSZ-hírek

14 15

Kirándultak a székesfehérvári nyugdíjasok
Július 8-án ismét útra kelt a Szabad egy táncra klub és ba-
rátai, hogy felfedezzük országunk ékszerdobozát, Holló-
kőt, a Világörökségi kis falut a Cserhátba.

Több mint 100 éves házacskáit néztük meg (különben 
67 db van) minden ház egy csoda. A fehérre meszelt tor-
nácos deszkamellvédes kontyolt palóc házak betekintést 
adtak eleink életéről.

Szép, tiszta, rendezett az egész falu, az ott lakók szere-
tettel fogadták csoportunkat és készségesen meséltek falu-
juk történetéről. 1987 óta az UNESCO is jegyzi a szép 
tájházakkal tele falut. Finom palóc ízekkel készült ebédet 
fogyasztottunk. 

Aki teheti, kiránduljon el Hollókőre és lásson csodát.
Barabásné Éva

Szolnokon köszöntötték a nagymamákat
NAGYMAMÁK VILÁGNAPJA alkalmából ünnepi hang-
versenyt szervezett a CONTAKT - MKSZ - Újvárosi Fej-
lesztési Iroda. 

A rendezvény célja felhívni a figyelmet a nagymamák 
fontosságára, a közösen tenni akarás, egymás segítése min-
dig nyitott szívekre talál.

Az ünnepi hangverseny a szolnoki Belvárosi Szenthá-
romság templomban volt.

Előadók: 
 – Almási Klára énekművész (Újszászi Énekszó Alapítvány)
 – Libor Dóra fuvolaművész 
 – Somogyi Anita énekművész
 – Péli Ildikó az Ádám Jenő Zeneiskola tanára és nö-

vendékei.
Az esemény fővédnöke dr. Kállai Mária országgyűlési 

képviselő és Molnár Iván önkormányzati képviselő.

35. születésnapjukat 
ünnepelték
Egy év késéssel, de megtartották a nagyatádi Konzervgyári 
Szakszervezeti Nyugdíjas Klub tagjai 35. születésnapju-
kat – mondta Horváth József elnök. Elmondta, hogy volt, 
amikor 130 fő tagjuk is volt, ma inkább a százhoz közelít 
a létszámuk. Beszámolt a három és fél évtized jelentősebb 
eseményeiről, kirándulásaikról, a városi rendezvények se-
gítéséről. Meleg szavakkal emlékezett meg Tóth Feri bá-
csiról, aki az első klubvezető volt. Őt követte Vojkovics 
Ferenc, majd csaknem egy évtizede Horváth József. Évente 
négy rendezvényük volt, amit mindig csaknem teljes lét-
számmal, zenével-tánccal tartottak meg. Sok országjáró 
kirándulást is szerveztek, amit megőriznek emlékeik kö-
zött. Megható szavakkal a megyei szövetség emléklapjával 
és hatalmas virágcsokorral köszöntötte Szabó Györgynét, 
Fekete Lajosnét és Füle Józsefnét 80. születésnapjuk alkal-
mából. Ugyancsak megköszönte Vojkovics Ferenc koráb-
bi elnök munkáját és emléklapot nyújtott át közelgő 85. 
születésnapja alkalmából. Pankász Józsefné aktív tagjuk 
munkáját a megyei szövetség „Díszoklevelével” ismerték el.

Stikel János a szövetség megyei elnöke méltatta a klub 
munkáját, valamint kimagasló tevékenységük elismerése-

ként „Kovács Lajos emlékplakettet” nyújtott át a klub el-
nökének.(Kovács Lajos volt, aki a megyében elsőként szer-
vezett nyugdíjas klubot, majd megyei vezető is lett). Ormai 
István polgármester is emléklappal köszönte meg a városért 
végzett munkájukat és némi anyagit is adott mellé.

Nagy taps köszöntötte a hatalmas szülinapi tortát. Bol-
dogan énekelték a „Boldog szülinapot..” dalt, majd meg is 
kóstolták a finom édességet.

A születésnapi rendezvény vacsorával, tombolasorsolás-
sal és késő estig tartó tánccal fejeződött be Káplár Zoltán 
zenéjére.

Györke József

Nem maradt el a születésnapi torta sem

Nagyatádon ismét 
sikere volt az Akkordeon 
Zenekarnak
Jó pár éve Nagyatádon „edzőtáborozik” a győri Akkordeon 
Zenekar – mondta Scharek Béla művészeti vezető. Nagyon 
megszerették a kisvárost, valamint a Hotel Solar megfelelő 
színhelyet biztosít a napközbeni munkálataikhoz. Naponta 
sokat gyakoroltak, új dalokat tanultak, felüdültek a szom-
szédos gyógyfürdő vízében, esetleg ismerkedtek a környék 
nevezetességeivel.

Korábban a hotel előtti utcaszakaszon szoktak esténként 
zenélni. Ez évben sajnos a szeles-esős idő miatt az aulá-
ban szólt a muzsikájuk. Repertoárjuk nagyon széles, hisz a 
sramlitól a filmzenéken át a világ slágerekig szinte mindent 
játszanak. Örül társaival együtt annak, hogy évről évre nő 
az új arcoknak a száma, akik tapsolnak nekik. Sőt voltak 
olyanok is, akik direkt akkor nyaralnak a Hotel Solárban, 
amikor a zenekar is itt van. Nem lehet panasz a nézőkö-
zönségre-hallgatóságra, hisz a környező városokból és te-
lepülésekről is mind többen érkeznek. Együtt énekeltek 
velük, még sokan táncra is perdültek.

Scharek Béla elmondta azt is, hogy több személycsere is 
volt az utóbbi időben, ezért új albumaikhoz új zenekari fotó 
készült (épp e sorok írója jóvoltából, aki a zenekar helybeli 
fotós barátja). Ha már fényképezkedtek a parkban, akkor 
készíttettek egyéni fotókat, kihasználva a park jellegzetes fáit 
és bokrait. Szívesen nézegetik otthon az emlékképeket is.

Szívesen szerepelnek Nagyatádon, szeretik a közönsé-
get, azok is őket. Nem véletlenül hangzott el a búcsúesten 
többször is: „Visszavárunk benneteket”. Kell ennél na-
gyobb öröm egy zenész számára?

Györke József
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Kizöldült az Olajág!

Az új tavasz-nyár a természet újjáéledése mellett elhoz-
ta az Olajág Otthonok (a NYOSZ egyik tagszervezete) 
arculatának újjászületését is. Ennek apropójából sajtó-
tájékoztatón mutatták be az Olajág Otthonok életének 
változásait.

Dr. Szirmai Viktor főigazgató tájékoztatása szerint az 
elmúlt években változott az idősek elvárása a nyugdíjas 
évek megélése kapcsán, ezzel egyidejűleg az idősotthonok-
kal kapcsolatos elvárások is megváltoztak. Az okok között 
megtalálható, hogy egyre több az idős ember és egyre hosz-
szabb életkort élnek meg. A változás igénye a tartalmasabb, 
aktívabb, élményekben gazdagabb időskori évek felé mu-
tatnak. A jól felkészült idősotthon ezeknek az igényeknek 
igyekszik eleget tenni. Az Olajág Otthonok több területen 
is elmozdult ebbe az irányba – szolgáltatások, programok 
–az új logó is ezt az aktívabb életformát hivatott kifejezni. 
Beköltözéskor már nő az aktivitás, ezt követően pedig mi-
nél több programba vonják be a lakókat.

Az Olajág Otthonok a szolgáltatásait folyamatosan bő-
víti: sószobák, szenior sport alkalmak, egyéb programok 
(sokszínűség, annak érdekében, hogy minél több lakót ér-
jünk el), stb. Cél a testi-lelki egészség megőrzése, aktivitá-
sok számának növelése.

Szenior sport – zenés torna, szenior tánc, jóga, Esések 
Iskolája, sportnapok, nordic walking, kirándulások, stb. 
Hamarosan indul a FittMóka Program meghonosítása is 
az otthonokban Kozma Zsuzsanna aerobic, fitnesz és sze-
mélyi edző, a program összeállítója oktatásában.

Óvodai Projekt – nem csak óvodákkal, iskolákkal, egye-
temmel is tartanak kapcsolatot, a cél a közös, hasznos idő-
töltés, közben egymás generációjának megismerése.

Szenior Akadémia – az agy folyamatos tornáztatása, ta-
nulás élethosszig.

Bakancslista – önmegvalósítás, célok kijelölése, valós 
tenni akarás a megvalósításért.

Az arculatváltás kapcsán Flash mobban szerepeltek la-
kóik, mely hamarosan megtekinthető lesz a honlapjukon 
és a Youtube-on is. A felkészülés alatt derült ki, hogy olyan 
nagy az igény a hasonló megmozdulásokra, hogy a jövőben 
több Flash mobot is szerveznek rendszeresen.

Színházi előadással készülnek, lakóik, dolgozóik és hoz-
zátartozók szerepelnek benne. A darabot Vajda Katalin írta, 
aki többek között az Anconai szerelmesek darabot is írta. 

Hiszik és vallják, hogy az otthonaiknak nem csak a la-
kók szabad mozgásának biztosításában kell nyitottnak len-
niük, hanem a társadalom felé is nyitottnak kell marad-
ni. Idősügyi szervezetekkel, sportszervezetekkel, oktatási 
és egyéb intézményekkel tartják a rendszeres kapcsolatot 
annak érdekében, hogy lakóik lehetőségei gyarapodjanak, 
minél több kapcsolatot építhessenek ki. Fontosnak tartják 
a hozzátartozók bevonását, a kapcsolatok erősítését a csa-
láddal, barátokkal is.

A generációk közti együttműködés eredménye az Olaj-
ág-dal, mely szintén az arculatváltás eredménye, három 
huszonéves fiatalember írta, szerezte a dalt. Hamarosan 
videóklippet is készítenek hozzá. 

Mozgásban az erő Fórum Veszprémben
Újraindult a nyugdíjas klubélet a Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányságon  2021.július 1-én, ahol megrendezésre 
került a Mozgásban az erő - rendezvény, melynek témája a 
prevenciós célú szabadidősport programok megvalósítása 
volt. 

A fórum szoros szakmai együttműködés keretében való-
sult meg a Magyar Rendészeti Sportszövetség, valamint a 
Veszprémi Rendőr Sportegyesület és a Veszprémi Egyetem 
Testnevelési Tanszéke között. 

A tájékoztatók ráirányították a figyelmet arra, hogy szer-
vezők számára kiemelten fontos az idős lakosság tájékozta-
tása az egészséges táplálkozásról, a megfelelő mennyiségű 
és minőségű testmozgásról, valamint a szellemi-lelki egész-
ség egyensúlyban tartásáról.

A fórum résztvevői - a Rendőrségi Nyugdíjas Klub tag-
jai, valamint a város nyugdíjasainak képviselői - értékes és 
a mindennapokban alkalmazható, hasznos információk 
birtokában kerülhettek, hiszen szó volt többek között a 
napjaink népbetegségei és a táplálkozás kapcsolatáról Szó-
ka Orsolya szakember előadásában. 

Lakatos István alprojektvezető előadásából a résztve-
vők megtudhatták, hogy milyen programokon lehet részt 
venni az év hátralevő időszakában, amelyekre a szervezők 
szeretettel várnak minden sportot szerető és az egészséges 
életmód iránt érdeklődő idős társunkat. 

Szilágyi Erzsébet,
a Rendőrségi Nyugdíjas Klub vezetője
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Nem messze laktak, elmentünk. Amrein néni kedves, 
idős sváb asszony volt, magyarul nem tudott. Tóni el-
mondta neki svábul az óhaját, mire ő elővette a kenyeret, 
vágott egy jó nagy karéjt, megzsírozta, kevés sót és paprikát 
hintett rá, és átadta a fiának. Kissé hátrább álltam Tóninál 
és sóvárgó szemekkel, nagyokat nyelve figyeltem a történ-
teket. Tóni már indult volna az ajtó felé, amikor Amrein 
néni hozzám fordult, és mosolyogva kérdezte: – Megszt 
tu auch a schmalzbrot? (Te is kérsz egy zsíros kenyeret?) 
Nagyot dobbant a szívem, a hirtelen jött boldogság végig-
futott rajtam. Izgatottan kiáltottam: – Ja, ja, ja! – így há-
romszor, hogy biztosan megértse”

Nekem is szelt egy nagy karéjt, ugyanúgy megzsírozta, 
sózta, paprikázta, mint a Tóniét. A kezembe nyomta, még 
mondott valamit, és megsimogatta a fejemet. Lehunytam a 
szemem és csak úgy magamban hálálkodtam a jó Istennek, 
hogy ez a csoda velem történt meg. – Köszönöm, Uram! 
Nagyon köszönöm! Amrein néninek meg svábul mond-
tam: Tanke sőn!

Persze, most már tudom, mert megtanultam, hogy a 
sertészsír telített zsírsavakból áll, árt a szervezetnek, mert 
nincs benne Omega 3, meg Omega 6 zsírsav, meg hogy 
az egészségtudatos táplálkozás milyen fontos, stb. stb. 
Igyekszem be is tartani a szabályt, de azért ha nagyritkán 
leküzdhetetlen vágyat érzek egy kis zsíros kenyér után, hát 
titokban leszelek egy kis kenyeret, csak egy fél tenyérnyit, 
megkenem, megsózom, paprikázom, és lopva, de nagy él-
vezettel megeszem, mert még mindig nagyon szeretem!

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2019. évi 
irodalmi pályázatának egyik díjazott írása, amely 
a most megjelent antológiában is olvasható

Gotthard József 
(Veszprém): Zsíros 
kenyér

(Részlet a szerző készülő önéletrajzi regényéből.)

Sokkal szebb címet érdemelne ez a kis írás! Ha költő len-
nék, talán ódát írnék, igen, valahogy így: Óda a zsíros ke-
nyérhez! Mindenesetre magam is túl prózainak találom a 
címet, mert gyermekkorom legszebb élményei a zsíros ke-
nyérhez fűződnek.

Egy kis dunántúli bányatelepen, Ajkacsingervölgyben, 
annak is a keleti részében, Felcsőcsingerben láttam meg a 
napvilágot. Bányász lakótelep, apró földszintes lakásokkal, 
villany helyett petróleumlámpa, kis szoba konyha, spájz, 
víz a lakótelep közepén lévő kerekes kútból. Itt éltem gyer-
mekkorom első évtizedét szegénységben, de élményekben 
gazdagon.

Az első élmények egyike a zsíros kenyér volt. Előzetesen 
annyit meg kell jegyeznem, hogy a kenyér és a belőle ké-
szült zsíros kenyér a bányászok körében igen nagy tisztelet-
nek örvendett, szinte vallásos érzések övezték. Klepak bá-
csi, a szomszédunk, öreg, világot járt vájár egy alkalommal 
így okította fiatalabb társait: „A kenyér a bányász kalácsa”, 
a zsíros kenyér pedig a bányász csirkecombja. Ha ez a kettő 
megvan, nagy baj nem lehet!

A kenyeret nálunk nem a pék sütötte, ilyen mesterem-
ber Felsőcsingerben nem volt. A háziasszonyok sütötték, 
valamennyien bányászfeleségek, akik a kenyérsütést igen 
fontos főfeladatuknak tekintették. Gondos előkészületek 
után kovászoltak, kelesztettek, dagasztottak, a tésztát sza-
kajtókba rakták, a kemencét befűtötték, és még ki tudja, 
mi mindent kellett tenniük, mire végre kemencébe került 
és kisült a kenyér. Hát még amikor a frissen sült kenyér az 
asztalra került! Az volt az igazi fennkölt, ünnepélyes pilla-
nat! Így volt ez a mi kis családunkban is.

Amikor anyám behozta a három kerék formájú kenyeret 
– ez volt a család egy heti adagja – csodálatos illat, a friss 
kenyér illata töltötte be a kicsi konyhát. Alig három éves 
kisfiú lehettem, de ma is emlékszem erre a fenséges illatra 
és az áhítatra, amely a kenyérszegést kísérte.

Anyám kést vett elő az asztalfiókból, kezébe vette a ke-
nyeret. Templomi csend borult a konyhára, amikor a késsel 
keresztet rajzolt a kenyérre, majd az égre emelte tekintetet, 

mintha imádkozna. Ezután gyors mozdulattal megszegte a 
kenyeret, vagyis levágta a kenyér felső egyharmadát. A le-
vágott részt apám kezébe adta. Tágra nyitott szemekkel, 
szó nélkül néztem ezt a számomra még új, de lenyűgöző 
eseményt.

Apám a levágott kenyérdarabot az orrához emelte, és 
csukott szemmel, hosszan szagolta, miközben a szeméből 
egy könnycsepp gördült le a kenyérre. Anyámra néztem, ő 
is könnyezett, de egy kendővel elfedte az arcát.

Ezt már én sem tudtam csendben szemlélni, hangos sí-
rásra fakadtam. Apám csitított, vigasztalt: – Nincs semmi 
baj, kisfiam, csak a mama megszegte a kenyeret, amelyet 
ő sütött nekünk! Örüljünk és köszönjük meg neki – azzal 
megölelte és megcsókolta anyámat.

Néhány hüppögés után abbahagytam a sírást, és figyel-
mem újra a kenyérre irányult. Apám visszaadta a nála lévő 
kenyeret, amiből anyám egy jó nagy karajt kanyarított. Ezt 
megkente zsírral, majd kevés sót és piros paprikát hintett a 
kenyérre. Mosolyogva fordult felém, és így szólt: – Látod, 
kisfiam, ez a zsíros kenyér! – azzal apám kezébe nyomta 
a karéjt, aki azonnal nagyot harapott belé és boldog mo-
sollyal majszolni kezdte. Összefutott a nyál a számban, és 
abban a pillanatban megfogalmazódott bennem, hogy a 
zsíros kenyér egy csodálatosan finom valami lehet! – Én 
is kéjek! Én is kéjek! – ismételgettem nyafogós hangon, 
pöszén, mert az „r” hangot még nem tudtam kimondani. 
Anyám gyorsan kanyarított egy kisebb szeletet, a koráb-
bi módon megkente zsírral, ízesítette sóval és paprikával, 
majd a kezembe nyomta.

Hát így ismerkedtem meg ezzel a csodálatos eledellel, 
amelyet „megismerni és megszeretni” néhány pillanat is 
elég volt! Ettől kezdve mindennapos csemegém lett a zsí-
ros kenyér!

Később, mikor már iskolába jártam, minden nap a 
nagyszünetben elszaladtam Mariska nénémhez – apám 
unokahúgához – aki alig száz méterre lakott az iskolához, 
és minden alkalommal frissen szelt zsíros kenyérrel járult 
hozzá éhségem csillapításához.

Talán a legnagyobb élményem a zsíros kenyérről a kö-
vetkező volt:

1941 őszén Úrkutra költöztünk, apám itt kapott állást 
a mangánérc-bányánál. Eleinte hiányoztak a korábbi, csin-
geri barátok, de hamarosan új barátokra tettem szert, köz-
tük volt egy sváb fiú, Amrein Tóni. Kedves jószívű gyerek 
volt, kissé törve beszélte a magyart. Hamar megbarátkoz-
tunk egymással, bár ő jó egy fejjel magasabb és erősebb is 
volt nálam. – Te tanítasz nekem magyart, én meg neked 
svábot. Jó? – mondta Tóni egy alkalommal. Persze hogy jó 
volt, csakhamar a legjobb barátom volt.

Egyszer a bányatelepen csavarogtunk, amikor Tóni így 
szólt hozzám: - Te gyere velem, menjünk el hozzánk. Éhes 
vagyok, kérek a muttertól egy schmalzbrotot. (Schmalzb-
rot: zsíros kenyér németül.) Már a szóra is megdobbant a 
szívem, mert az utóbbi időben egyre ritkábban jutottam 
hozzá ehhez a finom csemegéhez.

Irodalmi pályázat 2021-ben

Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!
 
Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen 
írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen 
megformált, élményt nyújtó, szívet-lelket melengető, ér-
dekfeszítő, szép gondolataikat 2021-ben is! 

2020-ban és sajnos 2021-ben is a vírus helyzet körül 
forgott az életünk. Ebben az időszakban a két legtöbbet 
használt kifejezés a küzdelem és az együttműködés. Sa-
ját életünkben is számtalan küzdelmet, nehézséget meg-
éltünk, hol sikerekkel, hol kudarcokkal túljutva azon. És 
számtalanszor megtapasztaltuk azt is, hogy céljaink meg-
valósításában társakra leltük. Ez inspirálta idei témáinkat:

a., ,,Az élet él és élni akar!”
b., Együtt könnyebb!

Azt várjuk szerzőinktől, hogy személyesen megélt, vagy 
családi történetekből fennmaradt eseményeket, törté-
neteket örökítsenek meg, formáljanak irodalmi értékű 
írássá. 

A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megformált, 
legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy terje-
delmi korlátok nélküli maximum 4 vers.

A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban 
helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát (1); vala-
mint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvas-
hatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószám-
mal, továbbá telefonos és e-mail elérhetőségüket(2)! 

Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel 
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: 2021. évi irodal-
mi pályázat

A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége Bu-
dapest Szövetség utca 9. 1074

Beküldési határidő: 2021. november 05.
2021-ben – a régebbi gyakorlatától eltérően – nincs re-

gisztrációs díj. 
A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bont-

ja fel, kizárja az értékelésből; továbbá kizárja a zsűri a szer-
ző nevével, aláírásával küldött írásokat is.

Eredményhirdetésre terveink szerint 2022. januárjában 
kerül sor; a díjazottak alkotásaiból (a 2022. évi győztesek-
kel közösen) tervezzük antológia kiadását. 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri 
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és cí-
met tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel; így a bekül-
dött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint) 
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.

Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet, és jó 
egészséget kívánunk:

NYOSZ-elnökség

Megjelent a „Nyugdíjasok 
irodalmi antológiája  

2019–2020”!

A 2019–2020. év irodalmi pályázatának 
legjobb írásait bemutató,  

mintegy 250 oldalas könyv megrendelhető 
a NYOSZ-ban  

(e-mailen: nyosz@enternet.hu,  
vagy a 06/1/210-0326 telefonszámon, 

vagy postai úton a NYOSZ címén,  
1074 Budapest Szövetség u. 9. )

Ára: 2000 Ft
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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 nyugdíjasokat 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

Vigyázzunk, nehogy 
elveszítsük gyermekeink 
jövőjét!
Érett fürtjével kihajol az ablakon a testet öltött felelősség. 
Selymes magzatához eképpen szóla. Érezd jól magad, mire 
reggel kinyitom a szemem, itthon légy! Hát igen. Jól fogja 
magát érezni a kicsike. Naná, majd rosszul. Főleg, ha meg-
kérik rá. Egy-két szirom, ha lehull is, mi van akkor?

Hipp-hopp szálldos a sötét, és rákúszik a gyönge aka-
ratra. Egy erős „példaképpel” már ott van a buli közepén. 
Vadul száguldanak a decibelek, és véresre csókolják a fü-
leket. Levetkőzik a szégyenérzet, és az óra elüti az éjfélt. 
Nyújtóznak a testek, a vérpirosra edzett arcokon játszva 
villózik a fény. A sokkoló színes sugár körbe-körbe kereng. 
Súlytalan a pörgés, közben elszállnak a meghittség kötősza-
vai. Ölelkezés közben leszakad a gomb, na meg a tisztesség. 
Szájról-szájra jár a pohár, az üveg, meg a hajlam. A pia már 
kevés. Több kell. Talán fejfájásra? Talán görcsoldásra, ta-
lán...? Korhatár nélkül pénzen hízott bőséges kínálat. Így 
telnek a kamaszévek. Az alig évesek is hozzájutnak. Kérdés, 
hogyan? Lihegve menekül a józanság, a fogak közül szűret-
len trágárság hullik. Mindenki közel van mindenkihez, így 
aztán könnyen elérhetők. Szerte folyik a gazdátlan pénz, 
felszívja az élvezet.

A küzdőtéren egymás mellett mégis üvöltve. De kik a 
nézők? Sokan csukott szemmel, füllel. Hiszen ez véresen 
komoly. A valamikor csodára váró tiszta szemekből lassan 
kifogy az élet fénye. Tegnap még fehérbe öltözve jártak, 
játszottak, ifjúi szépségükben pompáztak. Most, ha tükör-
be néznek, vajon kit, és mit látnak? Ne várjuk meg a gong-
ütést. A szülő, ha vészhelyzet van, mondjon nemet!

A gyerekek tesztelik a szülőket, feszegetik határaikat és 
bizony olykor-olykor felhívják magukra a figyelmet. Azért 
teszik, hogy kikényszerítsék a velük való foglalkozást, törő-
dést. Ne hagyjuk cserben őket!

Saját akaratuk van, de vannak szülők által felállított 
szabályok. Akár együtt is meghozhatják velük. Ha meg-
állapodunk velük valamiben, és ha azt megszegik, legyen 
következménye. Okosan, mértékkel. Felelősségvállalásra 
fel kell készülniük. Ugyanakkor tévedéseikkel, hibáikkal, 
hiányaikkal együtt valódi szeretetet érdemelnek. A  gye-
rekek megérzik, ha szeretik őket, vagy csak úgy tesznek, 
mintha szeretnék őket. Emellett biztonságra, elfogadás-
ra vágynak. Ha bízni tudnak önmagukban és bennünk, 
akkor hinni tudnak. Későbbi életüket csak akkor tudják 
önállóan irányítani, ha megértést, bátorítást és türelmet 
kapnak, és nem elutasítást tapasztalnak. „A függetlenségi 
harcuk sajnos szélsőségekkel járhat. A  stabil érzelmi hát-
tér megtartja őket. Nem sebezhetetlenek. Nagy terveik és 
álmaik vannak. Vigyázzunk, nehogy elvesszen a jövőjük. 
Szükségük van példa értékű, útmutató szülőkre.

Fehér Levente

Újra együtt az idősek klubja ellátottjai
Közös „nyársaláson” ünnepeltük meg a „szabadságot” – 
amikor már nyílt területen nem kell maszkot viselnünk.

A nyílt, szabadtérre vonatkozó előírásoknak megfelelő-
en gyakorlatilag minden ellátott – azok is, akik nem oltat-
ták be magukat – együtt és vidáman töltötte a délelőttöt. 
Amikor elkezdtünk beszélgetni, egy pillanatra megemlé-
keztünk azokról, akik már nem lehetnek közöttünk, majd 
kötetlen beszélgetések alakultak ki. Előfordult, hogy egyik 
- másik társunkat több mint egy éve nem láttuk s így volt 
mit megbeszélnünk.

Néhány ellátottnak és a dolgozóknak köszönhetően – és 
persze az önkormányzati pályázaton nyert összegnek kö-
szönhetően – kenyér, paprika, paradicsom, hagyma került 
az asztalra a megépített tűzrakó helyek mellett. Egy- egy 
asztalt ültünk körbe a szalonnás kenyér elfogyasztásáig, de 
ki meddig bírta – körbejárt a zöldben – örülve a színek-
nek és a természetnek. A szintén pályázaton nyert szalmás 
kunyhó és az újonnan kapott hintaágy is a csevegés helyévé 
alakult át.

Mindenkinek volt mondanivalója, mesélni valója s ér-
dekelte a társa, barátja helyzete-története. Ez érdekes mó-
don úgy is megnyilvánult – szokatlan módon –, hogy nem 
vágtunk egymás szavába, mindenkit meghallgattunk.

Ezt a nagyon jól megszervezett és lebonyolított délelőt-
töt gyakorlatilag elnevezhetjük „klubépítő tréningnek”, 
hiszen az ünneplés mellett újra egymásra találtunk – mi, a 
Gyöngyös, Visonta úti Idősek Klubja ellátottjai.

Köszönet érte a dolgozóknak és az ötlet megvalósítás 
minden feltételének biztosításában közreműködőknek.

A rendezvény utáni napon az eseményről készült képek 
- nagy örömünkre - a Klub faliújságján is megtekinthetőek 
lettek, illetve a számítógépen is nézegethettük azokat.

Borsi Miklós
ellátott

Hallás a közlekedésben
A fülünk által, hangok útján elérhető információk nél-
külözhetetlenek mindennapi közlekedésünkhöz.  Elfo-
gadott szakértői álláspont alapján ugyanis hallásunk útján 
szerezzük be a biztonságos közlekedéshez szükséges infor-
mációk mintegy 9%-át.

Nagyon fontos, hogy közlekedésünk során kerüljünk 
minden olyan cselekedetet, illetve magatartást mely a hal-
lásunkat korlátozza, vagy gátolja, ide értve a fejhallgatóval 
közlekedést, valamint az autóban történő hangos zenehall-
gatást. A  hallás útján történő információszerzés képessége 
természetesen nem csak az erős külső zajhatások és a hangos 
zenehallgatás miatt sérülhet, hanem annak betegség, illetve 
a halláscsökkenés is oka lehet.

A halláskárosodás oda vezet, hogy a közlekedő személy 
nem, vagy csak későn szerez tudomást az olyan fontos infor-
mációkról, mint a közeledő megkülönböztető jármű hang-
jelzése (szirénája), vagy az aktuális veszélyre figyelmet felhívó 
hangjelzés (kürt). Márpedig ezeknek a hangjelzéseknek az 
észlelése a biztonságos közúti közlekedéshez nélkülözhetetlen.

Aki magas fokú halláská-
rosodásban szenved, elveszíti 
biztonságos járművezetési ké-
pességét, ami egyértelműen azt 
jelenti, hogy engedélyhez kötött 
közúti jármű vezetésére alkalmatlan-
ná válik. Az időseknek a technikai eszközök, 
a hallókészülékek jelenthetik a megoldást hallásuk karban-
tartására, javítására, mely a vezetési képesség megtartásában 
is nagy segítséget nyújt. A  hallókészülékek az elmúlt idő-
szakban jelentős fejlődésen mentek keresztül, így napjaink-
ban már egyre korszerűbb hallókészülékek szerezhetők be.

Tippek és tanácsok halláscsökkenés esetén:
Amennyiben azt tapasztalja, hogy beszélgetés közben 

gyakrabban kell visszakérdeznie, mert valamint nem értett 
helyesen, vagy nehezen követi mások beszédét zajos kör-
nyezetben, akkor annak halláskárosodás is lehet az oka. Eb-
ben az esetben keresse fel szakorvosát, aki megállapíthatja 
a halláskárosodás jellegét (milyen frekvenciákat érint stb.) 
és mértékét, továbbá segítséget nyújthat a probléma keze-
lésében, a biztonságos járművezetői képesség megőrzésében. 
Amennyiben a halláscsökkenést már diagnosztizálták, jármű 
vezetése közben soha ne hallgasson zenét, vagy rádiót. Ez se-
gíthet a közlekedés más résztvevője által keltett, vagy adott 
hangok, hangjelzések érzékelésében.

Halláscsökkenés esetén gyakrabban használja a gépjármű 
külső részén, valamint az utastérben elhelyezett visszapillan-
tó tükröket, mert ezáltal jobban áttekintheti környezetének 
forgalmi helyzetét, annak változásait, és fel tud készülni az 
esetleges veszélyhelyzetekre is.

Ha romlik a hallása, ne vállaljon felesleges kockázatot! 
Halláscsökkenés esetén csak a szakorvos jelentheti a meg-
oldást!
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Hírek a nagyvilágból

Itt van Németország első, 3D- 
betonnyomtatóval épített háza
Két emelet, 160 négyzetméter lakótér, két fürdő, kony-
ha, hullámos faltextúra, lekerekített sarkok. A német-
országi Beckumban megépült az első, 3D-technológiá-
val készült mintaház. Erénye, hogy előállítása sokkal 
kevesebb munkáskezet igényel, mint egy hagyományos 
technológiával épített ingatlan, illetve hogy gyorsabban 
is van kész.

Az új technológia a munkaerő mellett anyagot, időt és 
pénzt is spórol annak, aki hajlandó egy kísérleti jelleggel 
épült házba beköltözni. Az ingatlant egy olyan betonperme-
tező gép (Cobod Bod2) építi, amely 2 cm vastagságú, időzí-
tett kötésű betont fecskendez, illetve rétegez egymásra. A me-
tódus az alábbi videóban kézzelfogható közelségbe kerül.

A gép munkába állása előtt az építész tervezőasztalhoz 
ül és megtervezi a ház 3D-s modelljét, az ablakok, az aj-
tók, a foglalatok, a vezetékek, az utolsó küszöb is a helyére 
kerül, majd a terveket elküldi a robotnak, amely megkezdi 
a munkát. A szerkezet speciális betont szív le egy silóból, 
és nagy sebességgel – másodpercenként 1 méter – építi fel 

a falakat. A falszerkezet sávolt jellege futurisztikus hangu-
latot kölcsönöz az ingatlannak, de a falak vakolhatók, és 
teljesen hétköznapivá alakíthatók.

Maga az építőrobot különlegessége, hogy mindössze két 
ember kell az üzemeltetéshez, organikus és egyenes formák 
előállítására egyaránt képes. A nyomtatás, illetve a ház fel-
építésének anyagi vonzata egyelőre nem ismert, de már be 
lehet lesni egy ilyen otthon belsejébe.

Forrás: Kitzinger Szonja, Index

Telt házat jelentettek a tyúkmenhelyek
Nem megmondtam, hogy bontott 
csirkét hozzál haza? – szól a hetvenes 
évek reklámszlogenje. A  tévéreklám 
azt népszerűsítette, hogy a boltokban 
immár kapható bontott csirke is, nem 
csak annak beles-lábas-fejes változata.

Ezt a frázist idézi az a Magyar Kony-
hában  megjelent hír, amely a foo-
dandwine.com cikkét idézi, miszerint 
komoly gondot okoz az Egyesült Álla-
mokban a lakossági szinten összevásárolt baromfiállomány.

A pandémia idején az élelmiszerboltok üresen kongó 
polcait látva sokan csirketartással igyekeztek bebiztosítani 
magukat, hogy komolyabb baj esetén ne maradjanak élel-
miszer nélkül. Az elővárosi kertekben így lett a kapirgálós 
csirke reménysugara a rosszabb napoknak. A  pánik idő-
közben már a múlté, de hozománya van a dolognak, még-
hozzá az, hogy a háztáji nem tűnik már annyira trendinek, 
mint a Covid idején.

Lett belőle helyette nyűg, plusz felelősség, a rosszabb 
napok két lábon járó mementója. Most pedig mindenki 
szabadulna a csirkéitől, aminek következtében a csirke-
menhelyek színültig vannak megunt állatokkal, helyhiány 
miatt pedig a szervezetek is egymáshoz irányítják a kiug-

rott farmereket. A problémát egyrészt 
az elszállítás jelenti, hovatovább a 
szárnyasok állatorvosi költségei is te-
temesek. 150 csirke orvosi költsége ál-
lítólag közel húszezer dollárra rúg éves 
szinten.  A probléma Amerika-szerte 
létezik, de Berlinből és Angliából is 
hasonló esetekről számoltak be.

A menhelyek első körben a szóbeli 
meggyőzés módszerével dolgoznak, de 

átütő sikereket nem tudnak felmutatni, a gazdák tántorít-
hatatlanok. Az újsütetű farmerek, akik mindenféle előkép-
zettség nélkül vágtak a csirketartásba, azzal voltak kényte-
lenek szembesülni, hogy nem minden példány aranytojást 
tojó tyúk. Nem is mindegyik tojik, kakas nélkül pláne, 
tartásuk nehéz, ráadásul városhatárokon belül sokszor nem 
is tartható baromfi, vagy ha igen, kakas nem.

Az állatvédők taktikát kellett hogy váltsanak: az elsőd-
leges cél most az, hogy a tyúkok ne az utcán végezzék, 
hanem egy szervezetnél vagy menhelyen. Ennyit tehát a 
boldog, elővárosi csirkékről, a kiugrott mezőgazdászoknak 
pedig még mindig ott van a szupermarketek polcán a bon-
tott csirke. 

Forrás: Kitzinger Szonja, Index

1. Könnyed átmenetet biztosít a teljes mun-
kaidős aktív időszak megszűnése után.

2. Nyugdíjasként is minden napnak lesz 
új célja, felelősségteljes feladata, amely 
egyúttal hozzájárul a fizikai és mentális 
egészség megőrzéséhez is.

3. Nem szűnik meg a közösségi élet, nem 
épülnek le a kapcsolatok, új emberekkel 
bővülhet a munkatársi és ismerősi kör.  
(A leghíresebb bostoni hosz-
szútávú - generációkon átívelő -  
boldogságkutatás bebizonyította, hogy 
az öregkori boldogság titka az erős sze-
mélyes kapcsolatok megőrzése.)

4. Ha valaki a korhatára betöltése előtti öt 
évben elvesztené a munkáját, tanács-
adóként értékteremtő és teljes értékű 
munkát végezhet ahelyett, hogy rákény-
szerülne a nyugdíj előtti álláskeresési se-
gély önbecsülést bántó igénybevételére.

5. Ha már megállapították valakinek a 
nyugdíját, akkor a törvény alapján ki-
egészítő tevékenységű vállalkozónak 
minősül, így - egyéb vállalkozási lehető-
ségek mellett - nem főállású katásként 
25 ezer forint tételes adóval teljesítheti a 
közterheit, miközben egy év során össze-
sen 3 millió forint áfa-mentes biztosítás-
közvetítői jutalékot számlázhat „bünte-
tőadó” nélkül.

6. A CIG Pannónia értékteremtő és fele-
lősségteljes munkalehetőséget biztosít 
azoknak az embereknek, akik életkoruk 
miatt nap mint nap érzik a rejtett életkori 
diszkriminációt - vagyis más helyen nem, 
vagy csak nagyon nehezen tudnának 
munkát találni.

7. A CIG Pannónia munkalehetőséget biz-
tosít azoknak az embereknek, akik vidéki 
lakóhelyük miatt nagyon nehezen tud-
nának másutt munkát találni.

8. A CIG Pannónia érdemi nyugdíjkiegé-
szítést biztosít azoknak a friss nyugdí-
jasoknak, akik a nyugdíjmegállapítást 
követően szembesültek a nyugdíjuk 
várakozásaikhoz képest alacsony (vagy 
megdöbbentően alacsony) összegével.

9. A pandémia miatt kifejlesztett online 
eszközök segítségével a CIG Pannónia 
nyugdíjbiztosításai lényegében home 
office-ból is megköthetők, így a nyugdí-
jas tanácsadók az otthonukból is dolgoz-
hatnak.

10. A nyugdíjas a CIG Pannónia ingyenes 
oktatási és mentori programja révén új 
hivatást sajátíthat el.

Dr. Farkas András a NyugdíjGuru News 
alapító főszerkesztője, a CIG Pannónia 
Biztosító nyugdíjszakértő partnere

Kedves Béla

Jelenleg Magyarországon 1.966.666 olyan 
állampolgár él, aki betöltötte a 65. életévét,  
de ezzel vége az aktív életüknek? 

Egyáltalán nem!

Meggyőződésünk, hogy a nyugdíjas mun-
kavállaló a magyar munkaerőpiac egyik 
legnagyobb értéke és legfontosabb mun-
kaerő-forrása. 

Az átlagnyugdíj 2020-ban (142 ezer forint)  
a nettó átlagkereset (268 ezer Ft) 
52.9%-a volt, ez számomra azt jelen-
ti, hogy a nyugdíjba vonulás pillana-
tában statisztikai átlagban azonnal 
megképződött egy 47.1%-os hiány  
a nyugdíjba vonulók bevételében. 

Honnan pótolható ez a tetemes hiány?

Tudjuk, hogy a legtöbben azonban nem 
rendelkeznek nyugdíjkiegészítésre fel-
használható tartalékokkal, vagyis lénye-
gében kizárólag az állami nyugdíjukra 
támaszkodhatnak. Reméljük, hogy ők 
viszont azok a sikeres munkatársaink le-
hetnek, akik a leghitelesebben hangsú-
lyozhatják a nyugdíjtervezés fontosságát 
minden leendő ügyfelük számára. 

Emiatt speciális programot indítottunk a 
nyugdíjasok részére, hogy munkatársaink-
ká válva ugyanolyan magas - vagy akár ma-
gasabb - életszínvonalon élhessenek, mint 
nyugdíjba vonulásuk előtt.

Kedves Béla,  
Országos értékesítési igazgató  
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

10 érv a nyugdíjasok 
számára a CIG 
Pannónia értékesítési 
hálózatához történő 
csatlakozás mellett

Értékünk 
a nyugdíjas!

Dr. Farkas András

Augusztus 28-án szombaton, Balatonfüreden a Közösségi 
Örömtánc Találkozón minden kedves érdeklődőt várunk  
a CIG Pannónia pultnál Kedves Bélával és Dr. Farkas Andrással.
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A felnőttkori védőoltások alkalmazására a koronavírus-
járvány után is érdemes figyelmet fordítani
A koronavírus járvány során az idősek és a krónikus 
betegek állapota különösen nagy kockázatot hordoz a be-
tegség súlyos, szövődményes lefolyására, vagy végzetes 
kimenetelére vonatkozóan.1 Mondhatjuk, hogy ez nem 
újdonság, hiszen az életkor és a krónikus betegségek 
jelenléte egyéb fertőzések esetén is rizikótényezőnek 
számít, gondolhatunk itt az influenzára, illetve annak 
szövődményeként is kialakuló bakteriális tüdőgyulla-
dásra. Mindkettő ellen elérhető hazánkban védőoltás, 
mely segíthet a védettség kialakításában.2

A jelenlegi járványügyi helyzetben, amikor akár minden 
légzést segítő eszközre szükség lehet a koronavírus okoz-
ta megbetegedések kezelésére és a halálozás csökkentésére, 
a további addicionális súlyos pneumococcus okozta akut 
légúti megbetegedések megelőzése segíthet a helyzet javí-
tásában. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felhívta a fi-
gyelmet az idős korosztályt veszélyeztető egyéb fertőzések 
megelőzésére, azaz az influenza és a pneumococcus elleni 
védőoltások alkalmazására az érintett korosztályban.3

Néhány krónikus megbetegedés, köztük a krónikus 
vesebetegség, szervtranszplantáció utáni állapot, cukorbe-
tegség, daganatos betegségek, krónikus gyulladásos beteg-
ségek, léphiány, különböző immunbetegségek a fiatalab-
bak szervezetét is fogékonnyá teszi a fertőző betegségekkel 
szemben, fokozva a kockázatot a fertőzések súlyosabb lefo-
lyására, esetleg végzetes kimenetelére.2

A pneumococcus okozta megbetegedések esetében a ha-
lálozás idős, krónikus betegségekben szenvedők esetében 
jóval magasabb, mint a fiatal, egészséges korcsoportban. 
Míg utóbbiaknál a súlyos esetek közül néhány százalék 
végződhet tragikus kimenetellel, az idős krónikus betegek-
nél ez az arány akár 25% is lehet.4 

Az idős betegek szervezetét nagyon megviselheti egy 
pneumococcus okozta tüdőgyulladás. A  lábadozás során 
sokáig gyengének, erőtlennek érezhetik magukat, és egyéb 
szív- és érrendszeri betegségek is kialakulhatnak. Kutatások 
kimutatták, hogy a súlyos pneumococcus tüdőgyulladáson 
átesett idős emberek életkilátásai rosszabbak, mint azok-
nak, akik nem estek át a betegségen.5

Idős embereknél sokszor megnehezíti a betegség felis-
merését, hogy kevésbé jelentkeznek tipikus tünetek, mint 
például a láz, így időben gyakran később kezdődik el a 
megfelelő, célzott antibiotikum terápia és emiatt a gyógyu-
lás is kétséges lehet egy túlzottan leggyöngült szervezetnél. 
Mindezek miatt a hangsúlyt lehetőség szerint a megelőzés-
re kell helyezni, és ebben kétségkívül legnagyobb jelentő-
sége a védőoltásoknak van.6

Fontos kiemelni, hogy egy pneumococcus fertőzésen 
átesett beteg hosszú hetekig legyengült, elesett állapotban 
lehet, mely újabb betegségekre teheti fogékonnyá. A pneu-
mococcus elleni vakcináció csökkentheti a pneumococcus 
okozta tüdőgyulladások számát, a megelőzött betegség pe-
dig könnyíti a terhet a betegellátáson.7
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Nem csak esztétikai problémát jelent 
a főként nőket sújtó bütyök
A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök 
fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat 
is okozhat, tehát jóval több, mint esztétikai kérdés. 
A nyugati társadalmakban a népesség mintegy 30 szá-
zalékának életét – zömében a nőkét – nehezíti a defor-
mitás, aminek kialakulásához sokszor a szűk orrú és 
magas sarkú cipők is hozzájárulnak, ráadásul egyre fia-
talabb életkorban. Komolyabb panaszok esetén műtéti 
eljárás javasolt.

A bütyök az öregujj (nagylábujj) és a hozzá tartozó lábkö-
zépcsont jellegzetes billenése, ilyenkor a lábközépcsont a 
deformitás miatt nem tudja jól megtámasztani az ujjat, így 
az lefordul a csontról. Amikor ezzel a tünettel találkozunk, 
azonban nem csak a bütyköt kell megvizsgálni, hanem az 
egész lábat, hiszen a problémához hozzátartozhat akár lúd-
talp vagy Achilles-ín rövidülés is. 

A betegek két okból fordulnak orvoshoz ilyen esetek-
ben: van, akiket esztétikailag zavar a kinövés, mások pedig 
a fájdalom miatt kérnek orvosi segítséget.

A bütyök kialakulásának belső okai között a genetikai 
faktorokat, szalaglazaságot, instabilitási tényezőket említ-
hetjük meg, míg külső okként a jelentősebb túlsúlyt és a 
magas sarkú, hegyes orrú cipőket emelhetjük ki. Ezek a 
lábbelik olyanok, mintha folyamatosan egy lejtőn állna az 
ember és csúszna lefelé, ezért az előláb, vagyis a lábfej elül-
ső része és a lábujjak belefeszülnek a cipő orrába, a hegyes 
orrú cipő pedig még össze is tereli az ujjakat elősegítve ez-
zel a bütyök kialakulását.

A lábsebész a probléma kezdeti szakaszában első lépés-
ben konzervatív kezelést javasol, ilyenkor a láb statikáját 
talpbetéttel lehet helyrehozni a hosszúboltozat megtá-
masztásaként, míg a deformitás lassítására, helyreállítására 
gyógytorna javasolt.

Szóba jöhetnek a fájdalom csillapítására krémek és 
gyógyszerek, ultrahangos, lézeres kezelések és egyéb fizio-

terápiás eszközök. Meg lehet próbálni az éjszakai síneket 
is, de sokszor ezek a termékek többet ígérnek, mint ami-
re valóban képesek. Egy markáns deformitást ezekkel már 
reménytelen helyreállítani a szakemberek szerint. A  ke-
zelésnek része lehet ezekben az esetekben egy standard 
röntgenfelvétel, amelyet idővel megismételnek. Ezeken a 
felvételeken mérhető az esetleges állapotromlás. Ha a láb 
statikai helyzete kedvezőtlen irányba változik, akkor el kell 
gondolkodni a műtéten.

Előrehaladott állapotban gyakran a műtét a választandó 
kezelési metódus. Ilyenkor az egész láb szerkezetét meg kell 
vizsgálni, és egyénre szabott műtéti tervet kell felállítani. 
Az operációnak része a csontos kinövés eltávolítása, illetve 
a lábközépcsont helyretétele.  Nem elég azonban a cson-
tokra figyelni, a lágyrészekkel, ízületei tokokkal is foglal-
kozni kell, hiszen deformitáskor azok szerkezete is átalakul. 
Egyik helyen lazítani, másik helyen szűkíteni szükséges az 
ízületi tokokat, hogy a műtéttel elért eredmény hosszú tá-
von is megtartható legyen. Ha az operációt nem jól terve-
zik meg, vagy a kivitelezésnél hiányoznak a lágyrésztech-
nika lépései, amitől a korrekció megtartja a műtét során 
elért pozíciót, akkor könnyebben visszatérhet a deformitás. 
Ezért különösen fontos a pontos műtéti terv kivitelezése. 
A műtétet követő gyógyulás 4-6 hetet vesz igénybe.

A nyugati társadalmakban a népesség 25-30 százaléka 
szenved bütykös lábdeformitásban, közülük is az érintettek 
60-70 százaléka nő.  

Nagyon fontos tehát a megfelelő lábbeli viselése, ha pe-
dig gyakran hordanak magas sarkú cipőt a hölgyek, akkor 
napközben többször lépjenek ki belőle és időnként moz-
gassák át a lábat – tanácsolja a szakember, hozzátéve: jól 
stimulálja a talpizmokat például a kavicsokon való sétá-
lás, hasznos lehet a hideg vizes lábfürdő, és vannak olyan 
gyógytorna gyakorlatok is, amelyek alkalmasak lehetnek a 
prevencióra.

Forrás: Semmelweis Egyetem A cikk megjelenését a Pfizer Kft. támogatta
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meg Rózsi, és vallott színt, hogy bizony ő szerepel a pén-
zen. „Eddig hallgattam, de most kiállok a nyilvánosság elé. 
A fehér szegfűs nő az ötpengősről én vagyok, rólam mintáz-
ták, engem ábrázol. Nem volt szándékom ezt a nyilvánosság 
elé hozni, de annyi ál- és önjelölt jelentkezett, hogy ez már 
bosszantott” – nyilatkozta, és azt is hozzátette, hogy amikor 
modellt ült a művésznek, nem tudta, hogy a portréja az új 
ötpengősre fog kerülni.

Az ismertségen túl a szerelmet is meghozta Rózsinak az 
ötpengős, ugyanis nem sokkal az őt ábrázoló bankó megje-
lenése után egy Budapestre látogató amerikai bútorgyáros, 
bizonyos Robert Duval felfigyelt rá a pénzen. A történetük 
pedig innentől olyan, mint egy tipikus lányregény sztorija:

megismerkedtek, egymásba szerettek, majd az amerikai 
egy szálloda éttermében egy banketten eljegyezte Rózsit.

Palóc tinédzserek a templom elől
Nem csak Horváth Endrének köszönhető, hogy egy idő-
ben nők is szerepelhettek a magyar bankjegyeken, Moskó 
Kálmán festőművész és grafikus is hozzájárult ahhoz, hogy 
két bényi palóclány is rajta legyen az új két- és ötpengősön. 
A művész húsvétvasárnap fotózta le a helyi templom előtt 
népviseletben álló fiatalokat, majd a képek előhívásakor 
akadt meg a szeme a tizenhat éves Rudas Valérián és a ti-
zenkilenc éves Csonka Juliannán.

Moskó visszament a községbe, elkészítette a két lány 
portréját, és a szülők végül abba is beleegyeztek, hogy a 
lányokról készült képek megjelenjenek az új bankjegyeken. 
Így került Valéria 1940-ben a kétpengősre, Julianna pedig 
1939-ben az ötpengősre. Előbbinek ráadásul nem ért vé-
get „pénzmodelles” pályafutása, ő került később a százezer 
pengősre és annak b.- és milpengős változataira.

„A legszebb alakú sportember”

Így emlegették a második világháború után Hegedűs 
István többszörös magyar bajnok öttusázót, akinek arca 
ugyan nem, de tökéletesen kidolgozott felsőteste felke-
rült az újonnan bevezetett húszforintosra. A bankjegyet 
a már sokat emlegetett Horváth Endre tervezte, és 1948 
és 1992 között volt forgalomban, szóval sokaknak isme-
rős lehet.

És ugyan a papír húszforintost már régen kivonták a for-
galomból, Hegedűs alakja továbbra is bárki számára meg-

csodálható, ugyanis róla mintázták a Gellért-hegyen talál-
ható Szabadság-szobor egyik mellékalakját, a Fáklyavivőt.

A milliárdpengős „bébi”

Lendvay Lúciát is Horváth Endre választotta ki modelljé-
ül, a székesfehérvári lány pedig akkor talán nem is sejtette, 
hogy úgy vonul be a neve a történelembe, mint a nő, aki a 
valaha volt legnagyobb címletű magyar bankjegyen szere-
pel. A második világháború utáni erős inflációt követve új 
pénzt nyomtak, és Lúcia képe került az egymilliárd b.-pen-
gőre. A „b” a billiárd rövidítése, azaz tizenkét darab nullát 
jelképez!

A pénzt kinyomták, ám soha nem került forgalomba, 
mert 1946. augusztus 1-jén bevezették a forintot. Lúcia 
azonban szerepelt egy másik, huszonnégy napig forgalom-
ban lévő bankón is, az egymilliárd (mil)pengősön.

Munkások a gyárból
Úgy tűnik, ha valaki a magyar fizetőeszközre szeretett vol-
na felkerülni, a legmegbízhatóbb taktika az volt, hogy a 
Pénzjegynyomdában dolgozik. Ugyanis nemcsak Bőle Má-
riát választották ki így modellnek, hanem Pfeffer Mihályt 
és Tőkés Jánosné Várszegi Gizellát is. Az akkori politikai 
ideológiának megfelelően az 1946-os tíz- és százforintos-
ra a munkásemberek archetípusai kerültek.  „Háromszáz-
négyszázunk közül választottak. Kolléganőm, Tőkés Jánosné 
portréja került a százforintosra, az enyém a tízesre. Szívesen 
vállaltuk, de nekünk sem ez volt az igazán fontos” – nyilat-
kozta Pfeffer Mihály.

A bankók nem voltak sokáig forgalomban, a Gizellát 
ábrázoló százassal két évig, a Mihályt ábrázoló tízessel öt 
évig lehetett fizetni.

Előbbi az utolsó olyan magyar bankjegy, amelyen nő 
szerepel.

Jubileum
Augusztus 1-jén ünnepeljük fizetőeszközünk, a forint be-
vezetésének a 75. évfordulóját. A  jubileum alkalmából a 
Magyar Nemzeti Bank különleges érmekibocsátással teszi 
emlékezetessé a jeles napot: az ötforintos érmének hat vál-
tozatát is kezünkben tarthatjuk, amelyek a forint szó egy-
egy betűjét viselik magukon.

Forrás: Wmn.hu

Ötpengős rózsi, százforintos gizella 
és húszforintos istván 

KIK AZOK A HÉTKÖZNAPI EMBEREK, AKIK EGYKOR 
A MAGYAR BANKJEGYEKEN SZEREPELTEK?

Széchenyi István, Deák Ferenc, Mátyás király – ma már 
többek között ők néznek vissza ránk a bankjegyeinkről, de 
nem kellett mindig államférfinak lenni ahhoz, hogy vala-
ki a magyar fizetőeszközön, a hajdani pengőn és a ma is 
használatos forinton szerepeljen. Sőt, még Y kromoszómá-
ja sem kellett hogy legyen az illetőnek, ugyanis régebben 
nők is szerepeltek a bankóinkon. A forint múltja tele van 
érdekes, izgalmas történetekkel. Az 1946-os pénzrendszer 
bevezetéséig olyan históriák kapcsolódnak a pénzérmék-
hez és a bankjegyekhez, amelyek által közelebb kerülhe-
tünk Magyarország múltjához, történelmi eseményekhez 
és személyekhez. Ma hetvenöt éves a magyar forint, ennek 
apropóján Dián Dóri járt utána, hogy kik voltak azok a 
hétköznapi emberek, akiknek arca vagy teste egykor a 
bankjegyeinket díszítette.

A visszajáró 355 tallér
Ha 1946-ban maradnak a tallérötletnél, talán még ma is 
így hívnánk a fizetőeszközünket. Berényi Róbert festőmű-
vész a Nemzeti Bank felkérésére el is készítette a tíztalléros 
tervét, ám az sosem került forgalomba, mert végül még-
is forint lett az új magyar pénz neve. Ennek tervezésében 
Berényi szintén részt vett, ő készítette el az 1947-es tíz- és 
százforintos bankjegyre Petőfi és Kossuth portréját.

Innentől pénzeinkről kizárólag neves történelmi szemé-
lyek köszönnek vissza, előtte azonban ez nem volt mindig 
így. Kiemelkedő politikusok, királyok, költők és más fontos 
személyek mellett akkoriban idealizált férfi- és női alakok is 
díszítették a papírpénzeinket. Ezek megalkotásához az ak-
kori bankjegytervező grafikus, Horváth Endre akár a képze-
letét is használhatta volna, de milyen jó, hogy nem így tett!

Ehelyett átlagemberek, többségében nők voltak a mo-
delljei, így kerülhetett hosszú évekre a magyar fizetőeszköz 
különböző címleteire többek között egy nyomdász lánya, 
két palóc tinédzser, egy betanított rakodónő és egy öttusázó 
bajnok.

A lány a pénznyomdából

Bőle Mária édesapjához járt be a Pénzjegynyomdába se-
gíteni, a használt rongyokat vitte a mosodába. Így került 
Horváth látókörébe, és miután az apja megengedte, hogy 
modellt álljon a portréhoz, 1939. május 15-én forgalom-
ba került a tízpengős, amin az akkor húszéves Mária volt 
látható. A lányra sokan felfigyeltek, még riportot is készí-
tett vele Az Est című újság, és rengeteg házassági ajánlatot 
kapott.

A romantikus regénybe csöppent modell
A huszonkét éves budapesti modell lány, Tóth Rózsi kilété-
re az önérzete miatt derült fény. Történt ugyanis, hogy az 
1938-ban megújított ötpengős akkora port kavart, hogy 
mindenki azt találgatta, hogy ki lehet rajta a lány, és sokan 
híresztelték, hogy ők láthatók a bankjegyen. Ezt elégelte 
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mindig is sokfelé dolgozott: a salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színházban éppen úgy, mint a pécsi Harmadik Színház-
ban. A  nyíregyházi Mandala Dalszínház műsorára tűzte 
az egyik musicaljét, melynek dalszövegeit Adamis Anna, 
zenéjét Szekeres Géza írta. A Kassai Thália Színházban a 
Mirandolina, te drága című zenés vígjátékot vitte színre, 
sőt a darab zenéjét is ő írta.  

Mikó István népszerűségének egyik titka a sokoldalú-
ság. Ennek egyik legfontosabb eleme a szinkronszínészete 
is. Robin Williams az ő hangján szólalt meg, de a legtöb-
ben talán a Walt Disney-féle Micimackóval azonosítják. 
Egyszer elmesélte, hogy castingon kellett részt vennie, és 
az amerikai Walt Disney Stúdióban adtak áldást arra, hogy 
Magyarországon ő szinkronizálja a rajzfilm címszereplőjét. 
Emlékezetes szinkronja még a Breki a Muppet Show-ból, 
Dzsini a Disney Aladdinjából és persze a kukac hangja 
A nagy ho-ho-horgász című rajzfilmünkből. És e sokszínű-
ség egyik erős színe a Beatles zenéje: a Mindhalálig Beatles 
című színdarab a Thália Színház utolsó éveinek sikerszto-
rija volt, több mint kétszázhúsz előadást ért meg. Miként 
a Svejk vagyok című, egy katonával való zenés sörözgeté-
sével, vagy a Krúdy Gyula műve alapján készült A gyomor 
örömeivel is járta az országot.

Pihenésképpen gyakran belemerül negyven-ötven dara-
bos pipatóriumába: tizenkilenc éves kora óta pipázik. Le-
het persze véletlen is, hogy ő kapta meg a Te csak pipálj., 
Ladányi! című népszínmű címszerepét…

Mikó István, a sokszínű 

(Budapest, 1950. október 22. –) Jászai Mari-díjas 
magyar színművész, rendező, színházigazgató, 
zeneszerző, érdemes és kiváló művész, a Soproni 
Petőfi Színház és a Turay Ida Színház örökös tagja.

Népszerűségének egyik titka a sokoldalúsága. Színjátékos, 
szinkronszínész, rendező, zenész, zeneszerző, szövegíró. 
Kevesen emlékeznek rá, de alapító tagja a Kaláka együt-
tesnek, amit éppen a színészet vonzása miatt hagyott ott. 
Mikó István színészből van összerakva, a színészet sok szí-
néből. Októberben ünnepli hetvenegyedik születésnapját. 

Édesanyja pedagógus volt, édesapja könyvtárosként 
dolgozott, nem véletlen tehát, hogy négy évesen már írt 
és olvasott. Zeneiskolába járt, tizenhárom évig járt hege-
dűórákra, mégis szolid, jó gyerekként írta le akkori énjét 
Idővel rádiójátékokat, rádiószínházi közvetítéseket hall-
gatott, melyek hatására olvasmányélményeiből, amilyen 
a Légy jó mindhalálig is volt, színdarabokat kezdett írni, 
amiket osztálytársaival be is mutattak. 

Ezerkilencszázhatvankilencben érettségizett és azonmód 
jelentkezett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, de csak 
ötödik próbálkozás után vették fel. Persze, addig sem unat-
kozott, még az érettségi esztendőnek az őszi hónapjaiban 
megalapította a Kaláka együttest, az Andrássy úti legendás 
Ádám sörözőben, a helyszínre és a megalakulásra ma már-
ványtábla emlékeztet. A versek megzenésítésére vállalkozó 
Kalákában Mikó hegedült, furulyázott, gitározott, éppen 
mire volt szükség. 1973-ban azután kilépett a zenei kalá-
kából, mert ebben az évben már sikeres színiakadémiai fel-
vételit mondhatott magáénak. Persze, nem a zenélésből élt, 
jegyeladóként dolgozott a MALÉV Dorottya utcai, belvá-
rosi irodájában. A  főiskolai évekről egyszer megjegyezte, 
hogy azok tanították, akik a korábban kirúgták a felvételi 
próbálkozásain. 

A színészdiploma megszerzése után a Thália Színházba 
került, amelynek akkoriban saját társulata volt, és amit az a 
Kazimir Károly igazgatott, aki az osztályfőnöke is volt Mi-
kónak a főiskolán. Már csak ezért sem véletlen, hogy Kazi-
mir a saját színházába szerződtette le a pályakezdő színészt, 
aki pályaindításként a Svejk szerepéről álmodott, de miután 
erre a szerepre a színházában nem sikerült szert tennie, önál-
ló előadói estet szervezett, csak azért, hogy eljátszhassa Ha-
sek zseniális regényének hősét. Tizennégy évig lépett színre 
a Tháliában, többek között a Háború és béke, A pápa és a 
császár, a Mi lesz veled, emberke, a Lóvá tett lovagok, a Miss 
Arizona című darabokban. A nyolcvanas évek eseménydús-
nak bizonyultak számára, hiszen vendégként fellépett a Fő-
városi Operettszínházban, alapító tagja volt a kisvárdai Vár-
színháznak (gyermekkori nyarait rendre Kisvárdán töltötte), 
portréfilmet forgattak róla. Ez utóbbiban mondta róla Ka-
zimir Károly: „Mikó Istvánnak egyszer még színháza lesz.” 
És az évtized végén jelent meg a Miko® csendül fel a régi 
nóta című nagylemeze, melyen néhány saját szerzeménye is 
szerepelt. Ezek közül talán a legismertebb A magam erejéből 
lettem senki című dala, melynek szövegét Szenes Iván írta. 
Olyan időszaka is volt, amikor egyszerre hét színházban ját-
szott. S persze, voltak a tévéfilmek, a tévéjátékok, köztük a 
Csongor és Tünde, a Különös házasság. 

Az 1991-es Thália-búcsút követően igazgatóként is ki-
próbálta magát az Arizona Színházban, hiszen két évig volt 
direktora a Thália Színház utódjának számító teátrumban. 
Ha úgy tetszik, két évig ő volt Mr. Arizona, olyan sikerdara-
bokkal, mint a Kölyök, a Sakk Majd a Soproni Petőfi Szín-
ház következett, melynek direktori posztját 1991–2003 kö-
zött töltötte be. Egyszer azt mondta, életének talán legszebb 
tíz évét töltött Sopronban. 

Budapesten kezdte újra a Turay Ida Színház színésze-
ként, rendezőjeként és szakmai igazgatójaként. Ott játszott 
Kálmán Imre Cigányprímás című operettjében – hegedűn 
is, s nyújtanak felejthetetlen alakítást Piros Ildikóval a 
Mikszáth különös házassága c. darabban. A sokszínű Mikó 

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

 Ø Szerződéskor azonnali nagyösszegű kifizetést 
az Ön kezébe, 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

LARGUS
ÖRÖKJÁRADÉK

 www.largusorokjaradek.com  +36 1 788 9454

DÍJAI
 – Jászai Mari-díj (1985)
 – A Fővárosi Tanács Nívódíja (1990)
 – Erzsébet-díj (1990)
 – EMeRTon-díj (1993, 2000)
 – A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 

(1994)
 – Turay Ida-vándordíj (2011–2012) 
 – Kálmán Imre-emlékplakett (2014)
 – Érdemes művész (2018)
 – Kiváló művész (2021)
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Természet 
a városban
Régen azt hittem, hogy legelni csak a szarvasmarha, a juh, 
a kecske, a szamár és a többi patás állat szokott. Kiderült, 
hogy a méheknek is szükségük van legelőre. Méhlegelőre. 
Ám a méhek – és a többi beporzó rovar – bajban vannak. 
Európában 17 százalékkal kevesebb van belőlük, mint a 
20. század elején. Ennek oka a nagyüzemi mezőgazdaság, 
a kemikáliák és a nagy területen termesztett egynemű nö-
vényzet, a sűrűn kaszált füves területek, ahol esélyük sincs 
a virágoknak a megmaradásra. A méheknek viszont szüksé-
gük van a virágokra, ugyanis virágról virágra röppenve tel-
jesítik fontos küldetésüket, és tartják fenn az élővilág vál-
tozatosságát. A nyírt gyep helyett a sok természetes, vadon 
növő fajnak helyet adó zöldterület arra szolgál, hogy lehe-
tőséget adjon a méheknek a beporzásra, a táplálkozásra.

Paradox módon a város adhat ma menedéket ezeknek a 
hasznos rovaroknak.

Albert Einsteinnek tulajdonítják a mondást, miszerint 
ha kipusztulnak a méhek, néhány éven belül ez a sors vár 
az emberiségre is. Való igaz, a beporzó rovarok nélkül nincs 
termés, eltűnik a gyümölcsök, zöldségek túlnyomó része a 
táplálkozásunkból. A méhek élhetnek az ember nélkül, az 
ember nem élhet méhek nélkül!

A városi zöldfelületek újratervezésével, jólfésült gyepek 
helyett vadvirágos rétekkel visszacsábíthatjuk a méheket és 
más beporzó fajokat a városi környezetbe. Több európai 
nagyvárosban, így Budapesten is elindult ez a folyamat, 
többek között ritkább kaszálással, hogy a vadvirágoknak 
legyen idejük kifejlődni, virágozni, magot érlelni, terjed-
ni, táplálkozó helyet nyújtani a beporzó rovarok számá-
ra. Azonban egy igazán szép, tarka virágos rét kialakulása 
lassú, több évig tart. Táblák jelzik az arra járók számára, 
hogy „Nem mind gaz, ami magasra nő, lehet akár méh-
legelő.” A  kialakuló réteken toklászos füvek is megjelen-
hetnek, ezért érdemes kutyasétáltatáskor elkerülni ezeket 
a területeket, de egy virágos területen már kevés a toklász, 
mert kiszorítják a gyeptársulás többi növényei. A virágpor-
ra allergiásoknak sem kell félniük, ugyanis a virágos gyepen 
a vadvirágok időben és térben is elszórtan jelennek meg, 
ezáltal a terület pollenszennyezése nem jelentős.

Mi magunk is tehetünk a beporzó rovarokért, és nem 
utolsósorban saját örömünkre: ültessünk virágokat.

Színek, formák, illatok végeláthatatlan kavalkádját él-
vezhetjük akkor is, ha a belvárosban vagy lakótelepen 
élünk, és nincs kertünk, csak balkonládánk.

Szüleink kedvelt balkonnövényei közül már nem mind-
egyik képes elviselni az egyre forróbb nyarakat egy tűző nap-
nak kitett házoldalon, balkonon. Az  állandó locsolás nem 
mindig megoldható, így a pompás virágtenger rövid idő alatt 
kókadozó növénytömeggé változhat. Ezért célszerű eleve 

olyan virágokat választanunk, amelyek jól tűrik a kiszáradt 
földet, a tűző napot. A teljesség igénye nélkül, íme, néhány.

A bársonyvirág vagy büdöske jellegzetes egynyári virág, 
amely májustól októberig virágzik. Illata intenzív, de egyál-
talán nem büdös, sőt! Kezdő kertészeknek is nyújt siker-
élményt; magam a tavalyról maradt, elszáradt virágokból 
kipergő magokat ültettem balkonládába, s most virágözön 
díszíti azt. Ráadásul távol tartja a fonálférgeket és a levél-
tetveket is.

A cickafark virágai lapos vagy domború, sátorszerű vi-
rágzatban csoportosulnak. Jórészt a nyár közepén nyílnak. 
Nemcsak frissen, de szárazvirág kötéshez, csokrok díszíté-
sére is használhatók. 

A bíbor kasvirág a régi falusi kertek hangulatát idéző, 
kiváló szárazságtűrő évelő, amely egész nyáron nagy szám-
ban hozza mutatós, bíbor-mályvaszínű virágait. A pillan-
gók egyik nagy kedvence.

A pillangóvirág júliustól szeptemberig virágzik. Alacso-
nyabb fajtáit nevelhetjük balkonládában is. Jól bírja a tűző 
napot, a szárazságot, kevés gondozást igényel.

A kukacvirág, előkelőbb nevén porcsinrózsa egész nyá-
ron, az ősz végi fagyokig virágzik. Egyetlen tövön is többféle 
színű virágot hoz, sárgát, pirosat, lilát, sőt, sárga, lila csíkkal 
pompázót is. Igénytelen növény, csak a túlzott öntözést nem 
kedveli, ugyanis könnyen elrothadnak vékony gyökerei.

A közönséges levendula közepesen magasra növő, éve-
lő, örökzöld növény. Virágzása többnyire július elején kez-
dődik, néha még ősszel is gyönyörködhetünk benne. Már 
az ókorban is termesztették ezt a sokoldalú és mutatós nö-
vényt. A római korban a frissen kimosott ruhák illatosítá-
sára használták. A levendula szó a latin „lavare”, „mosni” 
kifejezésből ered. Kiválóan alkalmas a molyok távoltartá-
sára, szekrényillatosításra is. Főzhetünk belőle teát, olaját 
használhatjuk rovarcsípésekre, párologtatva alkalmas az 
idegek nyugtatására. A kozmetikai iparban is felhasználják.

Ha segítjük a beporzók túlélését, ezzel közvetlenül hoz-
zájárulunk minden virágos növény, így a tápláléknövénye-
ink, s azokon keresztül az ember fennmaradásához. 

Szádvári Lídia

Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Szokásához híven most is tapasztalata-
ira hivatkozva mondja el véleményét 
egy adott helyzetben. Csak azt hagyja 
figyelmen kívül, hogy különböző embe-
reknek különböző igényeik vannak, és 
nem ugyanazok a lehetőségeik sem. Ne 
gondolja, hogy mindig igaza van.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Kritikusan kell kezelnie rögeszméit, fé-
lelmeit, és ezeket el kell engednie gon-
dolatban, hogy továbbléphessen. Csak 
így tud új, pozitív dolgokat bevonzani. 
Különösen fontos, hogy óvakodjon  
a veszteségektől való félelemtől, külön-
ben megjelennek életében.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Módja lesz arra, hogy tanuljon a hibái-
ból, de ehhez korábbi rossz döntéseiből 
le kell vonnia a tanulságokat. Szept-
ember elején vitái lehetnek otthon, de 
a felmerült problémák megoldása után 
rájöhet, a jövőben miként tudják azokat 
közösen megelőzni.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Sok időt töltött egyedül mostanában, 
így próbálta megvédeni magát a csaló-
dásoktól. Már érzi azonban a társaság 
hiányát, sokszor szorong, ami természe-
tes velejárója az egyedüllétnek. Minél 
előbb vegye fel a kapcsolatot barátaival, 
akik aggódnak önért.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Figyeljen arra, mire megy el rendsze-
resen pénze nagy része. Ha számvetést 
csinál, kiderül, mi az a néhány dolog 
a mindennapokban, amit valójában 
nélkülözhet. Akár vásárlásról van szó, 
akár olyan szolgáltatásról, amelynek ára 
nincs arányban a minőséggel.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Sok olyan ember veszi körül, akinek 
nem ugyanaz a célja, mint önnek. Ez 
viszont problémát okozhat, mert nin-
csenek egyensúlyban a szándékaik, 
ami hosszú távon lehetetlenné teszi az 
együttműködést. Vizsgálja felül kapcso-
latait, de ne kapkodja el döntését.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Szívesen meghallgatja mások problémá-
it, és veleszületett képességének köszön-
hetően, ha kérik, igyekszik megoldást 
találni rájuk. Ne lepődjön meg, ha a 
jövőben egyre többen fordulnak önhöz 
tanácsért, amire a következő hetekben 
rendszeresen számíthat.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Elege van az állandó nyüzsgésből,  
és nem tudja figyelmen kívül hagyni, 
hogy a mind több feladat szellemileg 
és fizikailag is egyre jobban megterheli.  
Ez az a pont, amikor már nem halo-
gathatja a pihenést, kikapcsolódást, és 
időnkét a megnyugtató magányt.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Ahelyett, hogy jól beosztaná a napi teen-
dőket, egyre csak halogatja az elvégzen-
dő munkákat. Ennek egyenes következ-
ménye, hogy bár előbb-utóbb mindent 
meg kell csinálnia, de akkor már kevés 
ideje jut egy-egy feladatra, pihenésre pe-
dig jóformán semennyi.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Nehezen működik együtt másokkal, 
egy-egy terv kidolgozásánál sokszor más 
véleményen van, mint a többiek. Ebben 
az időszakban azonban a siker érdeké-
ben kénytelen lesz engedményeket ten-
ni. Ne csak szavakban fogalmazza meg 
azokat, cselekedjen is aszerint.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Igyekszik meggyőzni magát arról, min-
den rendben, bár tudja, hogy még te-
hetne valamit mások érdekében. Ezzel 
csak ront a helyzeten, különösen akkor, 
ha egy rokonnak, barátnak pénzre van 
szüksége, vagy szívességet kér öntől. 
A lehetőségei szerint segítsen.

Halak
II. 20.–III. 20.

Nincs oka, hogy sajnálják, de ne áradoz-
zon nagyszerű családjáról, munkájáról, 
mert az a benyomás alakul ki önről, 
hogy felsőbbrendűnek tartja magát. Mi-
vel ez nem igaz, a látszatot is próbálja 
elkerülni, mert féltékenységet, irigységet 
válthat ki másokból.
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TITOKZATOS
Rejtvényünk számozott soraiban 

Háy János író, költő, képzőművész 
sziporkája olvasható.

A június havi megfejtés:
Isten spórolós. Még a trágyát is 

fölhasználja, hogy jó termésünk és finom 
kenyerünk legyen.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Ákli Mártonné, Levelek 

Mostani beküldési határidő:
2021. október 1.

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

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


