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Szerkesztői üzenet

A mi napunkon

Különös késztetést érzek ilyenkor, október első napjaiban, hogy a vi-
lágnapunk alkalmával ünnepi jó kívánságaimat megfogalmazzam 
azok számára, akikkel jórészt közös utat, sorsot, történelmet éltünk, 
és akikkel hasonló életérzésekkel éljük ma is mindennapjainkat. Az elmúlt 12 évben, ami-
óta ez a lehetőség megadatott, volt, hogy zenébe, videóba, vagy újságcikkben, legtöbbször 
nyilván beszédben fogalmaztam meg üzeneteinket. 

Minél inkább öregszik az ember, annál inkább keresi azt, ami az úgynevezett közös ne-
vező a környezetében élőkkel, ami nem más, mint az együtt vállalható tett vagy gondolat. 
Felidéződnek bennem az utazásaim emlékképei, amelyek bőséges adalékot nyújtanak, hogy 
ezeket a közös nevezőket megtaláljam. Út közben a legtöbb korombeli beszélgetéssel múlatja 
az időt, ilyenkor a szó megered, habár az társaság nem is feltétlen ismerőse egymásnak.

A leggyakrabb beszédtéma: mik voltunk és mivé lettünk, azaz a tegnapunk s a mánk. 
Túl az időjárás és a pillanatnyi benyomások sematikus mondatain, ilyenkor megnyílik az 
emléktár, aktív életünk számos lenyomatából összeálló emlékkönyv, amiben nem is olyan ré-
gen főszereplők voltunk. Sokszor hallgatom az elbeszélőt élete élményeiről, és elcsodálkozom: 
a kitárulkozás milyen boldogságot okoz, az arcokon megjelenő derű, a csillanó tekintetek 
kísérte emlékek felelevenítése, az élmények közreadása milyen átváltozáson vezeti végig az 
embereket. Ilyenkor az átlényegült emlékezőből előtör a hit: érdemes volt a múlt, voltak szép 
napjaink, emlékezésre érdemes tetteink és hogy nem éltünk hiába. Hallottam már efféléről 
hitet tenni építő munkást, vallani tanárembert, polgármestert, világutazót, könyvmolyt, 
erőtől duzzadó sportembert, hithű papot és közszolgát is.

Mindannyian hordozzuk életünk élménytárát, amitől mindenki más és más lesz, egyedi 
és megismételhetetlen. És boldog lehet az az ember, akinek az ilyen élményekből sok adatott. 

Azt gondolom, hogy a mi napunkon az lehet a legjobb óhaj, ha azt kívánom: legyenek él-
ményeitek, amiket a legrosszabb órákban is felidézhettek, amiktől borúról derűre vált a perc. 
És ne higgyétek, hogy már késő újakat gyűjteni! A mi életünk még most is tele van új lehe-
tőségekkel, olyan állomásokkal, amelyek az idő vonatán utazva élményeinkké nemesednek. 

És persze van itt még egy kívánság, amiről nem szabad elfeledkezni, e nélkül mit sem ér 
az összes többi óhaj: legyen kivel beszélni róluk, legyen kinek elmesélni ezeket az élménye-
ket. Legyen egy társ, egy szerető család, egy mindig közel lévő csapat, akik hű közönségként 
osztoznak örömeinkben, bánatunkban, sikereinkben és csalódásainkban. 

Világnapunkon azt kívánom, hogy gazdagon ossza ránk a sors a boldogító örömöket, a 
szemet gyönyörködtető szépségeket, az alkotás, a teremtés, a siker lehetőségeit, a testi, szellemi 
jólét kegyét, és a társas kapcsolatok adta derű bőségét, mert csak ezek által lehet őszidőnk 
méltó a megélt éveinkhez. 

Némethné Jankovics Györgyi

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

A közösség ereje segít egymásra 
mosolyogni ..................................4

Szomorú hír jött 
a nyugdíjrendszerekről .................6

Országos nyugdíjasfórumon 
tanácskoztak a nyugdíjasok 
képviselői ....................................8

Szolidaritási hozzájárulási javaslat 10

Október elseje  ..........................10

Nyugdíjas Dalosok és Nótakedvelők 
XX. Országos Találkozója  ...........11

Nemzedékek Találkozója Encs  
2021. szeptember 11.. ...............12

Csaknem száz somogyi nyugdíjas 
táborozott Balatonszemesen .......14

Negyedszázados lett  
a nyugdíjas klub .........................15

Somogy nyugdíjas klubvezetői 
tanácskoztak Nagyatádon ...........15

Szeniorok karanténban ...............16

Nyárbúcsúztató  
a Debrecen-Bánki tájháznál  .......18

Nyugdíjasok vendége volt  
az ismert agrár-szakember .........19

Idősek Világnapja 2021 ..............20

Összefogott három gyöngyösi klub 21

Fogyasztóvédelem  
és a közüzemi szolgáltatások ......22

Darvas Iván pályájáról ................24

A koronavírus fertőzésen átesett 
betegeknek is javasolt  
az influenza és a tüdőgyulladás  
elleni védekezés .........................26

„Vigyázat Csalók” színházi  
előadás Debrecenben .................28

Tanácsok az őszi közlekedésre ....29

Múltidéző, avagy családunk  
története ...................................30

Újságunk amatőr fotókkal 
dolgozik, az ebből adódó 

gyengébb minőség
miatt elnézést kérünk.

TARTALOM



Címlapsztori Címlapsztori

4 5

laink mindannyiunk kincsei, mert a dal szálakat fűz ember 
és ember, ember és szülőföld között, s népdalainkban egy 
egész nemzet történelme, mindennapjainak küzdelmei, 
örömei, bánatai szólalnak meg. Hét megyéből és Szlová-
kiából érkeztek fellépőink. Reméljük, elvitték magukkal 
Győr jó hírnevét, és kedves emlékekkel tértek haza.

Ugyanilyen kedvesek számunkra a NYOSZ által szerve-
zett szavalóversenyek és a Balatoni Randevú rendezvényei. 
Jó érzés ott is pannonosnak lenni, mert kórusaink és zene-
karunk igen szép eredményeket érnek el, és nagy élmény 
együtt lenni az ország legsikeresebb énekeseivel és szenior 
táncosaival. Remek lehetőség, hogy sokat tanuljunk egy-
mástól.

A hét év tapasztalatairól
A fentiekből látható, hogy igyekszünk sok olyan progra-
mot kínálni, ami lehetőséget ad nyugdíjasainknak az idő 
hasznos és tartalmas eltöltésére. Másrészt, arra mindig oda-
figyeltünk, hogy a kulturális fesztiválok jó színvonalát meg 
tudjuk tartani. Meggyőződésem az, hogy csak egy szakmai 
zsűri képes olyan értékeléseket adni, amelyek segíthetik a 
fellépőket további fejlődésükben. Sajnos egyre több olyan 
fesztivált hirdetnek a nyugdíjasoknak, ahol csak a jelenlét 
fontos a szállodákban, és nem a művészeti színvonalat ér-
tékelik.

Azt is látom, hogy főleg az egyéni teljesítmények érté-
kelésekor lehetnek olyan konfliktusok, amelyek jelentősen 
visszavethetik a nyugdíjasok aktivitását a további építkezés-
ben, ha nem szakember értékeli a produkcióikat. Az idős 
emberek nagyon érzékenyek. Amatőr módon vállalják a 
felkészüléssel és a szerepléssel járó plusz feladatokat. A fel-
lépők egy kis sikerélményre, örömre vágynak, arra, hogy 
visszakapják azt a szeretetet a közönségtől, amit szeretné-
nek azzal átadni, amire napok, hetek óta készültek. Azt is el 
kell fogadnunk, hogy sokakban az sem tudatosul, hogy egy 
színpadra lépésnek lehetnek kudarcai is, ezt fel kell tudni 
dolgozni, és újra kezdeni.

Sajnálatos, hogy a mai világban már annyira kevés az 
egymás iránti jóság, a jóindulat és az ebből fakadó szeretet. 
És olyan jó látni, hogy amikor találkoznak az idős emberek 
egy-egy országos, regionális, vagy megyei rendezvényen, 
összeölelkeznek, üdvözlik egymást. Boldogok azért, hogy 
újra találkozhatnak.  

Legnehezebb ebben a munkában az, hogy anyagi támo-
gatást nem kapunk. Állandóan figyeljük a pályázati lehető-
ségeket, sajnos egyre kevesebb a megpályázható pénz. Nem 
adjuk fel, a lehetőségeinket maximálisan kihasználva, sok-
sok munkával, de bizakodva dolgozunk tovább.

Miért vállaltam mindezt?
Már említettem: Dombóváron, a gimnáziumban taní-
tottam magyar-orosz- német nyelvet. Az egész életemhez 
hozzátartozott a közösségi munka. Mint magyar szakos 
tanárnak adottak voltak a lehetőségek. Rendszeresen ké-
szítettem fel gyerekeket a szépkiejtési versenyekre. Talán az 

évente megrendezésre kerülő, felmenő rendszerű vers- és 
prózamondó találkozók voltak azok, amelyekre sokat kel-
lett készülnünk. A közösségért végzett munka is hozzátar-
tozott a mindennapjaimhoz.

És amikor nyugdíjba mentem, hiányoztak ezek a plusz, 
kellemes izgalmakat hozó kihívások.

A családom mögöttem áll, ők az életem ajándékai. Hi-
hetetlen szeretet és figyelem vesz körül részükről. Két gyer-
mekem van és három csodálatos unokám. Olyan 3 éves 
lehetett a kicsi, amikor először döntöttünk úgy, hogy ná-
lam alszik. Szuper volt az egész délután: játszótér, hinta, 
homokozó, ahogy kell. Este vacsora, fürdés, mese, ágyba 
bújás. Egyszer csak ez a pici kis emberke szipogni kezd: 
„Mami, nekem van családom, és ők várnak engem haza!” 
Az én szemem is könnyes lett. Olyan gyorsan talán még 
soha nem öltözött, mint akkor. Rádöbbent, hogy milyen 
fontosak azok a kötelékek, amelyek szűkebb családjához 
kötik. 

Így vagyunk ezzel mindannyian. Szükségünk van egy-
másra, a családunkra, a másik ember figyelmére, szereteté-
re, egy mosolyra, egy ölelésre, a biztonságra.

És még egy személyes történet: Közel két éve így ad-
vent idején, amikor egy este a kiskutyámmal a nap utolsó 
sétáját tettük, már égtek az ablakokban a karácsonyi fé-
nyek, amikor egy gyönyörű dallam állított meg: „Gyújts 
meg egy gyertyát, ha leszáll a csendes éj…” Mozdulni alig 
tudtam, csak hallgattam, és végtelen hálát éreztem. Aztán 
bekopogtam a kórushoz, és úgy éreztem: megérkeztem. 
Azóta tanulok tangóharmonikázni, és énekelek a Határta-
lan Dallamok kórusában. Így egészült ki az életem a család, 
a Pannon Egyesületben végzett munka és a személyes bol-
dogságom hármasában. 

Kívánom minden idős embernek, találja meg azt a kö-
zösséget, ahol jól érzi magát, ahol meghallgatják, és meg-
hallgathat másokat, ahol érzelmileg, szellemileg feltöltőd-
het, fejlődhet, és biztonságot jelent számára társai szeretete, 
figyelme. Nekem jólesik a tudat, ha ebben segíthetek. 

Az elmúlt hét év tapasztalata alapján úgy látom, hogy 
erre a Pannon Egyesület és a NYOSZ által szervezett ren-
dezvények tökéletesen alkalmasak.

Demeter Ferenc

A közösség ereje 
segít egymásra 
mosolyogni

Nyugdíjas pedagógusként a közösségi életben szervezőként 
és irányítóként is nagyon sok feladatot vállal. Nyugdíjazá-
sát követően azonnal kereste a lehetőséget a közösségi térbe 
történő visszatéréshez. Ezt a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Pannon Nyugdíjas Egyesületnél találta meg. Hét éve aktív 
tagja az egyesület vezetésének, fő feladata a kulturális élet 
szervezése.

A kezdetek és a motivációk
Talán onnan kezdeném, hogy fiatal korom óta közösségi 
ember voltam. A  szüleimtől kapott hátizsákban kaptam 
egy nagy adag tisztelettudást, segíteni akarást, a másik em-
ber megbecsülését. Megtanultam, mit jelent bízni egymás-
ban, támaszkodni egy kisebb-nagyobb közösségre. Pedagó-
gus lettem, és ezzel a pályával együtt jár az órákon kívüli 
munka, a szakkörök, a táborozások, s ezek hangulata, dalai 
beivódnak az ember lelkébe. A „Nők Dombóvárért” civil 
szervezet vezetőjeként aktívan részt vettünk a kisváros ren-
dezvényein. Műsorokat szerveztünk, bálokat, dekorációt 
készítettünk egy- közösségi ünnepre.

 Közéleti munkám során megismertem a nyugdíjas klubok 
életét. Gyakran meghívtak rendezvényeikre, szívesen csatla-
koztam a programjaikhoz. Sok kedves, szerethető emberrel 
találkoztam. Ma is szeretettel és hálával gondolok rájuk.

 2014-ben a gyermekeim után a „felnevelő dunántú-
li dombok” közül Győrbe költöztem, mivel gyermekeim 
és unokáim is itt éltek. Ekkor keresett meg Nagy Péter, 
a Pannon Nyugdíjas Szövetségtől, hogy lenne-e kedvem 
a nyugdíjas szervezetben dolgozni. Elnökhelyettesként a 
kulturális ügyek szervezését és lebonyolítását vállaltam el. 
Mivel az egész elnökség megújult, Vas Lászlóné elnök asz-
szonyunkkal munkánkat úgy kezdtük, hogy a kluboknak 
kérdőíveket küldtünk. Igyekeztünk megtudni, hogy mi-
lyen feladatokat tudnak vállalni, mit szeretnének az elkö-
vetkezendő időszakban megvalósítani, és mi az, ami még 
érdekli tagjaikat. Ezek összegezéséből körvonalazódott, 
hogy milyen úton induljunk el, és hogy reálisan milyen 
célokat tűzhetünk ki magunk elé.

A célok és feladatok a közösségi életben
Tisztán látszott, hogy a nyugdíjasokat érdeklik a művészeti 
fesztiválok, mert nagyon szeretnek fellépni, meg akarják 
mutatni magukat. Ez talán abból is adódik, hogy amikor 
aktív, dolgos életüket élték, kedvenc időtöltésüknek nem 
hódolhattak, ezt szeretnék nyugdíjas éveikben pótolni. 

Erre az ismeretre hagyatkozva évente három, később két 
művészeti fesztivált szerveztünk, de nem Győrben, hanem 
a vidéki településeken. Ezzel közelebb vittük a szereplési 
lehetőséget az idős emberekhez, megkímélve őket az uta-
zás fáradtságaitól, másrészt a vidéki művelődési házak nagy 
örömmel fogadták be rendezvényeinket. A kulturális ren-
dezvények mellett sportnapokat szervezünk, egészségügyi 
előadásokat, kártyabajnokságot, táncklubot, szavalóverse-
nyeket, évente két nagyon kedvelt és sikeres farsangi bált, 
nyelvtanfolyamokat, Nagy Péter és Szalai Éva vezetésével 
Nagyinet számítástechnika- és okostelefon-képzést. Min-
den évben két busznyi embert viszünk kirándulni az ország 
különböző tájaira. De voltak fogyasztó- és biztonságvéde-
lemmel kapcsolatos előadások is. Igyekszünk rendszeresen 
tartani a személyes kapcsolatot tagjainkkal, ha meghívnak 
egy-egy rendezvényükre, szívesen elmegyünk, meghallgat-
juk gondjaikat, örömeiket. 

Idősödő társadalmunkban néha nehéz egyensúlyt ta-
lálni. Az  élet, a technika elszaladt mellettünk. Egyetlen 
dolgot nem tehetünk: azt, hogy magányba zárkózunk. Aki 
nyitott a közösség felé, aki fizikailag, érzelmileg szellemileg 
érdeklődő, igyekszik új dolgokat tanulni, nevetni, táncol-
ni, beszélgetni, alkotni, az sokkal tovább meg tudja őrizni 
fiatalosságát. 

Az elmúlt másfél év bennünket is megviselt. Szeretettel 
gondolunk azokra, akik elmentek közülünk. A klubjaink 
sajnos gyakran panaszkodnak arra, hogy elöregszenek. 
A fiatal nyugdíjasoknak még egészen más feladataik van-
nak, csak kevesen keresik az idősek társaságát.

Egy kedves, de embert próbáló feladata a Pannon Egye-
sületnek az évente megtartott Országos Dalos Találkozó. 
Idén a jubileumi XX. rendezvényre jelentkezhettek szólis-
táink, akik népdal és magyar nóta kategóriában léphettek 
színpadra. Csodálatos perceket szereztek az énekesek. Da-
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Magasabb iskolai végzettség is hosszabb élettel jár
A bécsi egyetem kutatója ugyanakkor arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy következtetések levonásához alapos elem-
zésekre van szükség, elvégre a korreláció még nem jelent 
oksági kapcsolatot. Az anyagi jólét és az élettartam közöt-
ti összefüggésnél is erősebb korrelációt mutat ugyanis az 
iskolai végzettség és a várható élettartam közötti kapcso-
lat: vagyis a képzettebbek tovább élnek, és ez az a csoport, 
amelynek a jövedelme is magasabb.

Fürnkranz-Prskawetz szerint a rendszer olyan ösztön-
zőket határoz meg, amelyek megváltoztatják a viselkedést, 
a megváltozott viselkedés pedig meghatározza, hogy a 
választott rendszer mennyire progresszív vagy regresszív. 
Példaként azt hozta fel a tudós, hogy azok számára, akik 
hosszabb életre számítanak, a magasabb jövedelem érde-
kében megéri egy évvel többet fektetni az oktatásba, így 
magasabb nyugdíjhoz is juthatnak. Ez mind hatással van 
egymásra - tette hozzá.

A gazdagabbaknak több jut
Emiatt a Bécsi Műszaki Egyetemen olyan modelleket 
fejlesztettek, amelyek ezeket az összefüggéseket is kezel-
ni tudják, az eredmények pedig arra mutattak rá, hogy a 
nyugdíjrendszerek igenis vezethetnek olyan újraelosztá-
si rendszerhez, ahol az alacsonyabb társadalmi szintektől 
a magasabbak felé történik az újraelosztás. Ez konkrétan 
azt jelenti, hogy a tehetős rétegek azok, akik a hosszabb 
élettartamuk miatt különösen magas kifizetésekben ré-
szesülnek.

A kutatók szerint arra nincs még egyértelmű matemati-
kai válasz, hogy ezt a problémát hogyan lehetne megolda-
ni. Lehet változtatni a nyugdíjjárulékokat vagy a nyugdíja-
kat annak függvényében, hogy minden társadalmi csoport 
egyformán jól járjon, de az már más kérdés, hogy ez ha-
tékony-e - mondja a bécsi egyetem másik nyugdíjrend-
szer-szakértője, Miguel Sanchez Romero. Mindig lesznek 
kompromisszumok az újraelosztásban, amelyek a nagyobb 
egyenlőséget hivatottak biztosítani, és olyan ösztönzők, 
amelyek az emberek viselkedését kellene, hogy befolyásol-
ják (például a több befektetés az oktatásba).

Fürnkranz-Prskawetz és Romero ennek fényében arra 
hívja fel a döntéshozók figyelmét, hogy ha nem akarnak 
egyetlen társadalmi csoportot sem hátrányos helyzetbe hoz-
ni, akkor a szociális rendszer minden területét figyelembe 
kell venni, nem lehet a nyugdíjrendszert az egészségügyi 
vagy az oktatási rendszertől függetlenül kezelni.

Az köztudott, hogy a nyugdíjrendszereinket meg kell 
reformálni, de minden jövőbeli reformnak figyelembe kell 
vennie, hogy bizonyos társadalmi csoportok nagyon más-
képp részesülnek a nyugdíjrendszer előnyeiből. Ha ezt fi-
gyelmen kívül hagyják, akkor az eredeti szándékhoz képest 
nagyon más lehet az eredmény - figyelmeztetnek a kutatók.

A magyar rendszerrel is komoly gondok vannak
A nyugdíjrendszeri katasztrófa Magyarországot sem kerüli 
el, ha nem történik valami érdemi módosítás a rendszer-
ben. A magyar nyugdíjrendszer már jelen állapotában is a 
társadalmi egyenlőtlenség növekedése felé hat. Szakértők 
egyrészt arra figyelmeztetnek, hogy évek óta egyre jobban 
nyílik az olló a bérek és a nyugdíjak között. Jelenleg az 
átlagnyugdíj az átlagbérek körülbelül 61 százalékát teszik 
ki, ami 2023-ra várhatóan 52,6 százalékra fog csökkenni. 
Vagyis 85 ezer forinttal kevesebből gazdálkodhat egy át-
lagos nyugdíjban részesülő személy, mint egy átlagbérrel 
foglalkoztatott. Bár nyugdíjkorrekció szokott történni, 
de az nem tudja követni a bérnövekedés miatt kialakult 
különbséget, ami miatt a nyugdíjasok elszegényedése - 
különösképp a 70-80 év fölöttieké - is egyre komolyabb 
gondot jelent.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) az utóbbi években több Magyarországról szóló je-
lentésében is felhívta a figyelmet a nyugdíjasok elszegénye-
désére rámutatva, hogy Magyarországon a nyugdíjasoknak 
mintegy ötöde kap szegénységi küszöb alatti nyugdíjat. Ezt 
akkora problémának látja az OECD, hogy az utóbbi évek-
ben minden nyugdíjas számára egy megfelelő szintű állami 
alapnyugdíj bevezetését kezdte el szorgalmazni, aminek a 
fenntarthatóságát a nemzetközi szervezet szerint azzal le-
hetne javítani, hogy ha a törvényes nyugdíjkorhatárt a vár-
ható élettartam növekedésével kapcsolnák össze. 

(Forrás: napi.hu)
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/ 

nyugdij-egyenlotlenseg-nyugdijreform- 
becsi-muszaki-egyetem-tu-wien.734167.html

Szomorú hír jött a nyugdíjrendszerekről

A nyugdíjrendszerek növelhetik az egyenlőtlenséget: a gaz-
dagok ugyanis tovább is élnek, akik így a hosszabb életük 
miatt különösen magas kifizetésekben részesülnek. Azok 
a nyugdíjrendszerek pedig, amelyek nincsenek erre tekin-
tettel, alulról felfelé történő újraelosztást eredményezhet-
nek, azaz jelentősebb jövedelemátcsoportosítás történhet a 
szegényebb társadalmi csoportok felől a gazdagabbak felé 
- állítja a Bécsi Műszaki Egyetem (TU Wien) egyik tanul-
mánya.

A nyugdíjrendszereknek szociális kiegyenlítőként kelle-
ne szolgálnia: akinek van jövedelme, befizet a rendszerbe, 
azok pedig, akik nem tudnak tovább dolgozni, nyugdíjat 
kapnak.

Amikor viszont a demográfiai helyzetet is vizsgáljuk, 
valamivel komplikáltabb kép rajzolódik ki, a várható élet-
tartam ugyanis a társadalmi státusszal összefüggésben van. 
A tehetősebbek tovább élnek, ezért a nyugdíjat is tovább 
kapják. Ebből fakadóan pedig előfordulhat, hogy a nyug-
díjrendszerek regresszívvé válnak, például azzal, hogy a 
szegényektől a gazdagok felé történik újraelosztás. A Bécsi 
Műszaki Egyetem tanulmánya arra mutatott rá, hogy ez a 
hatás nagyon erős, és a jövőbeli nyugdíjreformoknak ezt 
mindenképpen számításba kell venniük.

A jólét hosszabb életet is jelent
Az jól ismert, hogy a várható élettartam társadalmi-gazda-
sági státussal összefüggésben van. Ez igaz akkor is, ha sze-
gényebb országokat hasonlítunk gazdagabbakhoz, és akkor 
is, ha egy országon belül hasonlítunk össze különböző tár-
sadalmi csoportokat. A statisztikai adatok azt is mutatják, 
hogy a gazdagabb és a szegényebb rétegek között nőtt a 
várható élettartam közötti különbség az elmúlt években 
- mutatott rá a phys.org honlapon megjelent cikk szerint 
Alexia Fürnkranz-Prskawetz, aki a Bécsi Műszaki Egyetem 
Statisztikai és Matematikai Közgazdasági Módszerek Inté-
zetében a különböző nyugdíjrendszereket tanulmányozza.

Max Planck, a Demográfiai Kutatóintézet kutatója egy 
2019-ben megjelent  tanulmányában  arra mutatott rá, 
hogy például Németországban a nagyon magas nyugdíjjal 
rendelkező 65 éves férfiak a nyugdíjba vonulásukkor még 
várhatóan 19 évet élnek, míg a legalacsonyabb öt jöve-
delmi csoportba tartozók esetében a várható élettartam 
15 év. Bár 1997 és 2016 között a nyugdíjba vonuláskor 
várható élettartam minden jövedelemkategóriában nőtt, 
a legmagasabb nyugdíjban részesülők körében ez az ug-
rás sokkal jelentősebb volt, mint az alacsonyabb nyugdíjat 
kapók esetében.
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Az Országos Nyugdíjas Parlament vezetője emlékezte-
tett, Horn Gyula miniszterelnöksége óta volt az Idősügyi 
Tanács, ahova a civil szervezetek delegálhattak az ő kép-
viseletükben embereket. „Orbán Viktor csavart egyet, és 
az Idősügyi Tanács helyett létrehozta az Idősek Tanácsát. 
Ott nem a nyugdíjas szervezetek képviselői vannak, hanem 
Orbán Viktor által felkért személyek. Ennek semmi köze 
az idősek képviseletéhez.”

Karácsony Mihály beszélt arról, hogy kapnak most a 
nyugdíjasok érzékelhető nagyságú juttatást. „A választáso-
kig négyszer kapnak plusz pénzt. Novemberben a nyug-
díjprémiumot, ami akkor jár, ha a gazdasági növekedés a 
3,5 százalékot meghaladja, meg fogják kapni az inflációból 
eredő különbözetet, majd jön a januári, a következő évi 
költségvetésbe tervezett három százaléknyi emelés, majd 
februárban meg fogják kapni a 13. havi állami juttatást. 
Mi ezt nem szeretjük nyugdíjnak nevezni, mert semmi 
köze ahhoz. Ezt nem a szolgálati idő szerint, vagy a befi-
zetett járulékokkal arányosan kellene odaadni, mert ez egy 
plusz költségvetési juttatás, ezért több párt gondolkodá-
sához hasonlóan, nekünk is az a véleményünk, hogy ezt 
egyenlően kellene odaadni.”

„Mindenki 150 ezer forintot kapna.”
Karácsony Mihály elmagyarázta, hogy „ha a költségvetés-
nek sikerült 330 milliárdot erre fordítani, akkor ezt egyen-
lő arányban lehetne elosztani a nyugdíjasok között. Másik 
javaslatuk, ha már ekkora pénz rendelkezésre áll, akkor 
jelentősebb összeget kellene az alacsonyabb nyugdíjjal ren-
delkezőkre fordítani.

„Szégyentelenül alacsony nyugdíjat 
is kapnak emberek.”
 „A medián-nyugdíj 143 ezer forint, ami azt jelenti, hogy 
a kétmillió nyugdíjast sorba állítjuk, akkor középértéken 
az egymilliomodik embernek ennyi a nyugdíja, azaz en-
nél 1 millióan kevesebbet, 1 millióan többet kapnak. Mi 
azt gondoljuk, hogy az alul lévőknek kellene javítani az 
ellátását. Javaslataink közül van, amit befogad a kormány, 
például azt, hogy a 13. havit ne négy évre csöpögtetve ad-
ják oda, hanem most, mert a mostani nyugdíjasoknak van 
szükségük rá. Ezt nyáron mi már megfogalmaztuk, nyilván 
az előterjesztésben nem fog szerepelni, hogy a Nyugdíjas 
Parlament javasolta.”

Az október 1-jei Idősek Világnapja arra jó – tette hozzá 
Karácsony Mihály –, hogy fel lehet birizgálni vele testü-
letek, cégek, önkormányzatok lelkiismeretét, és a sajtó fi-
gyelmét is rá lehet irányítani az idősek a problémáira.

„Mi most azt szeretnénk elérni, hogy az időseket ne 
tehertételként könyvelje el a társadalom, hanem erőfor-
rásként. Ez azt jelenti, hogy le kellene állni arról, hogy 
mi könyörgünk, méltányosságra apellálunk, hogy a ki-
szolgáltatottságunkat szánják meg, hanem be kell azt 
bizonyítanunk, hogy az idősek igen komolyan hozzájá-
rulnak a mai társadalmi össztermékhez. Például a nyug-
díjasok nagy része nem fizetett, önkéntes munkát végez. 
A fiatalok nem tudnának dolgozni, ha a háztartásban, a 
gyerekek felügyeletében nem segítenének. Sok társadalmi 
feladatot is ellátnak, ülnökökként, szavazat-számlálóként 
és sorolhatnám.”

„Tudatosítani szeretnénk, 
hogy az idősek ma is adóznak.”
„Bármit költenek, annak az adója, a 27 százaléka bemegy 
a költségvetésbe, fizetik az áfát, fizetik a jövedéki adót, ha 
tankolnak, fizetik az illetéket, mindazokat a közterheket, 
amelyeket más állampolgárnak is kell fizetni. Tehát az ösz-
sztermékben az idősek konkrét tevékenysége, aktivitása is 
benne van.”

„Az idősek nélkül nem tudna így teljesíteni az ország.”
Követeltük a vegyes indexálást, amit egyesek svájci inde-
xálásnak neveznek, de a svájci az speciális, mert 50-50 szá-
zalék, de vegyes a 60-40 vagy a 70-30 is, Magyarországon 
mindegyikre volt példa. A közös alap-dokumentumban (az 
ellenzéki pártok közös programja – szerk.) benne van ez 
is, ahogy az is, hogy a nagyon alacsony nyugdíjak helyze-
tét rendezni kell. Van a költségvetési törvényben minden 
évben három jogcím, a méltányossági nyugdíjemelés és a 
segély, amelyre van bizonyos összeg a büdzsében. Nyolc 
éve ugyanannyi, nem emelték fel. Ezt a pártok rendezni 
akarják és jelentősen meg kívánják emelni. A negyedik kö-
vetelésünk az volt, hogy ne kinevezett emberekkel konzul-
táljon a mindenkori hatalom birtokosa, hanem legyen egy 
intézményesített párbeszéd, legyen egy egyeztető fórum, 
egy párbeszéd, ahol a problémákat napirendre lehet tűzni, 
rangsorolni és megpróbálni megoldani.”

(Forrás: hírklikk)

Országos nyugdíjasfórumon tanácskoztak 
a nyugdíjasok képviselői

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület tanácsko-
zásra hívta megyei küldötteit és az érdeklődő kortár-
sakat, melynek fő témája az elmúlt egy év nyugdíjaso-
kat érintő intézkedései, és az ellenzéki pártok Közös 
alap című dokumentumának megvitatása. A  fórumra 
elfogadták a meghívást az ellenzéki összefogás pártja-
inak miniszterelnök-jelöltjei, akik nyugdíjas ügyekben 
„színt is vallottak”.

Az alábbiakban két hozzászólást közlünk; az egyik-
ben Köteles Lajos (Békés megye küldötte) egy alterna-
tív nyugdíjrendszer alapjairól szólt, majd a Nyugdíjas 
Parlament Egyesület elnöke, Karácsony Mihály mon-
danivalóját ismertetjük.

Köteles Lajos: Egy alternatív 
nyugdíjrendszer koncepciójáról
Reményt árulnak a pártok és jó hinni a változás lehetőség-
ében, amelynek elgondolásaival többségében egyet lehet 
érteni. A több pillérű ellátással, a komplex megközelítéssel, 
a rugalmas nyugdíjba vonulással, stb.

Az azokra adott közös alapgondolatokkal is, kivéve 
egyet: nem szabad egymással szembeállítani a biztosítási és 
a szolidaritási elvet, mert ebben a rendszerben azok össze-
tartoznak és kiegészítik egymást. Mi a nyugdíj befizetéseket 
is olyan sajátos bevételi forrásnak tartjuk, ami az öngon-
doskodás egyik formája, ezért másképpen, szigorúbban kel-
lene szabályozni a felhasználását is, mint például a súlyadót.

A nyugdíjrendszer reformjáról. Reformra van szükség, 
azaz nem tűzoltásra, ötletszerű elgondolásokra, hanem egy 
modern, közösségi életbiztonsági rendszer felé haladás 
a cél. Az alapkérdés, hogy meddig lehet a jelen rendszerből 
előre haladni a változtatásokkal- reális politikai válasz: amit 
a társadalom elfogad. Tegnapelőtt a Népszavában megje-
lent cikk felvázolta a változtatás politikai alternatíváját- 
nem ismétlem meg.

Humanizmus igen, szocializmus nem! 
A társadalom elfogadja a rászorulók megsegítését és támo-
gatja az életesélyek kiegyenlítését is, de a többség azt tartja 
természetesnek, hogy aki többet tesz a nemzet asztalára, 
annak több is jár. Ez volt a Kádár korszak társadalmi diffe-
renciálódásának elfogadott alapelve is, ami azóta is megha-
tározó maradt a közgondolkodásban. 

A különféle országokban kipróbált egységes alapjövede-
lem kísérletek nem igazán értékelhetők, azokat a magyar 
társadalom jelentős része a „lopakodó szocializmus” eszkö-
zének tartja, ezért más úton kell elindulni.

A mi javaslatunk lényege egy új típusú, Egységes Nem-
zeti Járandósági Rendszer, amely a sokféle forrásból szár-
mazó jövedelmeket egyéni járadékszámlán tartja nyílván és 
ennek alapján differenciálja a juttatásokat.

Ennek egy szűkebb változatára – az egyéni nyugdíjszám-
lák bevezetésére a Fidesz is ígéretet tett, azaz a gondolat 
nem az ördögtől való.

Mivel egyetlen adatbázisban lehetne nyomon követni a 
különféle jogcímeken szerzett jövedelmeket, az összjövede-
lem alapján, attól függő differenciálással lehetne megvalósí-
tani a társadalmi juttatásokat, kiküszöbölve a jelenlegi össze-
visszaságot. és valamiféle igazságot és hitelességet is teremtve. 

Az új rendszer egyesítené az egészségügyi-szociális és a 
nyugdíjrendszer működésének összetartozó területeit és 
ezen a területen koordinálná az állam és az önkormány-
zatok együttműködését. Az  információs rendszer a NAV 
hálózatra épülhet. 

A javasolt rendszernek két új eleme van. 
1. Nemzeti szociális járadék: a mindenkori létminimum-

hoz igazodó, feltételekhez kötött szociális jellegű ellátás.
(Feltételek: magyar állampolgárság és életvitelszerű itt 
tartózkodás, illetve munkaképtelenséggel járó egészségi 
állapot.)

2. Kompenzációs nyugdíj-járadék: rokkantság, vagy 
csökkent munkaképesség miatt hátrányos helyzetbe ke-
rült munkavállalók számára az átlagos nyugdíj szintjét 
elérő pótlék

3. Szolgálati nyugdíj: a jelenlegi nyugdíjrendszer folytatá-
sa

4. Egyéni kiegészítő nyugdíj: munkáltatói befizetésekből
5. Egyéni nyugellátás: önkéntes nyugdíjpénztári vagy 

más forrásból folyósított ellátás
6. Külföldön szerzett nyugdíj

A lényeg: a járadék bevezetésével úgy lehet elkezdeni 
a támogatási rendszerek integrálását és modernizációját, 
hogy az nem ütközne jelentős társadalmi ellenállásba.

Karácsony Mihály: az idősek nélkül nem 
tudna így teljesíteni az ország
Nincs kellő társadalmi megbecsülésük az időseknek, mert 
sajnos eluralkodott az a nézet, hogy szánalomból, kegye-
lemből eltartjuk a nyugdíjasokat. A statisztikák is – hely-
telenül – inaktívaknak nevezik őket. Az  eltartottak közé 
sorolják az időseket, ami nagyon bántja az önérzetüket és 
az igazságérzetüket, mert nem igaz, hogy a nyugdíjasok el-
tartottak – fogalmazott Karácsony Mihály.
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Nyugdíjas Dalosok és Nótakedvelők 
XX. Országos Találkozója 
Győr, 2021. augusztus 24-25.
Egy országos találkozó mindig izgalmas feladatokat és ki-
hívásokat jelent nemcsak a fellépőknek, hanem a szerve-
zőknek is.

2000-ben, a Pannon Szövetség akkori vezetői Jankovics 
György és Bári Olga álmodták meg ezt az országos rendez-
vényt. S hogy ez az álom mennyire volt reális, bizonyítja 
az is, hogy idén XX. alkalommal hívhattuk találkozóra az 
énekelni, nótázni szerető barátainkat.

Az idős emberek szeretnek énekelni. A nóták gyakran 
átsegítenek bajokon és bánatokon, könnyebb a gyógyulás, 
egy-egy dallam kedves emlékeket idéz. A színpad varázsa 
pedig kortalanná teszi a dalolót.

A győri rendezvény helyszínét a Hotel Konferencia biz-
tosította a város legszebb, legrégebbi pontján. Különös 
hangulata van a Kálvária-dombnak. Kr.e. 500-ban a kel-
ták telepedtek le először a Duna és a Rába találkozásánál. 
Jártak itt a rómaiak, majd a törökök, s az idők folyamán 
hatalmas várfalat húztak a lakosság megvédésére. A várfa-
lak maradványai ma is állnak, emlékeztetve a történelem 
eseményire.

A hozzánk érkezők megcsodálhatták a remek panorá-
mát, a Nagyboldogasszony Székesegyház páratlan kincseit, 
este végigsétáltak a kivilágított utcákon.

A XX. dalos találkozó jubileumi esemény. Fővédnöke: 
Dr. Pergel Elza, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere 
volt.

Az Aranykapu zenekar egy kedves összeállítással köszön-
tötte a vendégeket, majd Némethné Jankovics Györgyi, a 
NYOSZ, és Vas Lászlóné, a Pannon Egyesület elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket.

A zsűri elnöke Rátz Ágota tanárnő, kórusvezető volt, 
munkáját segítették: Pozsik Joachimné, tízszeres országos 
arany oklevél tulajdonos és Hajnal Nikolett nótaénekes.

A fellépések sorát a 11 népdalos nyitotta meg. A közön-
ség szeretettel hallgatta és fogadta az ország különböző tája-
iról és Szlovákiából érkezett énekeseket. A népdalok egyéb-
ként is elbűvölik az embert. Egy nép sorsa, történelme, a 
hétköznapi emberek mindennapjainak örömei, bánatai, 
szenvedései szólalnak meg bennük. A  fellépők szívesen 
énekelték szűkebb hazájuk dalait.

A sort a 21 magyar nótás követte. A nóták lendülete, 
hangulata gyakran váltott ki tetszést a hallgatókból.

A másnapi gálán Rátz Ágota összegezte a fellépők tel-
jesítményét, majd külön-külön értékelte a produkciókat. 
A legjobbak elénekelhették még egyszer kedvenc dalukat.

Az országos dalos találkozón két kiemelt díjat is átad-
hattunk. Népdal kategóriában a Róza-díjat, amelyet Po-
zsik Joachimné Róza asszony alapított, és a Dúlosy Rozália 

üvegfestő művész által létrehozott Rozália-Díjat, amelyet 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtott magyar nóta énekes 
vehetett át.

Két különdíjat is átadhatott a zsűri, melyeket Pollreisz 
Balázs, Győr képviselőtestülete kulturális bizottságának el-
nöke ajánlott fel.

A zsűri értékelése alapján a következő eredmények szü-
lettek:

NÉPDAL KATEGÓRIA:
Róza-Díj (Kiemelt arany): 
Antalné Bíró Jolán Harc Tolna megye; Németh Györgyné 
Ikrény Gy-M-S megye
Kiemelt Arany:
Kocsis Ferenc Győr
Arany minősítés:
Bedőcs Lajosné Tibolddaróc BAZ megye; Nárai Népdal-
kör Nárai Vas megye; Orosz Sándor Csorvás Békés megye
Ezüst minősítés:
Bódis István Alistál Szlovákia; Csicsay Mária Alistál Szlo-
vákia; Horváth Balázs Szombathely Vas megye
Különdíj:
Birkásné Sej Edit – Rosemarie Rerych Győr; Molnár Mik-
lósné – Molnár Margit Kimle Gy-M-S megye

MAGYAR NÓTA KATEGÓRIÁBAN:
Rozália-Díj (Kiemelt Arany):
Tímár Antal Győr; Kiemelt Arany:; Frankó Ferenc Győr; 
Kaszás Lászlóné Győr; Ódor Ferenc Szombathely Vas me-
gye; Petró Sándorné ERK Heves megye; Szeledeli Margit 
Regöly Tolna megye
Arany minősítés:
Csellei Judit Eger Heves megye; Fazekas István Alistál 
Szlovákia; Horváthné Csonka Mária Győr; Keszey Antal 
Szombathely Vas megye; Magyar Balázs Győr; Tengölics 
Erika Kenyeri Vas megye
Ezüst minősítés:
Danku József Eger Heves megye; Fekete László Győr; Ge-
rencsér Péter Pál Szentgotthárd Vas megye; Horváth Balázs 
Szombathely Vas megye; Horváthné Kiss Mária Szombat-
hely Vas megye; Koklács Pálné Domoszló Heves megye; 
Szabó Józsefné Domoszló Heves megye; Torkos József 
Győr; Vizi Endréné Szombathely Vas megye

A fellépőknek szívből gratulálunk! További jó egészséget és 
sok sikert kívánunk!

Reméljük, jövőre is találkozhatunk!
Kengyel Zsuzsanna

a Pannon Egyesület elnökhelyettese, kultúrfelelős

Szolidaritási hozzájárulási javaslat
A nyugdíjasok körében is gyakori beszédtéma a nyug-
díj összege, azon belül a hatalmas aránytalanságok, a 
28.000.- Ft –os minimáltól a többi mint kétmilliós ma-
ximumig. Ezt sokan – köztük én is – igazságtalannak tar-
tom, javaslatom ennek az aránytalanságnak a némi csök-
kentését szolgálja.

Lényege a következő: az egymillió forint feletti nyugdí-
jak esetében az egymillió forint feletti összeg 15 százalékát, 
a másfél milliónál több esetében a másfél millió forint fe-
letti összeg 30 százalékát, a kétmillió forint feletti összegnél 
az ötven százalékát el kell vonni, átcsoportosítani egy kü-
lön alapba és a következő hónapban a legkisebb nyugdíja-
sok között felosztani.

Tudom, ez elsőre kicsit meredeknek hangzik, de gon-
doljuk végi alaposabban. Ez úgy segítene a leginkább rá-
szorult nyugdíjas-társainkon, hogy a mindenkori államnak 
egy fillérjébe sem kerül, ugyanakkora társadalmi igazságos-
ságot is szolgálja. Ráadásul mi, nyugdíjasok állunk elő egy 
ilyen javaslattal, vagyis magunk segítenénk magunkon.

Természetesen ez nem több egy javaslatnál, a lebonyolí-
tás részletei már az államhatalom ügye. Hozzá kell tennem, 
hogy javaslatomat a kortársainkkal is megbeszéltem, a nagy 
többség jónak tartotta, de voltak ellenvélemények is.

Kíváncsian várom az újságban a véleményeket, esetleges 
kritikákat is!

Gila Károly

Október elseje 
Ezen a napon kiemelt figyelem fordul az idősek felé. Ün-
nepi beszédek, újságcikkek sokasága szól generációnkról, 
az idősödő korosztály fontosságáról a társadalomban. 
Az ENSZ immár harmincegy éve hirdette meg ezt a napot 
az Idősek Nemzetközi Világnapjává. Jó okkal tette, mert a 
hosszabb élet minden generációnak, az egész társadalom-
nak új és több lehetőséget ad.

Az elkövetkező tíz évben – „Az egészséges idősödés év-
tizede (2021-2030)” – az ENSZ arra ösztönzi a kormá-
nyokat, a civil, és a nemzetközi szervezeteket, a tudomány 
embereit, a médiát és a magánszektort, hogy egységesítsék 
erőiket és összehangolt fellépéssel tegyenek meg mindent 
az idősek, családtagjaik, az egész társadalom egészsége ér-
dekében. 

Mindehhez, természetesen, szükség van a mi tevékeny-
ségünkre is! 

Idősen, de/és/is aktívan!
Forrás: ENSZ/WHO

Az Idősek Világnapja szerte az országban ünnepi eseményekkel telt. Tagszervezeteink szinte mind-
egyike valamilyen formában felhívta a környezetükben élők figyelmét az ünnep jelentőségére. Egyes 
tagszervezeteink az ünnepet összekötötték más mozgalmi eseményekkel. Békéscsabán pl. Kolbá-
szolimpiával és a szervezet 25 éves évfordulójával, Győrben a város 750. születésnapjának megün-
neplésével. Ehelyütt csak pár fotó idézi az ünnepet, később (talán) tudósítások is. Az mindenesetre 
biztos, hogy a helyi televíziók októberi Generációnk Magazin című tévéadásában képes-hangos 
tudósítások is láthatók lesznek az ünnepségeinkről, hiszen ott voltak a stábok Békéscsabán, Hód-
mezővásárhelyen, Gyöngyösön és Szombathelyen, hogy csak pár helyszínt említsünk.

Keressék a Generációnk Magazin adását a helyi tévék programjában!
Némethné Jankovics Györgyi

Bekescsabai közönség Alex Tamás koncertjéthallgatja

Győri ünneplő közönség
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Encs műsoros köszöntője (Encsi Nyugdíjas Klub, Zrínyi 
Ilona Általános Iskola növendékei) után kezdődött a klubok 
és Egyesületek műsorterv szerinti 34 produkciójának bemu-
tatása. Az előadások követték egymást, sok szinte a profikat 
felülmúló minőségben. Egy igazi kavalkád volt a műsor, 
ahol minden műfaj képviselve volt: próza, szólóének, dalkö-
rök, tánccsoportok. Maradandó élményt nyújtott a kánkán, 

a cigánytánc és a spanyoltánc is. Szinte hihetetlen, hogy a 
fellépő nyugdíjasok milyen színvonalú és korukat megha-
zudtoló felkészültségükről tettek tanúbizonyságot. 

Jó volt látni, hogy az utolsó produkciót is sokan várták 
és nézték meg, ami azt bizonyítja, hogy színvonalas elő-
adások tartották helyükön a nézőket és élveztek minden 
előadást. Nagyon köszönjük a résztvevőknek és a közön-
ségnek egyaránt. Úgy érezzük, hogy a rendezvény alatt kö-
zelebb kerültünk egymáshoz, új barátságok kötődtek, amit 
tovább kell bővíteni, ápolni.

 A rendezvény zárásaként a NYÉSZ elnöke megköszön-
te a szereplőknek a nívós előadásokat és a vendéglátó Encs 
városnak a rendezést.

 Mikola Gergely polgármester úr zárszavában elmondta, 
hogy a látottak alapján főleg állami és egyéb ünnepeken 
fokozottan igényli majd a nyugdíjas generáció közremű-
ködését.

Köszönet a résztvevőknek, a rendezőknek, hiszen jó 
hangulatban, szép emlékekkel lettünk gazdagabbak.

Encs, 2021. szeptember 13.
Krusóczki Ferenc

Évgyűrűk Nyugdíjasklub Encs,
elnök

Nemzedékek Találkozója Encs  
2021. szeptember 11.
A „Nemzedékek Találkozója” elnevezésű rendezvény ere-
deti célja a nemzedékek közötti kapcsolatok erősítését-
ápolását, a nyugdíjas közösségek színpadi tudásának-te-
hetségének bemutatását, a nyugdíjas közösségek közötti 
kapcsolatok erősítését, és nem utolsó sorban, a más-más 
városban való rendezés a megye nyugdíjas társadalmának, 
megyénk különböző városainak megismerését szolgálja. 

Az előző évben a találkozó megrendezésére, Teszárovics 
Miklós, a NYÉSZ korábbi elnöke, Encs Város Polgármes-
terének, Mikola Gergely véleményét- és szándékát kikérve, 
Encs Városában kívánta megrendezni. Sajnos a szándék, 
csak szándék maradt. Keresztülhúzta a világjárvány.

Ez évben viszont a Találkozó történetének a tizennyolca-
dik évében, immár második alkalommal rendezhette meg 
Encs városa a Nemzedékek Találkozója, hagyományossá 
vált kulturális seregszemlét.

A Megyei NYÉSZ vezetése és városunk intézményei 
közösen, aprólékosan kidolgoztak minden részletet ahhoz, 
minél gördülékenyebb legyen a lebonyolítás.

 A feladatok elosztása, a felelősök kijelölése, Pasztercsák 
Istvánné személyében a rendezvény összeállításának- ren-
dezésének felelőssége, valamint Kovács Lenke színvonalas 
műsorközlése, mind-mind egy jól szervezett rendezvény 
megtartását előlegezte. A helyi Művelődési Központ, mint 
házigazda, élén Vezse Attilával valamint a helyi Évgyűrűk 
Nyugdíjas Klub (vezetője: Krusóczki Ferenc) a miskolci 
NYÉSZ tagjaival vállalta a regisztráció lebonyolítását, a 
résztvevők elhelyezését és az ebédeltetést. 

A NYÉSZ. újonnan megválasztott elnökének, Lukács-
Pete Máriának megnyitója után Mikola Gergely Encs vá-
ros polgármestere köszöntötte a Találkozó résztvevőit, aki 
megtiszteltetésnek vette a felkérést a rendezvény lebonyolí-
tására. Ezután Veres Pál Miskolc M.J. Város polgármestere 
üdvözölte a jelenlévőket, és hívta fel a figyelmet a közös-
ségek „gyógyító” és semmivel nem pótolható összetartásá-
nak erejére, fontosnak ítélte meg a nyugdíjas közösségek 
jellemformálását-, az egyének probléma megoldásának se-
gítését. 

Szervezzük a Generációnk magazin  
2022. évi előfizetését!
A Generációnk magazin 19 éves múltra tekint vissza. Olvasóinak 2/3-át a 
NYOSZ-hoz kapcsolódó közösségek adják. A lap felvállalt törekvését a „nek-
tek, rólatok, általatok” hármas elv jellemzi, hiszen nyugdíjas olvasók, és közös-
ségek számára készül, és ki-ki maga is közreműködhet a tartalom alakításá-
ban cikket, tudósítást küldve.

Büszkék vagyunk arra, hogy lapunk egyedülálló országos tematikus, kor-
osztályos lap, melyet szeretnénk minél több olvasóhoz eljuttatni. Bízunk abban, 
hogy a magazin iránti érdeklődés okot ad majd arra, hogy az előfizetések szá-
ma növekedjen. Ez nem csak a szerkesztőségnek jelentene örömet, hanem 
a NYOSZ számára is plusz forrásokat biztosítana, ami ebben a forráshiányos 
időszakban „életmentő” megoldás lehet.

Tisztelettel kérjük ehhez a tagszervezetek közreműködését, szer-
vező munkáját.

Az árak és a 2021-ben alkalmazott gyakorlat alig változott. Díjazzuk azo-
kat a szervezeteket, amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek a 
postaköltség csökkentése céljából vállalják, hogy postán veszik át a küldemé-
nyeket. Változtak a csomagba helyezhető példányszámok mennyiségi határai 
és a postai díjszabás is. Az utóbbi időben jelentős volt a nyomdai áremelés, és 
2022-ben is a korábbi éveknél magasabb emelés várható.

Előfizetési díjak 2022. évfolyamra 
 1 db előfizetés lakcímre küldve: 3 000.- / évfolyam/db/év
 2–16 db előfizetés címre küldve: 2 500.- / évfolyam/db/év
 17–60 db előfizetés címre küldve: 1 800.- / évfolyam/db/év
 17–60 db előfizetés postán maradó: 1 600.- / évfolyam/db/év
 61–100 db előfizetés címre küldve: 1 700.- / évfolyam/db/év
 61–100 db előfizetés postán maradó: 1 500.- / évfolyam/db/év
 100 db felett (tagszervezetekhez) postán marad:  1 350.- / évfolyam/db/év

A Generációnk magazin 2022. évi előfizetéséhez igénylőlapot szükséges 
kitölteni és megküldeni a NYOSZ címre (1074 Budapest, Szövetség u. 9.) vagy 
email címére: nyosz@enternet.hu.

Az igénylőlapon kérjük feltüntetni:
– a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát kérik), címét, 

 adószámát, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát (! – ide küld a posta 
sms-t, ha megérkezik a csomag)

– amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
– amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta címet
– a megrendelt példányszámot
– az árat összesen
– ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy csekket kérnek
– ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyugdíjasok Országos 

Szövetsége, számlaszám: 
OTP 11705008-20413882

Szeretnénk jelezni, hogy 2022-től a januári számot még postázzuk a 2021. évi 
előfizetőknek, a következő számot azonban már csak azok kapják meg, akik az 
előfizetési díjat február 1-ig a NYOSZ számára befizették / elutalták.

Előfizetés ösztönző akció:
A legtöbb előfizetést gyűjtő szervezetek között 

3 db 3 napos (2 éjszakás),  
félpanziós 2 személyre szóló  

üdülést sorsolunk ki!
A Kiadó és a Szövetség is megköszöni 
az előfizetés ügyében végzett munkát.



NYOSZ-hírek NYOSZ-hírek

14 15

Negyedszázados lett a nyugdíjasklub
Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg Babócsán a „Nárcisz 
Nyugdíjas Klub” – mondta Takács Józsefné elnök. Az ün-
neplésre meghívták a környék nyugdíjas klubjait és a polgár-
mestereket is. Még Nagykanizsáról is érkezett egy csoport. 
Senki sem jött üres kézzel, de az ajándékok mellé műsorral 
is kedveskedtek a születésnapot ünneplő klubtagok részére. 
Mécses gyújtásával emlékeztek a korábbi három klubveze-
tőre, valamint az időközben elhunyt társaikra. Az alapítók 
közül három fő is eljött a közös ünneplésre. A klub falán 
egy 25 évre emlékeztető emléktáblát is elhelyeztek.

Jelenleg 28 fővel működnek. A  legfiatalabb 59 éves, a 
legidősebb – Kisvukman István – a 87-et tapossa, de még 
mindig aktívan kiveszi a részét a munkából. Énekkarukkal 
rendszeresen fellépnek községi rendezvényeken, segítenek 
azok megrendezésében. Részt vesznek a kistérségi fesztivá-
lokon, az országos Ki Mit Tud vetélkedőkön. Jó kapcsola-
tot ápolnak a környékbeli klubokkal. Céljuk továbbra is a 
kapcsolatok ápolása és a hagyományok őrzése – mondta 
Takács Józsefné elnök.

Stikel János a megyei nyugdíjas szövetség elnöke Kovács 
Lajos plakettel ismerte el a klub negyedszázados, folyama-

tosan példamutató munkáját. Jáger Gábor polgármester 
is megköszönte munkájukat és további önkormányzati 
támogatásról biztosította őket. A  köszöntőket követően 
a színpadon a fellépő csoportok mutatták be műsorukat, 
majd a finom ebédet követően értékes tombolatárgyak lel-
tek gazdára és késő délutánig énekeltek, táncoltak.

Györke József

Csaknem száz somogyi nyugdíjas 
táborozott Balatonszemesen

Kilencvenhét fővel indult a Balatonszemesen megrende-
zett 38. „Ezüst Nyár” tábor – mondta Stikel János a szövet-
ség megyei elnöke. Már hagyomány, hogy a nyitó napon a 
Berzencei Színjátszók, a záró napon pedig a Háromfai Dal-
nokok adnak zenés műsort. De hét közben sem volt hiány 
dalokból köszönhetően a Magyaregresi Férfi Dalárdának 
és a Dériné Vándorszíntársulat tagjainak. A  többi napon 
pedig a már szintén évek óta Káplár Zoltán szolgáltatta ze-
nére táncolhattak.

Ez évben is ellátogattak Rádpusztára, ahol megkóstolták 
a hegy levét, majd lovasbemutatón tapsolhattak a szép lo-
vaknak és az ügyes lovasoknak. Komppal átkeltek Tihany-
ba is, ahol ugyancsak jól érezték magukat. Délelőtt sem 
unatkoztak, hisz volt előadással és szűréssel kiegészített 
egészségnap. Megismerkedtek a Magyar Pünkösdi Egyház 
történetével, annak somogyi szervezetével és az általuk ve-
zetett szeretet otthonok életével Benedek Zsolt lelkész és 
Óvári Róbert otthon igazgatónak köszönhetően.

Többen első ízben táboroztak Balatonszemesen, ők 
séta közben ismerkedtek a településsel. Közben koszorú-
val és főhajtással emlékeztek Latinovits Zoltánra és Bujtor 
Istvánra a sírjaiknál. Jókat ettek és ittak a szalonnasütés 
délutánján. Az  esti Ki Mit Tud-on nagy tapsot kaptak a 
fellépők. Utolsó nap szintén a szokásrendnek megfelelően 
játékos olimpiai sportvetélkedőn mozgatták meg tagjaikat. 
Hat nyolcfős csapat mérkőzött meg egymással. Első let-
tek a háromfaiak, őket követte Babócsa és Barcs csapata. 

Szintén az utolsó nap délutánján Máj Péter ecsenyi hagyo-
mányőrző „Ecsenyi sváb fonóban” című műsorát hallgat-
ták meg. Este a táborzárót követően a táborvezetés öltözött 
be és adta elő a „Hattyúk tava” balett egy részletét nagy 
kacagások közepette.

A résztvevők jó időt fogtak ki, jól érezték magukat. Azzal 
is köszöntek el egymástól, hogy „jövőre veletek ugyanitt”!

Györke József

KEDVES NYUGDÍJAS TÁRSAIM!
Szeretettel ajánlok figyelmetekbe egy gyönyörű és megindító 
színdarabot.

Egy színésznő, egy énekesnő és egy zongorista zenés pro-
dukciója Karády Katalin életéről, Dévényi Ildikó és Lukács 
Melinda színművésznők előadásában, 60 percben. Az est fo-
lyamán a dalok Tóth Gábor zongoraművész élő zongorakísé-
retével csendülnek fel.

Pécsett már többször bemutatták a műsort, de nincs mö-
göttük színház, reklám. Ezért ajánlásokkal próbálnak új kö-
zönségekhez eljutni.

Szenzációsan jó az előadás. Technikai dolgok alig kellenek 
hozzá, s ha egy kisebb színpad és nézőtér kb. 100-120 emberrel összejön, akkor már kifizetődő…

A szereplőkkel itt tudtok kapcsolatba kerülni: Lukács Melinda 20/48-29-821. Dévényi Ildikó 
30/491-0208.

Nem fogjátok megbánni!
Radnóti Léda pécsi nyugdíjas vezető ajánlásával

Gyorsaság és ügyesség is kellett a feladatokhoz

Somogy nyugdíjasklub-
vezetői tanácskoztak 
Nagyatádon
Kétnapos tanácskozáson vettek részt a Nyugdíjasok Szer-
vezeteinek Somogy Megyei Szövetsége klubjainak a veze-
tői Nagyatádon – mondta Stikel János a szövetség megyei 
elnöke. Hogy jobban összerázódjanak, első nap ebéd után 
Segesdre látogattak két busznyian, ahol a Derűs Alkony 
Nyugdíjas Egyesület tagjai várták őket és velük együtt te-
kintették meg a település nevezetességeit Baranyai Zoltán 
kalauzolásában.

Megtudták, hogy eleinte két részből állt a község. Alsó- 
és Felső-Segesdből. Előbbiben a reformátusok, utóbbiban a 
katolikusok éltek. Megcsodálták a református templomot, 
majd tovább autóztak a szentkúthoz és a búcsújáróhely ká-
polnájához. Többen le is öblítették arcukat, lábukat gondol-
va a víz jótékony hatására. Megtekintették az Árpád-házi 
Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és Községi Könyvtárban 
a település történetét bemutató kiállítást, majd megcsodál-
ták gróf Széchenyi Bertalan kastélyát és a kastélyparkot, s 
mentek tovább a katolikus templomhoz, ahol további részle-
teket tudtak meg a település történetéről. A helyi nyugdíjas 
klub és az önkormányzat szeretet vendéglátásban részesítette 
a résztvevőket. Este ismerkedési est keretében beszélték meg 
ügyes bajos dolgaikat és táncra is perdültek.

Másnap Ormai István polgármester köszöntötte a ta-
nácskozás résztvevőit, kiemelve a közösségek megtartó 
erejét, hasznosságát, amit önként és lelkesedéssel végeznek. 
Stikel János a szövetség megyei elnöke beszámolt az elmúlt 
időszakban végzett munkáról. Bízik abban, hogy ősztől 
már munkaterv szerint dolgozhatnak a klubok. Elismerés-
sel szólt a jó tagdíjfizetésről. A tagság kivette részét a kadar-
kúti ítéletidő károsultjainak szervezett gyűjtésből és a szö-
vetség 870 ezer forintot tud átadni a legrászorultabbaknak.

Utasiné Kenderák Timea a szövetség „Dísztagja” előadá-
sát nagy figyelemmel kísérték, hisz a „Digitalizált nyugdí-
jasokról” szólt. Alcíme pedig „száguldás a világhálón 60 év 
felett” viselte. Az  egyéni beszélgetéseket és a finom ebéd 
elfogyasztását követően mindenki újult erővel, lelkesedés-
sel felvértezve utazott haza.

Györke József

Az ünnepeltek is dallal-tánccal köszöntötték a vendégeket

Érdeklődéssel hallgatták az előadókat. A segesdi templom-
ban még énekeltek is
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Déri Erzsébet: A  színház 
számomra csoda. Úgy ér-
zem, általa a világ egy má-
sik dimenziójába kerülök, 
mintha a valóság és az il-
lúzió mezsgyéjén járnék. 
2011 óta vagyok a Híd 
Színház tagja. Színházat 
csinálni csapatmunka, ál-
landó önismeretre késztet. 
Az  előadások létrehozá-
sának izgalmas időszaka 
hogy milyen formanyel-

ven, milyen térben, hogyan tudjuk színre vinni az elképze-
lést, hogy a nézőket belső utazásra, gondolkodásra késztes-
sük, izgalmas élményhez juttassuk.

Rigó József: A  színház az 
emberi kapcsolatok esszen-
ciája. Ha igazán mélyen 
érteni akarjuk azt ami tör-
ténik a lélek mélyén, nem 
kerülhetjük meg a színját-
szást az életünkben, akár 
nézőként, akár alkotóként. 
Egy mondás szerint nem 
mi választjuk a dolgain-
kat, hanem a dolgok vá-
lasztanak minket. Engem 
a színház választott. Fiatal 

voltam, pontosan emlékszem arra pillanatra, amikor magá-
val ragadott és tudtam, hogy ezt kell csinálnom. A színház 
tragikus művészet. Nincs múltja, nincs jövője, csak jelene 
van. Az érvényes pillanat.

Márki Éva: Sokat tanul-
tam ez alatt a bő évtized 
alatt. Nem csak színház-
történetet, játékmódokat, 
hanem ami talán a legfon-
tosabb, önismeretet. A da-
rab-választás, a szereposztás 
rendezőnk tudását, tapasz-
talatát dicséri. Játszottam 
pozitívés negatív figurákat, 
kedveseket, gyűlölni való-
kat, nevetségeseket, fő- és 
mellékszerepeket. Ma már 

tudom, hogy minden szerep az énem egy-egy darabkája. 
Közös célunk - tükröt tartva a társadalomnak - szórakoztat-
ni a közönséget. Elismerések, díjak, rendezőnk kitüntetése 
fémjelzi, talán nem dolgozunk hiába. 

Szeniorok karanténban

Tizenegy évvel ezelőtt Demény Istvánné akkori Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Nyugdíjas Szövetségi elnök és Márki Éva, a NYOSZ országos kulturális referense 
létre akartak hozni egy nyugdíjasokból álló színjátszó közösséget Szolnokon. 
Felkérték Rigó József rendezőt a szakmai irányításra. A felkészülés hosszú 
hónapjai következtek. A Senior Színház, ami később beolvadt a Híd Színházba, 
tíz év alatt tizenegy bemutatót tartott könyvadaptációktól a klasszikus darabokon 
át a 20. század avantgarde szerzőitől saját írásokig. Előadásmódjában a 
realisztikus színjátszás mellett maszkos és bábjátékos formák is jelen vannak. Próbafotón a társulat. Balról jobbra: Déri Erzsébet, Kertmari 

Anna, Rigó József, Ulviczki Sándor, Márki Éva
 Fotó: Bajnai Zsolt

Kertmari Anna: 2010 
őszén tagja lettem az ak-
kor Híd Szenior Színház 
társulatának, nyugdí-
jasként. A  tréningfolya-
matok, a mozgás, a test 
használata, a hangképzés 
izgalmas kihívást jelen-
tettek a számomra. Ki-
lenc darabban, számtalan 
előadáson szerepeltem. 
A  színházunk számomra 
lételem, értelmet ad, fel-

tölt, a „valahová tartozás” örömét adja, küldetésem van a 
nézőink felé.

Ulviczki Sándor: Nyug-
díjasként, Szolnok mel-
lett, Zagyvarékason élek. 
Irodalmi alkotómunká-
val 2000-ben kezdtem 
foglalkozni. kezdetben 
verseket, később prózát 
is írtam. 2008-ban csatla-
koztam a szolnoki arany-
sor íróklubhoz, majd a 
Sziluett Művészeti és Al-
kotói Egyesülés tagja let-
tem. A Híd Színházhoz a 

2015-ben meghirdetett tagfelvétel után kerültem. A mai 
napig részt veszek a közösség munkájában. Emlékezetes 
előadások részese lehettem, lehetőségem volt sokat tanul-
ni magyar –és világirodalmi művek előadása során. A Híd 
Színháznál végzett munkám alapján kaptam meghívást 
más társulatokhoz is. 

Karanténban című előadásunk a Covid 19 világjárvány 
árnyékában, két hullám között, 2020. október 10-én ke-
rült bemutatásra. Kollektív világélmény, az előadás szö-
vegkönyve is kollektíven készült. Mindenki saját karaktert 
alkotott, és ennek a szemszögéből írta meg néhol szoron-
gató, néhol humorba oldott élményeit. Anyagát az első 
hullám megélése adta.

A 2020. március 11-i lezárás egy országot tett kétség-
beesetté. Nem tudtunk semmit, a félelem, szorongás méla 
csendje vett körül bennünket. Ébredés, vásárlás, haza. Ez 
volt minden nap ritmusa. De a színháznak dolga tükrözni 
a körülöttünk történő dolgokat. Így született meg a gon-
dolat, írjuk meg, és játsszuk el élményeinket. Nehéz hely-
zet volt, nem találkozhattunk, a világ le volt zárva.

Online indultunk el, egy hónappal később, április köze-
pén. A személyes élményekből, kinek milyen érzései, gon-
dolatai vannak. Azután azt kerestük, milyen gondolatok 
mentén szerveződhetnek a játszók személyes élményén túl, 
karakterekké az élmények. Ezután megírtuk a karaktere-
ket, dramatikus szerkezetet adva gondolatainknak. Sors-
drámákat láttunk, mint az ókori görögöknél.

(Akkor is a közösség kollektív élményeiből születtek az 
előadások.) ebből jött a gondolat, legyen Kar is az előadás-
ban. Amelyik örök szentenciákat ad magabiztosságával. 
Így jött létre a forma, a prózában, csigaházában vergődő 
egyéni sors, és az ironikusan felülemelkedő, időmértékes 
verseléssel ágáló pátosz ellenpontja.

Elkészült a színpadi szöveg júniusra. Összeolvashattuk 
együtt. Eufórikus érzés volt mindannyiunknak. Tudtuk, 
éreztük, hogy egy fontos témáról beszélünk, és szüksége 
van erre a világnak. Kezdődtek a próbák. Ősszel bemutat-
tuk, és tudtunk belőle játszani néhányat. Azután megint 
lezárás jött. Most újra játszuk.

Kluboknak, művelődési házaknak ajánljuk. Az előadás 
időtartama: 30 perc. Az előadás után kb. 45 percben be-
szélgetéssel, drámajátékkal dolgozzuk fel a közönséggel kö-
zös pandémia élményeinket.

rijo –

Kapcsolat: Rigó József
e-mail: hidszinhaz@freemail.hu 
Tel: + 36-20-3941-682



NYOSZ-hírek NYOSZ-hírek

18 19

Nyugdíjasok vendége 
volt az ismert  
agrárszakember
Nagy érdeklődéssel gyűltünk össze Gencsi Zoltán előadá-
sára a Hajdúböszörményi Polgárőrség Kassa utcai kultúr-
termében. Nagyné Erzsike bevezetőként elmondta: 

„Gencsi Zoltán eredeti szakmáját tekintve erdőmérnök, 
akinek sokat köszönhet Hortobágy település és a Hortobá-
gyi nemzeti Park is. Könyvek, CD-k és filmek tanúsítják 
elkötelezettségét, magas fokú szakmai tudását, hozzáértését. 
A  Hajdúböszörményi TV-ben is gyakran látunk filmeket, 
melyekben feltűnik Gencsi Zoltán is, sokszor Ő az, aki meg-
szólaltatja a puszta embereit. Nem mellesleg ő szorgalmazta 
a tavaszi-őszi ki-behajtás hagyományának felelevenítését. 
Gencsi Zoltán kezdeményezte a marhahajtó utak feltárását 
is. Ennek emlékére állítottak Hajdúböszörményben is a Vá-
sár téren szürke marha szobrot és tájékoztató táblát, ugyanez 
a tájékoztató tábla látható a Hajdúsági Múzeumban. Ezen 
nyomon követhető a marhák útja és létszáma Hortobágytól 
Nürnbergig. Ezúttal szakmájánál maradt a szerző és Debre-
ceni Erdőskönyv címmel jelent meg legújabb könyve.”

Gencsi Zoltán 12 éven át irányította hazánk és Euró-
pa legnagyobb bio gazdaságát Hortobágyon, ami 16 ezer 
hektáron gazdálkodott. A  Soproni és a Debreceni Egye-
tem címzetes egyetemi docensét, a Hortobágyért díjas és 
Pro Biokultúra emlékérmes szakember. Igazi lokálpatrióta, 
széles látókörű, nagy szakmai felkészültséggel, fogékony-
ságával hozzájárul a vidéki Magyarország növény és állat 
kultúrájának megismeréséhez. Nagy figyelemmel hallgat-
tuk előadását, elbeszéléseit, felidézte gyerekkori emlékeiből 
a parasztság szokásait, sorsát.

Több írása, nyilatkozata, publikációja mellett jelentős a 3 
megjelent, szép kötésű, képekkel gazdagon illusztrált könyve.

Megmaradásunk jelképe: a magyar szürke. 2 nyelven 
(német) jelent meg eddig.

A magyar puszta jószága: első helyen áll 
az erő, a másodikon a hús, és csakis har-
madik helyen említhető a tej. A  szénán 
hizlalt és legeltetett magyar marha húsa 
jó ízére nézve vetélkedik a világ bármely 
marha fajtájával. Ezen kitűnő fajtát, mely-
lyel meg vagyunk áldva, melyre oly büsz-
kék lehetünk, mint az arab a lovára, mél-
tányoljuk azon helyeken ahová illik, teljes 
értékéhez mérten.” (Tormay Béla igazgató, 
Állatorvosi Tanintézet, 1877).

Csárdakönyv:
A Csárdakönyv eleveníti fel a csárdák 

létrejöttét, mely már a világörökség része, 
s valódi hungarikum. Szerzője, Gencsi 

Zoltán, aki nem a Hortobágyon született ugyan (Hajdú-
böszörmény) de hortobágyivá lett. Könyvének ihletője a 
„Nagy-Hortobágyi” csárda alapításának (1699) ma már 
322. éve. A  szerző azonban nem csak az Alföld csárdáit 
mutatja be, a Dunántúl, a Balaton-felvidék, a Duna men-
te, a Kiskunság csárdáiban tapasztaltak köszönnek vissza 
soraiban. Megemlékezik Petőfi Sándor csárdákhoz való 
kötődéséről, mely „családi örökség is” édesapja vendégfo-
gadókat, csapszékeket, csárdákat is bérelt és működtetett 
Szabadszálláson, Kiskőrösön, Kiskunfélegyházán. A költő 
is gyakran betért, a legenda szerint „szépen beszél a borról, 
de keveset iszik… A bor és a csárdák költője. 

Romantika és izgalmas részek bukkannak fel a leírásban, 
egy letűnt világ fájó, embert próbáló, az élni akarás küz-
delmét idézik a csárdák világát. A könyv erénye az igényes 
megjelenés, számos illusztráció, megsárgult fotók, térké-
pek teszik élethűvé. 

Erdőskönyv: 
A debreceni Nagyerdő kialakítása Török Gábor nevéhez 

fűződik. Kezdetben két helyről lehetett belépni, a város és 
Pallag felől. Északkeleti részén 31 hektárt védetté nyilvání-
tottak 1939. október 10-én. Ezt a területet a debreceni,   
majd  a magyar Természetvédelmi Törzskönyv első tétele-

ként jegyezték be. 
Ma már az 1092 hektáros védett terü-

let Debrecen északi felében, a Hajdúsági 
löszhát és a Nyírségi homok között, az 
egyetemváros gyönyörű környezetében 
található. Területén különleges védett nö-
vényfajok és állatok élnek.

Gazdagon illusztrált oldalain követhető 
végig a Debrecen környéki erdők történe-
te a most megjelent könyvben. Térképek, 
korabeli dokumentumok, idézetek és ol-
vasmányos nyelvezet tárul az olvasó elé, 
amely még a szakemberek számára is kínál 
érdekességeket.

Lejegyezte: Bertalan Béláné 
klubtag

Ötvenéves jubileum Kecskeméten
A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesü-
lete 2021 augusztus 14.-én ünnepelte megalakulásának 50. 
évfordulóját.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Salacz Lász-
ló országgyűlési képviselő, Fekete Tamás ezredes a Magyar 
Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancs-
nokhelyettese, Sebők Zsolt alezredes a Magyar Honvédség 
Légijármű  Javítóüzem parancsnokhelyettese, Vilner Péter 
nyá. ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetség 
(BEOSZ) alelnöke, Gáldonyi Sándor őrnagy a Magyar 
Honvédség Hadiegészítő és Toborzóiroda vezetője, Vár-
szegi Ferencné nyá. bv. tzls. a BEOSZ Dél-Alföldi Régió 
képviseletében, Őrs Ágoston nyá. okleveles mérnök alezre-
des,  a Veterán Repülők kecskeméti szervezetének elnöke, 
Gregor György nyá. r.  alezredes a Rendőrségi Nyugdíjas 
Szervezet elnöke, a BEOSZ  Dél-Alföldi régiójából meg-
jelent nyugdíjas klubok képviselői,  valamint az ünneplő 
egyesület tagjai.

Az egyesület elnöke méltatta az elmúlt 50 év eseménye-
it, kiemelte a legemlékezetesebb rendezvényeket, az egye-
sület alapfeladatainak végrehajtását. Külön szólt az egye-
sület tagjainak példamutató helytállásáról, a fél évszázad 
felejthetetlen eseményeiről. 

Fájó szívvel emlékezett meg elhunyt tagjaikról, az egye-
sület egykori vezetőiről.

Kérte az egyesület tagjait, hogy ápolják a klub hagyomá-
nyait, legyenek büszkék az elért eredményekre. legyenek a 

jövőbe is méltók az alapítók 50 évvel ezelőtti kezdeménye-
zéseire.

Az ünnepség további részében az egyesület zászlójára a 
meghívott vendégek zászlószalagot tűztek együttműködé-
sük, tiszteletük jeléül.

Ezt követte az elismerések átadása. Mintegy 13 fő része-
sült különböző szintű elismerésben, az egyesület érdekében 
végzett kiemelkedő munkájáért.

Az elnök zárszavainak elhangzása után közösen meg-
hallgatták a Szózatot és az ünnepség hivatalos része ezzel 
befejeződött. 

Az ünnepség továb-
bi részében a Honvéd 
Művészegyüttes mű-
sorának meghallgatá-
sával töltötték az időt 
a jelenlévők, majd 
egy finom ebéd elfo-
gyasztása után, a múlt 
emlékeinek felidézé-
sét követően, vidám 
hangulatban zárul a 
tagság részéről emlé-
kezetes 50. évforduló.

Csóka Tamás  
nyá. ezredes 

elnök

Nyárbúcsúztató a 
Debrecen-Bánki 
tájháznál 
A Debreceni Nyugdíjas Egyesületünk mely három évtize-
des múltat tudhat magáénak, szeptember elején új vezető-
séget választott.

Az új elnök szervezésében 2021. szeptember 21-én kirán-
dulást tettünk a Debrecen keleti részén található festői kör-
nyezetben lévő bánki tájháznál. Érkezésünk után a szalonna 
sütő helyeknél ki-ki megsüthette a hazulról hozott szalonná-
ját, a debreceni páros kolbászát, virslijét, vagy amit jobban 
szeret. Ebéd után a tájházban megtekintettük a kiállítást, 
mely a Debrecen mellett lévő erdőspusztai emberek életét 
mutatja be. Majd elsétáltunk a tó partján lévő kilátóhoz 
ahonnan színes őszi tájat láthattunk a ragyogó napsütésben. 
Miután a legügyesebb sport játékosaink átvették a győzte-
seknek járó kupát, a szavalni és énekelni szerető tagtársaink 
ősszel kapcsolatos szép versekkel és énekekkel leptek meg 
bennünket. Nagyon szép, vidám napot töltöttünk el.

Már készülünk a Magyar Szabadidősport Szövetség ál-
tal számunkra is meghirdetett Világ Gyalogló Napon való 
részvételre is, mely 2021. október 7-én lesz. Ismerkedünk 
Debrecen város északi részén lévő Nagyerdő szépségeivel, 
nevezetségeivel. Séta közben mesélünk az érintett épüle-
tekről, de társaink Debrecenhez kapcsolódó verssel, ének-
kel is készülnek.

Paczolay Sándorné Kata
egyesületi tag



Postás hozta Postás hozta

20 21

Összefogott három gyöngyösi klub

A Gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
gyöngyösi, gyöngyössolymosi és a gyöngyöspatai Gondo-
zási Központ idősek klubjai összefogásával a Gyöngyösi 
Önkormányzat Képviselő Testülete által évente biztosított 
pénzösszegből külön busszal meglátogatta a Mátraháza 
Kempingben lévő sóbarlangot.

Nagy izgalommal és örömmel készültünk erre a napra, 
mert a covid-rendszabályok miatt 2 éve voltunk a sóbar-
langban utoljára. Nagyon szép élményeket szerezve, rég 
nem látott ismerősökkel, kellemes napot töltöttünk együtt. 

A rövid út után 2 csoportra oszlottunk, s mintegy 45 
perces „só-kúrán” vettünk részt.

Ezt az időt nem csendes/békés szundikálással töltöttük, 
hanem – miközben élveztük a Svájcból hozott tengeri só-
téglák és só-köd biztosította jótékony légzőszervi hatását 
- megbeszéltük az „éves” történteket.

A vállalkozó szelleműek – akik már otthon is napi 
rendszereséggel használjuk a szoba-kerékpárt - ezúttal sem 
hagytuk ki a lehetőséget, s bár lassabb iramban, de a jóté-
kony só-párában kerekeztünk.

Köszönet érte mindenkinek, aki a lehetővé tette ezt a 
napot, kiragadott minket a bő 1 éves covid-zárlat pszichi-
kai egyedüllétéből, egyhangúságából.

BorsiMiklós
ellátott

Idősek világnapja 2021

Október 1. az idősek világnapja. Gyönyörű szó-
lamok, hogy mennyi minden köszönhető a nem-
zedékemnek, hogy ma is helytállunk, segítünk; 
mennyire fontos a véleményünk, és hogyan se-
gítenek minket… Ünnepeljünk magunk is! Igaz, 
még félidőben vagyunk két nyugdíjfizetés között, 
na de hát…

Felkerekedek, elmegyek bevásárolni. Havonta 
kétszer engedhetek meg magamnak nagyobb be-
vásárlást, ez lesz a második. Régebben otthon ki-
találtam, mit fogok főzni az elkövetkezendő 1-2 
hétben, és ehhez vásároltam be. Ma ez közel sem 
így van. Mit áraztak le az áruházakban, mihez ju-
tok hozzá olcsóbban; ebből gazdálkodom majd. 
Az előző napokban, az egyik boltban a sárgarépa 
és a zeller, a másikban a hagyma és a burgonya, 
a harmadikban a petrezselyem-gyökér került le-
árazásra, valamint a joghurt és a túró. Be kell 
kalkulálnom, hogy a lányomnak szülinapja lesz, 
a párjával ilyenkor nálam ebédelnek. Szerény kí-
vánsága van az ünnepeltnek: mindig zöldborsó 
levest kér vajas galuskával, rakott krumplit sava-
nyúsággal, és tortaformára sütött omlós tésztából 
túrós süteményt. Kólát is veszek, de kis dobozo-
sat, mert az legalább elfogy, nem kell felhasznál-
nom takarításra néhány nap múlva a szénsavat 
vesztett maradékot. Olcsóbb most a fejes ká-
poszta, a Füstli, a kockázott bacon. A húspultnál 
hatszáz forint körüli összeget ragasztanak a zacs-
kókra: négy nagy farrészes combbért és a jó fél 
kilónyi csirkenyakért. Sütőmargarin, étolaj, tej-
föl, liszt, cukor, élesztő, sütőpor, tej, főzőtejszín. 
A másik boltban fűszerek (mert itt a legolcsóbb, 
és jó minőségű), a harmadikban két dobozos sör, 
egy rozé, fagyasztott szilvás gombóc, nyolc szem 
szilva, két körte, és leárazott kelbimbó. Elfogyott 
a papír zsebkendő (most dúl az allergia szezon), 
a WC papír, a kézi mosogatószer, a dezodorom. 
Itthon összeadva a blokkokon szereplő összege-
ket, több, mint húszezer forintot hagytam a bol-
tokban. Nem kellett megerőltetnem magam, a 
„banyatankomban” két fordulóval mindent haza 
tudtam hozni. A  csirke-combokat háromba vá-
gom, a felsőket kicsontozom. Így négy adagban 
tudom elrakni a húst: a farrészeket, a csontokkal 
és nyakkal ketté veszem, ezekből majd becsinált 
levest és gulyáslevest főzök. A  felsőket megtöl-
töm, nekem négy napra elég lesz, valamilyen 

körettel. Az alsó combokból lehet pörkölt, vagy 
mondjuk karalábés ragu; ez is két napi húsadag. 
A  levesekhez főzhetek tésztát, gombócot, tejbe-
rizst. A  káposztafejet félbe vágom, a nagyobbik 
részéből káposztasalátát készítek; az egyik ne-
gyedből káposztalevest, a másikból majd para-
dicsomos káposztát. Jó lesz hozzá a töltött csir-
kecomb a fagyasztóból. Két-két napi menü. Egy 
napra való ebédet hagyok magamnak a lányom 
szülinapi kívánságából. A  burgonyából két na-
gyobb, a tojásból három darabot főztem meg 
pluszban, így majonézes, tojásos-hagymás burgo-
nyasalátát is készíthetek magamnak. A  virsliből 
is két csomaggal vásároltam; az egyik zacskónyit 
két darabonként fóliába csomagolom, beteszem a 
fagyasztóba felhasználásig. Kenyeret nem veszek, 
mert a barna kenyér, amit szeretek nagyon drága: 
harminc dekagramm, és közel négyszáz forint. 
A nosztalgia kifli darabja százhúsz – százharminc 
forint. Nosza, irány a konyhám: friss élesztő, tel-
jes kiőrlésű liszt, búzaliszt, tej, vaj, olíva olaj és az 
energia, amivel elkészítem, illetve az áram ameny-
nyit fogyaszt a sütőm. Hat teljes kiőrlésű kiflit és 
hat vajas kiflit sütök meg az egy kenyér áráért. 

A saját, Idősek Világnapi ünnepi menüsorom: 
reggeli: vajaskifli saját főzésű lekvárral, egy csésze 
maci kávé. Ebéd: becsinált leves az aprólékokból 
vajas galuskával (holnap is ez lesz, szilvás gom-
bóccal), sárgarépa főzelék, egy töltött csirke fel-
sőcomb. Ma desszert is dukál: Egy körtét meg-
párolok, kevés mézet csorgatok rá és citromlevet. 
A nyárról megmaradt fagyit kaparom ki mellé a 
dobozból, és még (ma dőzsölünk) tejszínhabot is 
nyomok mellé. Vacsorára joghurtot eszem, teljes 
kiőrlésű kiflivel. Így mulat egy magyar nyugdíjas.

Este kiég az olvasólámpámban az izzó. A für-
dőszobában az elmúlt héten kellett kicserélni, a 
csillárban az egyik több hete nem világít. Mese 
nincs, holnap égőket kell vennem. Közel hatezer 
forint az öt égő. Hazafelé bemegyek a gyógyszer-
tárba, de az öt recept közül csak kettőt váltok ki; 
a másik három gyógyszer még kitart nyugdíjig. 
Talán nem jön közbe más, hírtelen kiadás! Mert 
a családok megtakarításáról csak olvasok; én nyö-
göm még hosszú évekig a svájci frank alapú rész-
letet.

Kedves kortársaim! Boldog idősek világnapját!
MÉ
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kormányzat rendeletei szerint vehetjük a kedvezményt 
igénybe.

 – A kémények ellenőrzése az első két alakalommal in-
gyenes. Bizonyos berendezések beszerelése – melyek 
égéstermék elvezetésével járnak – kötelező lehet ké-
ményseprői nyilatkozat beszerzése.

 – A fogyatékkal élő fogyasztókat különleges bánásmódban 
kell részesíteni a méréssel, leolvasással, számlázással, díj-
fizetési módokkal kapcsolatosan igényeik intézése során. 
Fontos garanciát jelent az a rendelkezés, amely szerint 
még fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén sem lehet 
kikapcsolni azt a fogyasztót, akinek az egészségét vagy 
az életét veszélyezteti a szolgáltatásból való kikapcsolás 
vagy annak megszakadása

 – A számlák végösszegét minden esetben ellenőrizzük 
le befizetés előtt és amennyiben eltérést tapasztalunk a 
vélt és valós fogyasztás között, úgy a későbbi kellemet-
len meglepetések elkerülése végett érdeklődjünk annak 
okáról a szolgáltatónál.

 – Ha pedig a jogosnak vélt panaszunkat a szolgáltató 
elutasítja, forduljunk a lakóhelyünk szerint illetékes 
békéltető testülethez, amely a fogyasztói jogviták ren-
dezésére hivatott és eljárása teljesen ingyenes és gyors. 

 – A családi költségvetésben az egyik legnagyobb tétel a 
rezsiköltség. Bárkivel előfordulhat, hogy olyan élethely-
zetbe kerül, amikor gondot okozhat a rezsidíjak rend-
szeres kifizetése, A legfontosabb, hogy ilyen helyzetben 
ne várjuk meg a fizetési határidő leteltét, jelezzük a 
szolgáltatónak problémánkat, hogy kérjünk könnyítést, 
esetleg védendő fogyasztói státust.60 nap tartozás után 
már kikapcsolható a fogyasztó a szolgáltatásból, azon-
ban a szolgáltatónak a tartozás tényéről és a kikapcso-
lás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer 
írásban kell értesítenie. Az  első értesítésben a fogyasz-
tó figyelmét fel kell hívnia azokra a kedvezményekre, 
amelyek a szociálisan rászoruló fogyasztókat megilletik, 
valamint tájékoztatnia kell őt az előrefizetős mérő felsze-
relésének lehetőségéről. 

 – A kikapcsolással összefüggésben még érdemes megje-
gyezni, hogy arra nem kerülhet sor munkaszüneti na-
pon, ünnepnapon, munkaszüneti vagy ünnepnapot 
közvetlenül megelőző munkanapon és külön meghatá-
rozott pihenőnapon. 

Közszolgáltatók ügyfélszolgálata
A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, vala-
mint a külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás 
a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztók tájékoztatá-
sára köteles ügyfélszolgálat működtetéséről gondoskod-
ni úgy, hogy az az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben 
kerüljön kialakításra és ennek elérése – ne járjon arány-
talan nehézségekkel a fogyasztókra nézve. A  szolgáltatók 
az ügyfélszolgálati irodáikat úgy kötelesek működtetni, 
hogy lehetővé tegyék a fogyasztók jogainak megfelelő 
érvényesítését. Emiatt állandó ügyfélszolgálati iroda esetén 

a hét legalább egy napján annak este 20 óráig nyitva kell 
tartania, A  könnyebb ügyintézés érdekében törvényben 
került rögzítésre az is, hogy a fogyasztók a személyes ügy-
intézés időpontjának előzetes lefoglalását elektronikusan 
és telefonon keresztül is intézhessék A közszolgáltatási te-
vékenységet folytató vállalkozás köteles saját, önálló, kizá-
rólag a közszolgáltatói tevékenységéről információt nyújtó 
internetes honlapot működtetni

Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás 
panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indo-
kolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz 
beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivé-
ve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás 
az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. A panasz el-
utasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban 
tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint 
– mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezde-
ményezheti. A  tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá 
az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, tele-
fonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét

A jogszabály a közszolgáltatókat és elektronikus hír-
közlési szolgáltatókat kötelezi telefonos ügyfélszolgálat 
működtetésére. Telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szol-
gáltatással nem működtethető. Korábban az ügyfelek a 
menüpontok hosszadalmas és bonyolult kapcsolgatására, 
reklámok végighallgatására kényszerültek. 

A most hatályos előírás szerint az érdemi ügyintézést a 
hívás sikeres felépülésének időpontjától számított 5 percen 
belül meg kell kezdeni.

Az  ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefo-
non tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a 
fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfel-
vétellel rögzíteni kell.  Amennyiben a fogyasztó kéri, a 
hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton kell 
rendelkezésére bocsátani

Horváth László

Fogyasztóvédelem és a közüzemi 
szolgáltatások

Kisokos a közüzemi szolgáltatásokról
Közüzemi szolgáltatások alatt értjük a vízszolgáltatást, a 
villamos energia szolgáltatást, a távhő szolgáltatást, a ké-
ményseprő szolgáltatást és a hulladékgazdálkodás szemét-
szállítás közszolgáltatást

Fogyasztásmérőkkel kapcsolatos fontos tudnivalók
 – Őrizzünk meg minden iratot a mérőórákkal kapcso-

latban. Ha óra cserére kerül, sor ne hagyjuk őrizetle-
nül és minden változtatás jelenlétünkben történjen. 
Bármilyen észrevételünk van, az szerepeljen a felvett 
jegyzőkönyvben, és azt csak akkor írjuk alá, ha tartal-
ma megfelel a valóságnak. 

 – Rendszeresen ellenőrizzük a mérőóra állapotát, a 
mérőállást időnként olvassuk le. Ha rendellenes mű-
ködést tapasztalunk, haladéktalanul jelezzük a szol-
gáltatónak.

 – A mérőóra épségének megóvása a mi kötelességünk. 
Ezért ha az megsérül, vagy a mérőóra hitelesítő plom-
bája elveszett, akkor ezt haladéktalanul jelentsük be, 
mert ellenkező esetben ez szabálytalan vételezésnek 
minősül, melynek súlyos anyagi következményei le-
hetnek.

 – A felhasználó személyében történt változásokat idő-
ben jelentsük be. A korábbi tulajdonossal egyeztes-
sük, hogy van e esetleg valami tartozás a folyószám-
lán. Tájékozódjunk az ingatlanon fennálló esetleges 
közös költség tartozásról.

 – Gondoskodjunk a tulajdonunkban álló mérőórák 
szükség szerinti hitelesítéséről.

 – Hiteles számlát csak hiteles mérőóra alapján lehet ki-
állítani.

Meddig hiteles a mérőóra?
 – Gázóra: Az  óránként 6 köbméter és annál kisebb 

teljesítményű gázórák esetén a hitelesítési csere 10 
évente esedékes, ha óránként 6 köbméternél nagyobb 
teljesítményű órák esetén 5 évente

 – Vízóra. A főmérő és mellékmérő óra hitelesítési ideje 
egyaránt nyolc év

 – Villanyóra: a hitelesítési idő tíz év.

Kinek a költségére kell cserélni a lejárt 
hitelesítési idejű mérőórákat

 – A gázóra és a villanyóra a szolgáltató tulajdonában 
van, így azokat a szolgáltató köteles cserélni ha lejárt 
a hitelesítési idejük

 – A vízórák esetében a főmérők a szolgáltatók tulaj-
donában vannak, így a cseréről a szolgáltató köteles 
gondoskodni. A  mellékmérő azonban a fogyasztó 
tulajdonában van, ezért a hitelesítésről, cseréről a fo-
gyasztó köteles gondoskodni.

 – Ha nincs szerződésünk a közüzemi szolgáltatóval a szol-
gáltatás díját akkor is meg kell fizetnünk, mert a jog-
szabály szerint a szolgáltatás igénybevételével létrejön a 
közszolgáltatási szerződés.

 – Kerttulajdon esetében kérhetjük a locsolás céljára fel-
használt víz mennyiség mérésére külön mérőóra felsze-
relését. Ebben az esetben a csatornadíj nem terhel ben-
nünket.

 – Amennyiben csőtörést vagy indokolatlan jelentős víz-
fogyasztást tapasztalunk, haladéktalanul jelentsük be 
a szolgáltatónak. A menyiben saját házi hálózatunkon 
jelentkezik a hiba, gondoskodjunk annak kijavításáról. 
Különösen fontos, hogy télen vigyázzunk a külső víz-
óránk fagymentesítéséről. Egy szétfagyott mérőóra vagy 
vezeték jelentős költséget tud okozni.

 – A távhő szolgáltató a tulajdonosok közössége által meg-
határozott a közös képviselő által jelentett arányok sze-
rint állítja ki számlákat. Ezeket az arányokat a szolgál-
tató nem jogosult megváltoztatni, ezért ha ezzel nem 
értünk egyet, akkor a közösség döntés hozó szervéhet 
fordulhatunk.

 – A hulladékgazdálkodás szolgáltatást jogszabály erejével 
kötelező igénybe venni. Az ingatlan tulajdonosa ezt ak-
kor is köteles igénybe venni, ha nem kötött szerződést és 
ingatlanán nem keletkezett hulladék.

 – A szolgáltatás szüneteltetésére bizonyos esetekben 
van lehetőség – például üdülők – ilyenkor a helyi ön-
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Szabadnak??? – tettem fel magamnak a kérdést. Igen. Sza-
badnak. Úgy éreztem, valamiképp igenis megszabadultam 
egyfajta rettenetes kényszer alól. Attól, hogy olyan magától 
értetődően engedelmeskedjek a gyűlölet parancsának. (…) 
Megtagadtam a gonoszt. Szabad vagyok.

Vígszínház: A színész életének legfontosabb, mindent 
meghatározó korszaka a harminctől negyvenig terjedő 
időszak. Ekkor játszhatja el a színpadi világirodalom leg-
jelentősebb szerepeit. (…) Nos, pontosan ez maradt ki az 
én művészi életemből. Kárpótlásul viszont Várkonyi jutott 
nekem: az örökké sziporkázú szellemű varázsló, a gyunyo-
ros, fanyar, szellemes vivőr, az istenek kegyeltje, a vasárnapi 
ember, a Nap fia. (…) Mindig is az egész életét tette fel 
a játékra. Hát hogy a fenébe ne éreztem volna úgy, hogy 
a vígszínházi szerződésemmel megfogtam az isten lábát! 
Nincs az a megaláztatás, nincs az a megalkuvás, nincs az a 
kompromisszum, amely ne érné meg, hogy ott lehetek en-
nek az embernek a közelében. Megaláztatás, megalkuvás, 
kompromisszum? Igen, akadt olyan is.

Mindeközben:  Mindeközben meg észrevétlenül lezaj-
lott, megtörtént az, amit egyébként úgy hívunk: élet. Nos, 
az enyém mindenképpen a színházban zajlott, egy volt 
vele, úgy is mondhatnám: jellegzetesen színházi élet volt.

Buké:  Volt akkoriban a színháznak egyfajta „bukéja”, 
„szexepilje”, olyasfajta különleges vonzereje, amilyet sem-
milyen más médium nem gyakorolhat a közönségre.

Se a publicisztika, se a szépirodalom, se a mozi, se a 
tévé, se más. Azt hiszem, azért lehetett a színháznak olyan 
kivételes hatása, mert ez volt az egyetlen hely, ahol a kö-
zönség esténként összegyűlve, egyfajta közösséget alkotva, 
sokadmagával tudott „másképp-gonolkodóként” fellépni, 
tetszésével, tapsával, a színpaddal való együttlélegzésével, a 
hivatalos világgal való egyet nem értésének tudott kollek-
tíve hangot adni.

Hamlet: Azt mondja Hamlet: „A színjáték feladata most 
és eleitől fogva az volt és marad, hogy tükröt tartson mint-
egy a természetnek”. Kevésbé eufemisztikusan fogalmazva 
tehát: arra való a színház, hogy pofájába mondja a nézők-
nek, milyen szemét világban élünk. Csehovról meg felje-
gyezték, arra a kérdésre, hogyan fogalmazná meg egyetlen 
mondatban az életművét, így válaszolt: „De rondán éltek, 
urak!” A színész számára nincs is nagyobb kielégülés, mint 
hogy egy képzeletbeli alakon keresztül – felnagyítva, az 
általánosság szintjére emelve – felmutathatja saját legben-
sőbb traumáit, kudarcait, fájdalmait, kínlódásait.

Kívánság: Az öregeknek, fáradtaknak, kiégetteknek azt 
kívánom, hogy találjanak vigaszt a fiatalok élni akarásában, 
kirobbanó életörömében, még akkor is, ha ez olykor udva-
riatlanságban, tapintatlanságban, kíméletlenségben nyilvá-
nul meg. Gondoljanak arra, hogy ők már voltak fiatalok, 
de a fiatalok nem biztos, hogy lesznek öregek. A fiatalok-
nak meg azt kívánom, legyen türelmük kivárni, amíg végre 
kiszoríthatják az öregeket a pozíciójukból. Nem olyan biz-
tos, hogy egyértelműen örömük lesz benne.

Forrás: Színház Online

Darvas Iván 
pályájáról

Darvas Iván Darvas Szilárd néven jött a világra 1925. jú-
nius 14-én a ma Szlovákiában található Belyén – ma már 
Tornaljához csatolt – kis faluban, a Szent-Iványi család 
kastélyában született. Orosz származású anya és magyar 
apa – édesanyja, Jevdokimova Antonyina és édesapja, Dar-
vas János tanár – másodszülött fiaként néhány évig éltek a 
kis gömöri faluban, ahol a családfő Szent-Iványi József tit-
káraként dolgozott, majd a család Prágába költözött, ahol 
Darvas János a Prágai Magyar Hírlap munkatársa volt.

A család 1926-tól 1939-ig Prágában élt, ahol a fiúk 
német iskolába jártak, közben anyjukkal oroszul, apjuk-
kal magyarul beszéltek. Darvas Iván egyébként a második 
világháború után csak 1966-ban látta újra a szülőhelyét, 
amikor a Pozsonyhoz közeli Vöröskő várában Várkonyi 
Zoltánnal forgatta az Egy magyar nábob – Kárpáthy Zol-
tán című filmet, és a forgatás szünetében Bejébe utazott.

1939-ben Magyarországra költözött, majd egy szovjet 
katonai alakulat tolmácsaként működött. 1946-ban vég-
zett a Színművészeti Akadémián, majd a Művész Színház, 
1949-től a Madách Színház tagja volt, ahol sokat játszott 
együtt Tolnay Klárival, akivel annak rendje s módja szerint 
egymásba szerettek.

„Darvas Iván második férjem, akivel nagy szerelemben 
éltünk, mindig bolondozott: gyakran vette tíz karcsú ujja 
közé a fejemet, s mélyen a szemembe nézve megkérdezte: „Ki 
vagy te?” A bájos szertartás után Shakespeare ismert szonett-
jével felelt: „Az vagy nekem, mint testnek a kenyér…” Végül 
1958-ban elváltak, ám a barátságuk életük végéig tartott.

Darvas második felesége Házy Erzsébet operaénekesnő 
lett, majd 1972-ben házasodott össze Morocza Irén fotós-
sal, akivel boldog házasságban éltek, két gyermekük szü-
letett.

Az 1956 októberi forradalomban való részvételéért két 
évre börtönbe zárták, majd 1963-ig csak segédmunkásként 
dolgozhatott.   Ezután egy-egy évadot töltött a miskolci, 
majd a József Attila Színházban. 1965-85 között a Vígszín-
ház tagjaként nyújtott számos kimagasló alakítása közül is 
kiemelkedett az Egy őrült naplója Popriscsinje. 1993-95-
ben a Művész Színház, 1995-től a szolnoki színház tagja 
volt.

Részt vett a politikai közéletben is: a Történelmi Iga-
zságtétel Bizottság  alapító tagja, majd 1990-94 között az 
SZDSZ országgyűlési képviselője volt.

Darvas Iván személyében új típusú, rendkívüli tehetsé-
gű fiatal színész került a színpadra, elegáns, arisztokratikus 
külseje, könnyed mozgása, kissé gunyoros beszédmodora 
revelációként hatott.

Hihetetlen kisugárzása volt, könnyed bohózatokban és 
súlyos, veretes tragédiákban egyaránt lenyűgözte közönségét. 

Többször elmondta: a filmet csak nézőként szereti, en-
nek ellenére olyan nagysikerű alkotásokban játszott, mint 
a Liliomfi, a Szerelem, a Hideg napok, a Dollárpapa, a Ti-
zedes meg a többiek, a Bakaruhában vagy az Egy szerelem 
három éjszakája, az Új Gilgames. A Film című alkotásban 
és A Morel fiúban nyújtott alakításért 2000-ben, a 31. Ma-
gyar Filmszemlén elnyerte a legjobb férfi alakítás díját.

A  nemzet színészét hosszú pályafutása alatt elhalmoz-
ták kitüntetésekkel, az 1978-ban és 1998-ban megkapott 
Kossuth-díjon túl csaknem valamennyi, színésznek adható 
elismerésben részesült. 1955-ben és 1967-ben Jászai Ma-
ri-díjat kapott. 1969-ben lett érdemes művész, 1975-ben 
pedig kiváló művész. 2001-ben Pro Urbe Budapest-dí-
jat, 2002. október 23-án Nagy Imre Érdemérmet kapott, 
2003-ban Prima Primissima-díjjal tüntették ki, 2005-ben 
megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrendjének nagyke-
resztjét.

Darvas Ivánról saját szavaival:
Felsimerés a zárkában:  Milyen esendők is vagyunk va-
lamennyien, a magunk nevetséges kis sérelmeivel, régről 
hordott sebeinkkel, kicsinyes bosszúállásainkkal! Alapjá-
ban véve milyen nevetségesen egyformák vagyunk mind! 
Az az én fene nagy „másságom” – örökös különállásom dé-
delgetett alapja – pillanatok alatt úgy olvadt szét, mint vaj 
a napon, és – miközben nyeltem a kesernyés cigarettafüstöt 
és a könnyeimet – úgy éreztem magam, mint aki hosszú, 
fáradságos utazásból megtérve hazaérkezik végre. Ugyan-
akkor könnyűnek, frissnek, szabadnak éreztem magam. – 

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
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A koronavírus-fertőzésen átesett 
betegeknek is javasolt az influenza 
és a tüdőgyulladás elleni védekezés

Krónikus száraz köhögés? Izomgyengeség? Tüdőká-
rosodás? Ezek mind lehetnek a koronavírus fertőzés 
szövődményei.1,2 Azoknál, akik súlyos COVID-19 be-
tegségen estek át, fennállhat a tüdő károsodása vagy 
funkciózavara, ezért érdemes kiemelten figyelniük az 
egyéb védőoltással megelőzhető légúti fertőzésekkel 
szembeni védekezésre. Az idős emberek vagy krónikus 
betegek számára az őszi/téli szezonra való felkészülés-
ben a koronavírus elleni védőoltás mellett ajánlott az 
influenza és a pneumococcus okozta tüdőgyulladás el-
leni oltás felvétele is.3

Számos kutatásban olvasható, hogy a súlyos, kórházi ke-
zelést igénylő COVID-19 fertőzésen átesett betegeknél 
hosszútávú, különböző szerveket érintő szövődmények 
maradhatnak fenn. A krónikus köhögés, a gyengeség, ne-
hézlégzés, csökkent terhelhetőség a tüdő károsodására is 
utalhat.1 Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, forduljon or-
voshoz!

Fél év után is megfigyelhető szövődmények, 
kisebb tüdőkapacitás, hegesedés a tüdőn
A Lancet tudományos folyóiratban a koronavírus beteg-
ségből felépült páciensek hosszútávú szövődményeit tanul-
mányozták, és a betegek több mint felénél látható elválto-
zásokat figyeltek meg a mellkas képalkotó felvételén (CT) 
hat hónappal a betegség kezdete után.1 A vizsgálat arra is 
rámutat, hogy minél súlyosabb volt a koronavírus betegség 
lefolyása, annál nagyobb volt a kockázata, hogy a betegnél 
maradandó tüdőkárosodás, illetve a tüdő gázcsere képes-
ségének csökkenése következett be.1 Egy másik hasonló 
vizsgálatban a súlyos koronavírus okozta tüdőgyulladáson 
átesett betegek egyharmadánál hat hónappal a betegség 
után a tüdőben kötőszöveti hegesedéseket találtak, ame-
lyek maradandó elváltozást is jelenthetnek.2 

A vizsgálatok és a megfigyelt szövődmények alapján 
néhány nemzetközi szakmai ajánlást kiegészítettek és ja-
vasolják a pneumococcus elleni oltás felvételét azoknak, 
akik súlyos, kórházi kezelést igénylő koronavírus fertőzé-
sen estek át és igazolt tüdőkárosodás vagy diszfunkció szö-
vődménye lépett fel esetükben. Ők fokozott kockázatnak 

vannak kitéve a pneumococcus okozta tüdőgyulladás vagy 
invazív betegség lefolyásával szemben. 4,5

Referenciák:
1. CortinovisM, PericoN, RemuzziG. Long-term follow-up of recovered pati-

ents with COVID-19. Lancet.2021;397:173-175. doi:10.1016/S0140-
6736(21)00039-8.

2. Xiaoyu Han at al, Six-month Follow-up Chest CT Findings after Severe 
COVID-19 Pneumonia. Radiology 2021; 299:E177–E186 https://doi.
org/10.1148/radiol.2021203153

3.  Módszertani levél a 2021. évi védőoltásokról. Elérhető: https://www.antsz.
hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek Utolsó megtekintés: 
2021. 08.11.

4. Dutch National Institute for Public Health and the Environment Ministry 
of Public Health, Welfare and Sport. Pneumococcal disease guideline. 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pneumokokkenziekte. Utolsó megtekintés 
2021. 08.11..

5. Vacunacionfrentea neumococoenpacientescon antecedentede COVID-19 
grave. https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_va-
cunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-F.
pdf. Utolsó megtekintés 2021. 08. 11.
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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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Bűnmegelőzés
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Támogatott oldal

„Vigyázat, Csalók” színházi előadás 
Debrecenben
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság szervezés-
ében és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 
2021. szeptember 17-én  került sor egy olyan színházi 
előadásra, amelynek fókuszában az időskorúak sérelmére 
elkövetett trükkös csalások álltak. 

Dr. Juhász Zoltán r. alezredes a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezető-
je az előadás felvezetőjében elmondta, hogy a rendőrség 
folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel az 
érintett korosztály tagjainak figyelmét a leghatékonyabban 
lehet felhívni az ilyen veszélyhelyzetekre és ezek megelőzé-
sének lehetőségeire.

A színdarabot Verebes István írta és a Zalaegerszegi He-
vesi Színház színművészei adták elő.

A 9 abszurd jelenetből álló darab szereplői – Kálmán 
bácsi és Bözsi néni – 2 nyugdíjas, akiknek a gyerekei távol 
laknak tőlük. Az idős házaspár azon szomorkodik, hogy 
rájuk már senki nem nyit ajtót. És ekkor beindul a gé-
pezet, mert bizony folyamatosan „elkezdik rájuk nyitni az 
ajtót”, mindig egy-egy olyan hihetőnek tűnő legendával, 
amelyeknek a végeredménye mindig ugyan az, vagyis át-
verik őket.

A művet úgy alkották meg a szerzők, hogy az kicsit 
humoros, kicsit groteszk módon mutassa be azokakat a 

módszereket, amelyekkel az elkövetők megkörnyékezik a 
jóhiszemű áldozataikat. 

Az előadás során találkozhatunk olyan elkövetővel, aki 
hatóság, önkormányzat, vagy szolgáltató munkatársának 
adja ki magát, de nem maradhat ki a jelenetek közül az 
unokázós csalások bemutatása sem.

Bár a jelenetek abszurdak és kisarkított módon mutatják 
be az egyes veszélyhelyzeteket, mégis minden néző számára 
világossá teszik, hogy milyen könnyen bele lehet keveredni 
egy ilyen szituációba, amelynek a vége az, hogy átverhetik 
az embert és megfoszthatják az értékeitől. 

A szervezők az elmúlt héten 8 helyszínen mutatták be 
a színdarabot megyeszerte, köztük Debrecenben is, azzal 
a céllal, hogy aki látta, az jobban fog figyelni saját bizton-
ságára és kortársai figyelmét is fel fogja hívni arra, hogy 
legtöbbet az egyén tehet saját biztonsága érdekében. Hi-
szen óvatos bizalmatlansággal, könnyen betartható maga-
tartási szabályokkal (pl.: nem engedünk be idegeneket a 
lakásba, bezárjuk az ajtót, ablakot, nem írunk alá semmit, 
amíg részletesen el nem olvassuk, stb.) nagyon sokat tehe-
tünk annak érdekében, hogy ne váljunk trükkös tolvajok 
áldozataivá.

V. Kiss Imre nyá. rendőr alezredes,
a NYOSZ megyei elnökségének tagja

Tanácsok az őszi közlekedésre

A legtöbb problémát többnyire a változó tapadóképességgel 
rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok 
okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető megfe-
lelően felkészítse járművét a megváltozott körülményekre, 
s legyen önmaga is tisztában azzal, hogy az őszi közlekedési 
viszonyok más járművezetői magatartást követelnek.

Az őszi hónapokban a látási viszonyok gyakran rosszak, 
korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű 
világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy azok 
megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lám-
pát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. A gépjárműveket – 
főleg hosszabb autóút előtt – ajánlatos alaposan átnézni, 
megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. 
Sokan csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világí-
tás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi 
közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a 
megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.

Próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megvál-
tozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel a ködös, esős 
időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőz-
hetők az erre az időszakra leginkább jellemző „koccaná-
sok”, és az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb, 
körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közle-
kedési baleseteket. Lakott területen kívül és belül egyaránt 
vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, vala-
mint fokozott figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetle-
nül az úttestre lépő gyalogosokra.

A reggeli időszakok-
ban egyre nő a munkába 
menet ideje, ezért fontos, 
hogy korábban indulja-
nak el otthonról. A  reg-
geli késést, ne próbálják 
meg nagyobb sebesség 
megválasztásával behoz-
ni, mert ezzel nem csak 
magukat és családtagjai-
kat, hanem az Önökkel 
egy időben közlekedők 
testi épségét és életét is 
veszélyeztetik. Soha ne 
bocsátkozzanak felesle-
ges előzésekbe, ne zavar-
ják meg a reggeli lassúbb, 
de egyenletes és bizton-
ságos tempóban haladó 
forgalmat.

Ősszel korábban söté-
tedik, így a kerékpárosok 

szürkületben és sötétedés 
után is gyakran közlekednek 
járműveikkel. Ködös, boron-
gós esős idő esetén romlanak a 
látási viszonyok, ezért a kerékpá-
rok kivilágítása már korlátozott látási viszonyok közt is na-
gyon fontos. Jól működő világítás, fényvisszaverő eszközök 
és megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő 
kiegészítők) esetén a kerékpárosok, gyalogosok a sötétben 
is jól láthatóvá válnak.

Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az oldal-
szélre is, hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy 
sebességű gépjármű elhalad mellette. Sok baleset oka a 
szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a művelet 
megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne 
feledkezzen meg az irányjelzésről sem.

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával mini-
málisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritiku-
sabb őszi időszakban is. A közlekedés során soha ne feled-
jék, hogy annyira vigyázzanak másokra és mások értékeire, 
mint ahogy azt másoktól, magunk vonatkozásában elvár-
ják. Ha a fenti tanácsokat megfogadva közlekednek, ezzel 
már sokat tettek a baleset-megelőzés érdekében.

Kérjük, hogy figyeljenek egymásra, legyenek partnerek 
a közlekedésben és tartsák meg a közlekedési szabályokat.

 A fentiek figyelembe vételével kíván balesetmentes őszi 
közlekedést az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bi-
zottság.
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Ajánló

Múltidéző, avagy 
családunk története

„…a boldogságra kevés csak a jelen, 
A múlton épül az s az emlékezeten; 
Örömeinkre színt, s derűt titkon az ád, 
Mint a gyök adja a virág színét, szagát.” 

– írta megszívlelendő versét Tompa Mihály, hiszen való 
igaz, hogy a múlt ismerete nélkül nehezebb eligazodnunk 
a jelenben és a jövőben. 

Egyre többen keresik családjuk gyökereit, múltját, ami 
igen örvendetes és hasznos dolog, mert erősíti az családi 
összetartozást, tartalmas időtöltésre, izgalmas felfedezések-
re, a generációk közötti kapcsolatok erősítésére ad lehető-
séget. Sok időt igényel, ha mélyen beleássuk magunkat csa-
ládunk leszármazottainak múltjába, de mikor tegyük ezt, 
ha nem nyugdíjas éveinkben.

Minden család története érdekes és tanulságos. Minden 
családban vannak sikeres emberek és „balekok”, mai szóval 
lúzerek, „fekete bárányok” és különcök, akik valamiért ki-
lógnak a sorból. A családi történetek egy része olyan idők-
ről és olyan világokról szól – háborúk, forradalmak, kite-
lepítések, éhínség, stb. – amelyek az utódoknak már csak 
a történelemkönyvekből, irodalomból vagy képeslapokról 
köszönnek vissza. 

Hagyományok, mesék, családi legendák, mítoszok, 
történetek, viccek, jellegzetes szófordulatok, rítusok, kü-
lönleges receptek, bútorok, tárgyak, például meghívók, 
igazolványok, hivatalos iratok, bizonyítványok, oklevelek, 
feljegyzések, levelek, versek, naplók, fényképek jelentik 
azokat a gyökereket, amelyek akár a pályaválasztásunkat, 
életvezetésünket, döntéseinket is befolyásolhatják. Kutatók 
kiderítették, hogy amennyiben az ősök traumákon mentek 
keresztül (pl. üldöztetés, holokauszt), akkor az elszenvedett 
trauma tovább él az utódokban, azok érthetetlennek tűnő 
megnyilvánulásaiban akkor is, ha a családban nem beszél-
nek az elszenvedett eseményekről, titokként őrzik azokat. 
Egy-egy személy életútja minta, példakép is lehet, erőt ad-
hat, a családtagok identitását erősítheti. 

Gyakran a családtörténeti kutatásokat azonosítják a csa-
ládfakutatásokkal, azonban a családfa csak a végeredményt 
jeleníti meg rajzos formában.

A kutatás az elején egyszerűnek tűnik. Szüleink és nagy-
szüleink leszármazásával többnyire tisztában vagyunk, és a 
családi legendákból vagy az idősebb rokonok által meg-
őrzött iratokból a dédszülők generációjáról is vannak 
ismereteink. Az  átlagos magyar családokban körülbelül 
80-120 éves időszakra visszamenőleg ismerik az emberek 
a családjuk történetét. Ez sokszor legfeljebb a dédszülők 
keresztnevének, foglalkozásának és lakóhelyének az isme-
retét jelenti. 

Bizonyos családok, például a nemesi családok, az orto-
dox zsidó kultúrához kötődő családok, a székely családok 
vagy az őseiket számon tartó tősgyökeres, többnyire egy 
adott város tehetősebb polgárságát alkotó családok akár 
300-400 évre vagy még hosszabb időszakra visszamenőleg 
is ismerik családjuk történetét.

A 17–18. század fordulójától kezdve egyre kevesebb a 
viszonylag könnyen áttekinthető anyakönyvi vagy össze-
írás jellegű forrás.

Szerencsénk van, ha tudjuk, hogy ősünk hol született, 
hol halt meg vagy hol kötött házasságot. De máris szem-
besülünk az első nehézséggel, ha például a fővárosban 
született ősünkről nem tudjuk, hogy melyik kerületben 
anyakönyvezhették. Ha az 1895 előtt keletkezett egyházi 
anyakönyvekben akarjuk folytatni a kutatást, akkor már 
azt is tudnunk kell, hogy a keresett ős melyik felekezethez 
tartozott. Tovább nehezíti a dolgunkat, hogy az anyaköny-
veket ritkán vezették egységes elvek szerint. Minél régebbi 
az anyakönyv, annál valószínűbb, hogy nem magyarul író-
dott, hanem például latinul, amely Magyarországon 1844-
ig a hivatalos ügyintézés nyelve volt.

Akinek lehetősége van rá, érdemes a Nemzeti Levéltárat 
is felkeresnie. Honlapjuk részletes információt ad a levél-
tár használatához, a kutatáshoz szükséges tudnivalókról. 
A levéltárakban lehetőségünk van többek között születési, 
halotti és házassági anyakönyvek (az állami anyakönyvezést 
1895-től vezették be), végrendeletek kutatására. 

Adjuk át a családról szóló ismereteinket utódainknak, akár 
szóban, akár írásban. Talán még nem érdekli őket a múlt, a 
saját gyökereik, mert a jelenben élnek, a napi gondokkal, ta-
nulással, pályaválasztással, családalapítással, lakhatással van-
nak elfoglalva, de eljön majd az az idő, amikor felteszik a 
kérdést: ki vagyok, honnan jöttem, kik az őseim?

Szádvári Lídia

Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Visszaél teherbíró képességével, ennek 
novemberben jelentkezhet negatív hatá-
sa. A sok tennivaló miatt rendszertelenül 
étkezik, a szükségesnél jóval kevesebbet 
pihen, alszik. Készítsen heti ütemtervet, 
és azt mindenképpen tartsa be, hogy ne 
legyen beteg.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Fontos feladata a következő hetekben, 
hogy elrendezze félbehagyott dolgait, 
amelyekre eddig nem volt ideje. Előbb-
utóbb megoldást kell találnia rájuk. 
Könnyebben teljesíti vállalásait, ha al-
kalmazkodik az önt körülvevő embe-
rekhez, a változó környezethez.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Önzetlensége megmutatkozik, amikor 
egy rossz lelkiállapotban lévő, az ön szá-
mára fontos személynek próbál megol-
dást találni a gyógyulásra. Pozitív hoz-
záállása már fél győzelem, de vigyázzon, 
mert lesz, aki mindent megtesz azért, 
hogy tervét meghiúsítsa.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Legyen óvatos, nehogy környezete 
problémáinak negatív hatásai önre is át-
ragadjanak. Szívesen segít másoknak, de 
közben ne feledkezzen meg saját gond-
jairól, mert ha nem igyekszik azokat 
megoldani, a későbbiekben komolyabb 
akadályokkal kell megküzdenie.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Most családjára, barátaira összpontosít, 
de ügyeljen, hogy egy rosszul értelme-
zett kijelentés miatt ne törjön elő túlzott 
büszkesége, ne rontsa el a hangulatot. 
Mivel alapjában véve vendégszerető, tár-
saságkedvelő, van remény jó hangulatú 
együttlétekre.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Általában a végsőkig kitart elképzelései 
mellett, annak kell történnie, amit ön 
akar. Hallgassa meg családtagjai javas-
latait, most jól tenné, ha megértené és 
elfogadná azokat. Így a megvalósítás 
közben fellépő akadályokat közösen 
könnyen legyőzhetik.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Az otthoni hangulatot nézeteltérések 
ronthatják, az ön feladata, hogy megy-
győzze a többieket, észérvekkel egye-
zségre juthatnak. Minden képessége 
megvan ahhoz, hogy hatni tudjon a csa-
ládjára. Anyagi helyzetükön okos terve-
zéssel heteken belül javíthatnak.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Novemberben bebizonyíthatja, valójá-
ban mire képes. Kiléphet mások árnyé-
kából, és kiderül, mind otthon, mind 
munkájában megállja a helyét. Az utób-
bi időben párjával sokat vitáztak. Most 
azonban rájönnek, hogy vita helyett a 
közös megoldás a célravezető.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Ne hagyja, hogy egy félreértés miatti 
harag irányítsa tetteit, ne menjen bele 
véget nem érő vitákba. Ha úgy érzi, 
hogy megbántották, igyekezzen tisztáz-
ni a helyzetet, mert szándékosságról szó 
sincs. Ezzel saját magát is megkíméli a 
folyamatos stressztől.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Egyik barátja már sokszor bizonyítot-
ta, hogy a bajban mindig számíthat rá. 
Most alkalma lesz viszonozni. Annak a 
bizonyos barátnak ugyanis szüksége lesz 
segítségre, hogy talpra állhasson, és ön 
olyan helyzetbe kerül, hogy november 
vége felé megteheti.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Végre rászánja magát, hogy meghozza 
azokat a döntéseket, amelyek pozitív 
hatásait már a közeljövőben élvezheti. 
Készüljön fel arra, hogy valaki a környe-
zetében majd megpróbálja befolyásolni, 
de ne adjon a véleményére, mert kevés 
köze lesz a valósághoz.

Halak
II. 20.–III. 20.

A hónap elején kisebb akadályok ne-
hezítik tervei megvalósítását, de ez ne 
riassza el, ne hagyja abba, amibe bele-
kezd. Figyelme megoszlik az otthon és a 
munka között, most inkább az utóbbira 
összpontosít, hogy könnyebb életet biz-
tosíthasson családjának.
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HOSSZÚ ÉLET
Rejtvényünk számozott soraiban  

Woody Allen szól a hosszú élet titkáról.
Az augusztus havi megfejtés:

A titkok olyanok, mint az élelmiszerek. 
Egy idő után lejár a szavatosságuk.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Antal Györgyné, Napkor
Mostani beküldési határidő:

2021. december 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük, az e-mailben adják meg  

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


