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1. táblázat 
A COVID-19, a pneumococcus okozta tüdőgyulladás és az influenza közös rizikócsoportjai4,6,13

Populációs csoport COVID-194,6 Pneumococcus okozta 
tüdőgyulladás13 Influenza13

Életkor szerinti csoport  50 év felettiek 60 év felettiek

Krónikus tüdőbetegek 
(COPD, asztma)   
Krónikus szívbetegek   
Cukorbetegek   
Gyengült vagy károsodott 
immunrendszerű egyének   
Krónikus vesebetegek   
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Erre is érdemes figyelni 
a koronavírus-járvány 
lecsengésével
A légúti fertőzések 
megelőzésének 
három alappillére

A járványhelyzet lecsengésével szerencsére egyre kevesebb  
a koronavírus-fertőzött és az influenzaszezonnak is vége.  
Folyamatosan napirenden van a koronavírus fertőzésen  
átesettek késői szövődményeinek kezelése, illetve a súlyos 
tüdőkárosodás megelőzésének kérdése.

A légutakon keresztül, cseppfertőzéssel terjedő vírusok közül 
nemcsak a SARS-CoV-2 jelent veszélyt az egészségünkre.  
Az influenzavírus és a légúti óriássejtes vírus, az RSV is fokozott 
egészségügyi kockázattal jár a népesség egy jelentős csoportjában, 
ugyanis a légúti vírusfertőzések valósággal „megágyazhatnak”  
a bakteriális társfertőzéseknek, főleg a veszélyeztetettek körében.1,2 
Az influenzás megbetegedéseket követően több mint 35%-ban 
kialakulhat súlyos következményekkel, akár kórházi kezeléssel 
járó vagy halálos kimenetelű bakteriális társfertőzés, leggyakrab-
ban a pneumococcus baktérium okozta súlyos, bakteriális 
tüdőgyulladás.2,3 Mindhárom légúti kórokozó, a SARS-CoV-2, 
az influenzavírus, és a pneumococcus önmagában is súlyos 
tüdőgyulladást okozhat; a vírus és a baktérium együttes jelenléte 
esetén azonban a betegség lefolyása még rosszabb lehet.2,4

Az idősebb korosztály, a krónikus betegséggel élők (szívbetegek, 
tüdőbetegek, cukorbetegek), valamint a gyengült vagy károsodott 
immunrendszerű egyének az átlagosnál jobban ki vannak téve  
a COVID-19, a pneumococcus, és az influenza megbetegedés ve-
szélyének, ami a tüdő és a légutak fokozott védelmének szükséges-
ségére irányítja a figyelmet.4,5,6,7,8 A súlyos lefolyású COVID-19 
fertőzésen átesettek esetében a betegség akut szakaszának lezajlása 
után még nagyobb a veszély a maradandó és súlyos tüdőkárosodás 
kialakulására, ami szintén kockázati tényező a további légúti fer-
tőzéseket illetően.9,10,11,12 

Fontos kiemelni, hogy mindhárom kórokozó - a SARS-CoV-2,  
az influenzavírus és a pneumococcus baktérium - ellen elérhetőek 
vakcinák, melyek segíthetnek megelőzni a súlyos fertőzéseket, és a 
hazai szakmai ajánlások szerint javasoltak.13 Különösen a nagyobb 
kockázatot képviselő csoportokba tartozó betegeknek (krónikus 
tüdőbetegek, krónikus szívbetegek, krónikus vesebetegek, cukor-
betegek, idősek, gyengült vagy károsodott immunrendszerű egyé-
nek) ajánlott a COVID-19 mellett a bakteriális tüdőgyulladás és 
az influenza ellen is a megfelelő vakcinával való védekezés.
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Szerkesztői üzenet

Akácos utamon

Évente egyszer ezen a helyen szoktam beszámolni kedvenc sétaköru-
tam hangulatának aktuális változásairól. És ilyenkor – tavasz vé-
gén, nyár elején – általában van is miről számot adni.

A vidék – a nagyvárosi agglomeráció – olykor Gazdagisztánnak 
nevezett zugának szépségeit egyre többen fedezik fel, bővül az ide 
költözők, ide építkezők köre, és az egyébként csak friss levegőre vá-
gyó, erre kóborló földi halandó csak ámulhat, milyen épületkölteményeket képes alkotni az 
ember. Ha van miből.

Persze még most is meg lehet tapasztalni a felesleges, nagyzoló, megalomán törekvéseket, 
de újabban már nem is törődöm velük. Már az sem lep meg, hogy úgy indul minden építke-
zés, hogy kivágunk minden felesleges fát a telken. (Aztán később ide-oda cserepes pálmafák 
kerülnek…) És már azon sem töröm a fejem, hogy miért nem előrelátóak az emberek, ami-
kor egy ilyen csodapalotát és annak környezetét megalkotják. Mondjuk, pl. nagyon szép a 
szemnek a domboldalon kialakított meredek, füves kerti sétány, de vajon meddig fog tudni 
lejárni rajta a tulaj – esőben még fiatalon is életveszélyes rajta közlekedni.

De a mostani sétámon tapasztaltak egy kis megnyugvást hoztak a lelkembe. Láttam, hogy 
elkezdték takarítani a háznyi kerti lakokat, ment a pókhálózás, izzították a grillsütőket. 
A garázsok nyitott ajtajából látszódott: az autók töltőre vannak téve, tehát mindenki itthon 
van, nem hétköznapi munkával telik a hétvége. Elindultak a fűnyíró robotok, és az úszó-
medencék üvegkalitkájának falain is megjelentek a párás felületek. Előkerült a jetski – vízi 
robogó – is, az utánfutón indulásra készen állt. Aztán, hoppá! Az egyik háznál hangosabb 
a fűkasza a robotnál – apuka kézi fűnyírásra vált, alig tízéves kisfia egy ugyanakkora elekt-
romos fűkaszával segédkezik neki.

Isten látja lelkem, mindezt nem azért írtam le, mert az irigység munkálkodik bennem. 
Még csak az sem foglalkoztat, vajon miből telik itt minderre. És az sem gondolkodtat el, 
hogy az egyik embernek miért van, a másiknak meg miért nincs erre való. Hanem most 
kizárólag az számomra a lényeg, hogy végre HASZNÁLJÁK, amijük van! Valami változás 
történt! Eddig még embereket is alig láttam erre felé, azt sem sejtettem, kik lakják e vidéket. 
Most meg azt tapasztalom, hogy élik azt a mindenséget, amit megteremtettek maguknak. 
Hogy végre örülni is tudnak neki, nem csak hajtani érte!

De azért aggódás is van bennem, nem is oktalan. Múltkor a szokásos völgyi sétám zsá-
kutcába torkollott. Egyszer csak egy tábla állta utamat: Méhek! Továbbmenni tilos és élet-
veszélyes. Egy másik szurdokúton is így jártam egyszer: Magánút. Idegeneknek belépni tilos! 
Vajon mikor kerül ki az én Akácos utamra is egy ilyen tábla? Nem lehet túl messze az idő! 
Mert a sétámon már most is el kell viselnem, hogy térfigyelő kamerák fordulnak utánam, 
házak falainak megfigyelőrendszerei követnek. 

Mert akár hogy is nézzük, én IDEGEN vagyok ezen a vidéken, bár évtizede koptatom 
az útjait. Régebb óta, mint ők. De amíg még lehet, nekem is illatozik az akác, és engem is 
hűsít a finom, hegyháti szellő játéka…

Némethné Jankovics Györgyi
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A következő lépcső az volt, hogy a Zala Megyei Nyugdíjas 
Érdekvédelmi Szövetségének vezetőségi tagjaként elsődle-
ges feladatom a városban lévő nyugdíjasklubok munkájá-
nak összehangolása, a városi programok szervezése. Több 
olyan rendezvényt szerveztünk, amelyek napjainkra már 
évente visszatérővé váltak, kihasználva a város lehetőségeit  
– például a szépen kiépült a város melletti csónakázótó 
környékét, amely az idősebb korosztály számára is jól hasz-
nálható sétaút, és van egy tornapálya, itt szoktunk rendez-
ni túrákat, találkozókat, majálisokat, és egyéb szabadtéri 
programokat. 

A szabadtéri rendezvények mellett rendszeres progra-
mokat szerveztünk a városi könyvtárba is. Előre egyezte-
tett időpontokra hívjuk meg a klubokat, ahol megkínáljuk 
őket egy kávéval vagy teával, és leülünk beszélgetni köny-
vekről, valamint egyéb, az időseket érdeklő problémákról. 
Minden héten más és más klub jön a könyvtári beszélgeté-
sekre, ahol lehetőségük van találkozni a könyvtárlátogatók 
többi generációjával is. Ezek a programok egyre jobban 
vonzzák az embereket, ami az egyesület létszámának nö-
vekedésében is megmutatkozik, és a többi nyugdíjasklub 
egyre jobban elfogadta törekvéseinket. 

Sok közös rendezvényt szerveztünk, ami egyre közelebb 
hozta egymáshoz a városban működő civil szervezeteket. 
A városi rendezvényekhez általában a Nagykanizsán talál-
ható klubok csatlakoznak. A kerékpártúráktól a zalakarosi 
fürdőlátogatásokon át az idősek világnapja rendezvényéig 
jelentős számban tudtuk megmozdítani az időseket, és el-
mondhattuk, hogy jó idősnek lenni Nagykanizsán. 

Ezt a lendületet törte ketté a Covid–19-járvány! 
A betegségtől való félelem miatt a rendezvények sorra 

elmaradtak, és az emberek otthon maradni kényszerül-
tek. Ebben az időszakban nagyon sok segítséget kaptunk a  
fiatalabbaktól. Ez azért is figyelemre méltó, mert az úgy-
nevezett „békehelyzetben” sokszor lehet hallani idős tár-
sainktól, hogy a generációs ellentétek újra felszínre kerül-
tek. Néhány, a megszokottól eltérő élethelyzetben egyesek 
az idős emberek számára sértő megjegyzéseikkel hívják fel 
magukra a figyelmet. Ami azért is fájó, mert ezek a fiatalok 
nem gondolnak arra, hogy a családjukban is van idős em-
ber, és idővel végül ők is azzá fognak válni, és ha mi nem 
lettünk volna, ők sem léteznének. 

Napjaink mozgolódásaiból az látszik, hogy kezdünk újra 
feléledni, és tervezgetjük a holnapot és a jövőt. Az Orszá-
gos Rákszövetség segítségével újra felvettük a kapcsolatot a 
megyei szervezetekkel. Ilyen például a Tihanyi Levendula 
Klub, akik két éve tettek a városunkban látogatást. Egy or-
szágos találkozó keretében mi is voltunk már náluk, amely 
rendezvényre egyesületünk is visz fellépőket, táncosokat, 
énekeseket. Úgy tervezzük, hogy idén újra Tihanyba láto-
gatunk. 

Sokat foglalkozunk a megyénél is a fiatalabb nyugdíja-
sok aktivitásával, bevonásával a közösségi programokba. 
Én ebben a kérdésben látok egy pozitív elmozdulást, és 
azt tapasztaltam, hogy főleg a kirándulásoknál az újon-

nan nyugállományba vonultak nagyobb számban jelen-
nek meg. Sajnos meg kell említeni, hogy vannak olyan 
klubok, ahol a tagságnak nincs utánpótlása, a fiatalabbak 
nem igénylik a közösségi életet. A kép tehát nagyon ve-
gyes, és ez annak is betudható, hogy főleg a kis telepü-
léseken a lakosság lélekszámának a jelentős csökkenésével 
tényként számolhatunk, emellett pedig hátráltató tényező 
az is, hogy az emberek sok elfoglaltságot találnak a családi 
házhoz tartozó kert, udvar, esetleg a szőlő megművelésében 
is. Télen talán még ezeket az embereket is be lehetne vonni 
a közösségi életbe, de a tavasz beköszöntével a természet 
folyamatos elfoglaltságot ad nekik. 

Elmondhatom, hogy egy kicsit félek a jövőtől, attól, 
amikor az a bizonyos „ársapka” lekerül a védett termékek-
ről. Félelmem elsődlegesen abból adódik, hogy az alacsony 
nyugdíjjal bírók nem fogják tudni fizetni a rezsiköltsége-
ket, ami a lakások elvesztéséhez vezethet, és már nem csak 
arról fogunk beszélni, hogy ételt és gyógyszert nem tud-
nak venni, hanem a lakhatásuk is kétségessé válik. Nehéz 
megmondani, hogy ebben a helyzetben mit fogunk tudni 
tenni, szorult anyagi helyzetben az emberek inkább otthon 
maradnak, és mindennapi anyagi gondjaik mellett nem 
lesz energiájuk és lehetőségük szociális aktivitásra, és a klu-
bok munkája is ellehetetlenedik. 

Ennek ellenére megismételhetem azt, hogy a szervezés-
sel járó nehézségeket szívesen vállalom fel, mert szeretem 
az embereket, és úgy érzem, ők is szeretik azt, amit értük 
teszek, és ez nagy erőt ad nekem a problémák megoldásá-
hoz, új feladatok elvállalásához. Hangsúlyoznám, hogy a 
családom mellett az idős embereket szeretem a legjobban, 
mert tudom, hogy soha nem vagyok egyedül, mert az idős 
közösségek mindig befogadnak, hálásak azért, amit teszek.

Demeter Ferenc

Szeretem az embereket!
Napjainkban felmerülhet az a kérdés, hogy milyen le-
hetőségeink vannak nyugdíjastársaink megmozdítására, 
kihozni az embereket a Covid–19 okozta beszűkült hely-
zetükből. Nagyon nehezen tudnánk erre választ adni, de 
vannak olyan társaink, akik nyugdíjaskérdésben továbbra 
is optimisták, és ezen a területen már értek el eredménye-
ket. Valika is ilyen egyéniség, és ha azt kérdezzük, mi a 
titka ennek? Egyszerű a válasza: „Szeretem az embereket!” 

Magamról elmondhatom – folytatta Karosi Lászlóné – 
vasutas családból származom édesapám mozdonyvezetőként 
dolgozott, édesanyám szakácsnő volt a MÁV-óvodában. Egy 
testvérem van, László. Két fiam van, László és Zoltán. Lász-
ló közgazdász, és Nagykanizsán lakik, felesége óvónő és két 
szép gyerekük van. Zoltán orvos, egy ideig itt Nagykanizsán 
dolgozott a baleseti sebészeten, majd Norvégiába költözött, 
ahol háziorvosként dolgozik. Nős, a felesége pedagógus, két 
fiúgyermekük van, akik Norvégiában születtek. 

A férjem sajnos 20 éve meghalt. Több mint 50 évig él-
tem Kiskanizsán. Miután magam maradtam, eladtuk ezt a 
házat, mert egyedül a kertet művelni és a házat fenntartani 
nagyon nehéz volt. Most abban a lakásban élek, amelyben 
édesanyám lakott. 

Több munkahelyen is dolgoztam, a vasúton kezdtem, 
majd következett a TSZ-ek közös vállalkozása, Nagyrác 
Úti Általános Iskola, Batthyány Lajos Gimnázium, ezt 
követően a Városi Kincstár, itt mint gazdasági, pénzügyi 
ügyintéző dolgoztam. Végül tizennégy év után a polgár-
mesteri hivataltól mentem el nyugdíjba. Ezekben az évek-
ben találkoztam először az idősek nagy problémájával, az 
elszegényedéssel. 

Kapcsolatom a korosztályommal úgy folytatódott, hogy 
huszonkét évvel ezelőtt volt egy rákbetegségem, amely rá-
ébresztett, hogy mennyi sorstársam szorul segítségre, mind 

a betegség kapcsán, mind a felépülés után, ezért megala-
pítottam a rákbetegek klubját, és felvettük a kapcsolatot  
a budapesti központtal, ahonnan Bodor Máriától sok se-
gítséget kaptam. Nagykanizsán korábban nem létezett klub 
vagy egyesület rákbetegek és hozzátartozóik számára. Sok 
biztatást kaptam a megalakuláskor a környezetemtől, még 
a fiam is biztatott, mert látta azt, hogy ez az elfoglaltság a 
betegeknek is és számomra is ad olyan pluszt, amivel re-
mélhetőleg a gyógyulás is elősegíthető. Nyitottsággal, kö-
tetlen beszélgetésekkel igyekeztünk támogatni a hozzánk 
fordulókat, hogy könnyebben viseljék a betegség okozta 
megrázkódtatásokat, és tabuk nélkül beszélhessenek prob-
lémáikról. 

A lehetőségek tovább bővültek azzal, hogy csatlakoztunk 
a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetéhez, 
majd bekerültem a város Idősügyi Tanácsába, ahol még 
markánsabban tudtam képviselni a tagjaink érdekeit, már 
csak azért is, mert nálunk az Idősügyi Tanács elnöke a vá-
ros mindenkori polgármestere. A testületben két ciklusban 
alelnöki tisztséget is betöltöttem. Most is tagja vagyok az 
Idősügyi Tanácsnak, és idősügyi kérdésekben képviselem 
a városban élőket. Fontosnak tartom, hogy a tanács tag-
jai megismerjék a klubok munkáját, hogy az idősek mit 
tudnak tenni a városért, és milyen nehézségekkel szem-
besülnek tevékenységük során. Gyakran lehetőség nyílik 
egyéneket érintő kérdéseket is közvetítenem, mert egyre 
többen fordulnak hozzánk azok a nyugdíjasok, akiknek 
régen állapították meg a nyugdíjukat. Lemaradásuk a nap-
jainkban nyugdíjba vonulókhoz képest egyre nagyobb, 
ami már teljesen ellehetetleníti őket. Egyre több a szegény 
nyugdíjas, és sokan vannak, akik már a szükséges gyógysze-
reket sem tudják kiváltani. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
nem ezen a szinten van a helyzet megoldásának a kulcsa, 
de fontosnak tartom azt, hogy a probléma tudatosuljon a 
helyi politikusokban is. Természetesen azt is látjuk, hogy 
sajnos a város anyagi lehetőségei korlátozottak. Reményke-
dünk, hogy ez a helyzet hamarosan javulni fog. 
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évtizedben – 1,23-ról 1,59-re – azonban még nem értük el 
a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szintet. A javas-
lat alapján a 2021-es 93 ezernél 17 ezerrel több újszülöttre 
lenne szükség, illetve évi 15-20 ezres növekedésre. Tehát 
nagyjából 20 százalékkal nagyobb születésszámot tartaná-
nak optimálisnak a következő évtizedre.

Annak érdekében, hogy minden kívánt gyermek meg-
születhessen Magyarországon, javasolják a családtámoga-
tási rendszer bővítését, a családok mindennapi életének 
könnyítését, az egészségügyi és oktatási rendszer család-
barát fejlesztését, valamint a gyermekvállalás elismerését 
a nyugdíjrendszerben. Azt is írják, hogy nemcsak a gyer-
mekvállalás ösztönzése céljából, hanem a nyugdíjrendszer 
igazságosabbá tétele érdekében is fontos lenne a gyermek-
vállalás elismerése a nyugdíjakban.

Hivatkoznak a Magyar Államkincstár adataira, miszerint
 – a két gyermeket felnevelő nők 15, míg a 3 gyermeket 

felnevelők 20 százalékkal alacsonyabb induló nyug-
díjban részesülnek, mint gyermektelen kortársaik.

2019-ben egy gyermektelen nő induló nyugdíja átlag-
ban 197 ezer forint volt, egy gyermekesé 179 ezer forint, 
egy kétgyermekesé 167 ezer forint, egy háromgyermekesé 
157 ezer forint, egy négy- vagy több gyermekesé pedig 158 
ezer forint.

A nyugdíjrendszer családalapúvá tételét alapvetően tár-
sadalmi igazságossági kérdésnek tekintik, amely elsősorban 
hosszú távon fejtheti ki demográfiai hatásait. A  nyugdíj-
rendszer családbarát átalakítására többféle módon is megva-
lósulható a jegybank szerint. Megoldásnak tartanák például

 – a családi adókedvezmény figyelembevételét a nyug-
díj-számításánál,

 – vagy a fix összegű havi nyugdíj-kiegészítést a gyerme-
kek száma alapján,

 – vagy a gyermek(ek) járulékfizetésének százalékában 
meghatározott mértékű nyugdíj-kiegészítést,

 – vagy azt, hogy a Nők40 programot demográfiai felté-
telekhez kapcsolják.

Az MNB egyébként már 2019-es versenyképességi 
programjában is szorgalmazta, hogy a gyermeknevelést 
ismerjék el a nyugdíjrendszerben, amire hivatkozott egy 
nemrég benyújtott, szülői nyugdíjra vonatkozó törvényja-
vaslat, amelyet azonban nem tárgyal a parlament.

A jegybank szerint ezen kívül a lakossági megtakarítások 
növekvő részét kell magán egészségügyi- és nyugdíj-meg-
takarítások felé irányítani. Hosszú távon a megtakarítások 
ösztönzését adókedvezménnyel, normatív támogatással 
tudnák elképzelni.

Forrás: 24.hu / Tamásné Szabó Zsuzsanna 

Alaposan átalakítaná az MNB 
a nyugdíjrendszert

A Nemzeti Bank felülvizsgálná a többi között a nyugdíj-
számítás módját, a nyugdíjkorhatárt, a nyugdíjbónuszt, el-
ismertetné a gyermekvállalást a nyugdíjban, és ösztönözné  
a nyugdíj-megtakarítást.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemrégiben publikál-
ta kétéves stabilizációs programját a Fenntartható Egyen-
súly és felzárkózás 144 pontja címmel, amit megfogal-
mazásuk szerint vitairatnak szántak. Az  anyagban több 
olyan javaslat is felbukkan, amely a nyugdíjrendszer meg-
reformálását szorgalmazza.

Nyugdíjbónusz, nyugdíjkorhatár, nyugdíjszámítás, nyug-
díj-megtakarítás

Foglalkoztatási és termelékenység-növelési szempontból 
három javaslatot fogalmaztak meg.

1. Ösztönözzük a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást, 
az ez után járó nyugdíjbónusz emelésével.
Mint írják, Magyarországon alacsony a korhatár betöltése 
után, a nyugdíj igénylése nélkül tovább dolgozó nyugdí-
jasok száma, aminek egyik oka a nem megfelelő ösztönző 
rendszer. EU-s átlagban az emberek 6,4 százaléka dolgozik 
a nyugdíjkorhatáron túl (a nyugdíj igénylése nélkül), a vi-
segrádi országok átlaga 5,7 százalék, a magyarországi pedig 
mindössze 4,4 százalék. A korhatáron túli munkavállalás 
után jelenleg minden munkában töltött (és járulékfizetés-
sel megalapozott) hónap után az egyébként járó nyugdíj 
0,5 százaléka (vagyis évi 6 százaléka) a nyugdíjbónusz. 
Hogy mennyivel emelnék a bónuszt, azt nem írják.

2. Kapcsoljuk a nyugdíjkorhatárt 
a várható élettartamhoz.
Ez jó eséllyel korhatáremelést jelentene, hiszen a várható 
élettartam lassan, de fokozatosan nő. A Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon 2001 
és 2021 között a férfiak születéskor várható élettartama 
68,15-ről 72,21 évre emelkedett átlagban, a nőké pedig 
76,46-ról 78,74 évre. Kérdés, hogy ha a várható élettar-
tamhoz igazítják a nyugdíjkorhatárt, vajon a nőknek to-
vább kell-e majd dolgozniuk, mint a férfiaknak.

Megemlítik, hogy az uniós országok több mint fele veze-
tett már be automatikus mechanizmusokat a nyugdíjrend-
szer fenntarthatósága érdekében, valamint hogy több nem-
zetközi példa is van arra, hogy a nyugdíjkorhatár a jövőben 
a várható élettartam emelkedéséhez fog kapcsolódni. Így a 
népesség-előrejelzések alapján várható élettartam-emelke-
dés nem rontja a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. Hogy 
ez pontosan mit jelentene, mikor és mennyivel emelkedne 
a nyugdíjkorhatár, azt nem részletezik.

3. Felül kell vizsgálni a nyugdíjszámítás módját.
Erre azért van szükség a jegybanki anyag szerint, mert 
jelenleg Magyarországon nagyon erősen függ az induló 
nyugdíj az utolsó évek béremelkedésétől.

Az MNB-tanulmány alapján a valorizáció felülvizsgála-
tával az induló nyugdíj szintjét kiszámíthatóbbá lehet ten-
ni. De hogy a felülvizsgálat mit célozna, az nem derül ki. 
Azt is írják, hogy ha a jelenlegi rendszer marad, akkor az 
ellátások nettó helyettesítési rátája (a helyettesítési ráta azt 
mutatja, hogy a nyugdíj értéke hogyan viszonyul a nyugdí-
jazást megelőző időszak keresetéhez) hosszú távon elérheti 
a 94 százalékot, ami nem ösztönzi a nyugdíjkorhatár be-
töltése utáni munkavállalást, hanem ellene hat – állapítják 
meg. Az OECD becslése szerint az EU-s tagállamok átlaga 
ezen a téren 67,6 százalék, az OECD-átlag 62,4 százalék 
lehet hosszú távon.

A gyermekvállalás elismerése
Ez a javaslat a demográfiai fejezetben merült fel, melyben 
hangsúlyozzák, mennyire fontos lenne a demográfiai for-
dulat.

Az MNB szerint nem engedhetünk abból, hogy évente 
110 ezer újszülött jöjjön a világra. Ezt fokozatosan, 2030-
ra tartanák kívánatosnak elérni.

Azért is van erre szükség, mert az elmúlt évtizedben 200 
ezer fővel csökkent a népesség, és demográfiai fordulat nél-
kül 2030-ra további több mint 400 ezres csökkenés vár-
ható.

A KSH statisztikája szerint legutóbb 1995-ben volt 
110 ezer feletti az élve születések száma, azóta kisebb-na-
gyobb korrekcióval, de folyamatosan csökkent. Az MNB-s 
anyagban azt is írják, hogy a termékenységi ráta az EU-n 
belül hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt 

Ajándékot kapnak 
a szlovákiai 
nyugdíjasok

A szlovák kormány programot indít az idősek digitális 
készségeinek fejlesztése érdekében. Részben erre költik az 
unió helyreállítási alapjából kapott pénzt, amit a magyar 
kormánynak még nem sikerült megszereznie. A  digitális 
képzés mellé ajándék is jár.

Kísérleti fázisba lépett Szlovákiában a nyugdíjasok di-
gitális készségeinek fejlesztését célzó projekt, az első ezer 
jelentkező képzése már a napokban megkezdődik – jelen-
tette ki Veronika Remišová (Za ľudí) beruházásokért, re-
gionális fejlesztésért és informatizációért felelős miniszter.

A tárca összesen 172 ezer 65 évnél idősebb személynek 
nyújt lehetőséget, hogy bekapcsolódjon a rendhagyó is-
kolázásba, melynek sikeres elvégzése után  egy speciálisan  
(és internettel) felszerelt táblagéppel gazdagodnak a részt-
vevők. Az uniós helyreállítási alapból 70 millió eurót költ 
az állam az idősek digitális tudásának támogatására.

Szeptemberig ezer fő vesz részt a képzésen, a fokozatos 
rajtra azért van szükség, hogy tesztelni tudják az oktatási 
modell hatékonyságát, a kidolgozott segédanyagokat, illet-
ve a senior táblagépeket. Az  iskolázást egyébként az ígé-
retek szerint kisebb csoportokban tartják, hogy megfelelő 
feltételeket biztosítsanak az egyéni fejlődéshez.

Kezdetben közel 60 településen, 64 előadó bevonásá-
val zajlik az oktatás – iskolák, könyvtárak, városi hivata-
lok, községházák és szabadidőközpontok adnak otthont 
a képzésnek. Szeptembertől azonban még több szervezet 
aktív részvételével számol a tárca. A projekt 2026-ig tart,  
a tervek szerint összesen több mint 170 ezer nyugdíjas kap-
ja meg a képzést az évek alatt.

Forrás: Napi.hu

MI AZ A VALORIZÁCIÓ?
A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó 
szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nettó átlagkereseti szintjéhez igazítani. Idei 
nyugdíjigénylés esetén a 2020-as és a korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2021-es év kereseti szintjéhez igazítani 
a 2022 márciusában kiadandó valorizációs szorzók révén.
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Békés megyei 
hagyományőrző 
rendezvények
A nyugdíjasok szellemi frissességét, a folyamatos tanulást, 
a közösségi élményt nyújtja 2011 óta a hagyományőrző nép-
dalkörök és szólóénekeseknek életre hívott regionális verse-
nye, az arra való felkészülés.

Ennek adott otthont az orosházi Petőfi Művelődési Köz-
pont 2022. május 18-án, szerdán, amikor igazi fesztiválhan-
gulat jellemezte az eseményt. 

Az orosházi eseményre, megmérettetésre nagyon sok tele-
pülésről érkeztek kórusok, népdalkörök, szólóénekesek.

Szrenka Pálné Erzsike, a Békés Megyei Nyugdíjas-egyesü-
letek Szövetségének elnöke, a Nyugdíjasok Országos Szövet-
sége alelnöke – aki a fesztiváljellegű rendezvény egész napos 
konferansziéja volt – elmondta, hogy 27 produkció nevezett, 
a színpadon összesen 151 fő versenyző mutatkozott be.

A rendezvényt és a jelenlévőket Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat elnöke üdvözölte, hangsúlyozva 
köszöntőjében, hogy az aktív időtöltés a nyugdíjasok szá-
mára egészségmegőrzést, kapcsolatépítést is jelent egyben. 
Nagy szükség van az ilyen alkalmakra, megmozdulásokra,  
mint a mai napi is, amiért köszönetét fejezte ki a Békés Me-
gyei Nyugdíjasszövetség összes munkatársának a megren-
dezésért, valamint az orosháziaknak a lehetőségért, a hely 
biztosításáért.

A rendezvényen a négytagú szakmai zsűri arany, ezüst 
és bronz minősítéseket, valamint kiemelt arany minősítést 
osztott ki a résztvevőnek. A zsűri tagja volt többek között 
Dr. Csajányi Melinda, a békéscsabai Zeneiskola igazgató-
nője, valamint Baranyai Ilona orosházi közművelődési szak-
mai vezető és Seres Gézáné, a békéscsabai szlovák Ruzsicska 
énekkartól. 

A rendezvényen a zsűri döntése alapján kiemelt arany mi-
nősítést kapott: a Biharugrai Népdalkör (Biharugra), Orosz 
Sándor (Csorvás), Tóth András (Orosháza), Kiss Ferenc 

(Gyula), Őszikék Népdalkör (Körösladány), Cséffán László 
Gyula). 

A fellépők közül arany minősítést kapott: Csabacsűdi 
Hagyományőrző Népdalkör (Csabacsűd), Illés Panna Nép-
dalkör (Gyula), Határőr Nyugdíjasok Dalköre (Orosháza), 
Gajdos Istvánné (Mezőkovácsháza), Csaba Népdalkör (Bé-
késcsaba), Enyediné Balla Erzsébet (Sarkad), Balog István 
(Doboz), Estike Kórus (Sarkad).

Ezüst minősítést kapott: Nefelejcs Énekkar (Szeghalom), 
Nagy Ferencné (Gyula), Dobozi Népdalkör (Doboz), 
Aranyeső Népdalkör (Békéssámson), Gyöngyvirág Kórus 
(Sarkad), Vadvirág Népdalkör (Mezőkovácsháza).

A díszoklevelek mellett tárgyjutalmat is átvehettek a he-
lyezettek a zsűri elnökének részletes, lelkiismeretes értéke-
lése után. A rendezvény győztesei készülhetnek az országos 
megmérettetésre: a szólisták Győrben, a csoportok majd  
a Balatonnál, az országos dalos találkozón állhatnak ismét 
a zsűri elé.

Forrás: Beol

Első látásra, első hallásra…
Az MNB két évvel ezelőtt is kiadta az imént ismertetett 
céllal megfogalmazott vitaanyagát, akkor a NYOSZ Ba-
latonfüreden egy érdekvédelmi konferencián ismerkedett 
az elképzelés nyugdíjpolitikát érintő elemeivel. A  most 
kiadott tervezet a korábbinál részletesebb, több ponton 
is érinti a mai és leendő nyugdíjasokkal kapcsolatos el-
képzeléseket.

Érdekvédőként hosszú ideje így kezdem a válaszomat, 
ha a média érdeklődik egy-egy tervezett nyugdíjpolitikai 
változtatás megítéléséről: „Ha megkérdeznék a véleménye-
met a közzétett javaslatról, azt mondanám, hogy…”

Most is álljon itt egy – kéretlen – vélemény, szigorúan 
a médiában megjelent hírekre, információkra alapozva, a 
leírt mondatokat értelmezve, értékelve. Mondanivalóm 
mögött nincs testületi megerősítés, ha úgy tetszik – ma-
gánvélemény.

Illik egy értékelést a pozitív gondolatokkal indítani. Én 
ilyennek ítélem meg, hogy végre látni egy „irányt”, ami 
a nyugdíjrendszerben lévő anomáliák, vélt, vizionált vagy 
valós problémák megoldására keres koherens, számítá-
sokkal és – ha úgy tetszik – forintokkal alátámasztott ja-
vaslatokat. Az  elképzelésegyüttes megvalósíthatóságának 
kétsége fel sem merülhet bennünk, hiszen ha valahol, hát 
az MNB-ben tudniuk kell, hogy amit javasolnak, annak 
adott a reális feltételrendszere…

De – értelemszerűen – nem a korosztály iránti elkötele-
zettség vezérli a javaslattevőket, ezt a nézőpontot nekünk 
kell képviselnünk, bármennyire is nehézkes, és olykor hi-
ábavalónak tűnő vállalkozás. Pedig mi tudjuk, hogy a mai 
nyugdíjaslétben hol fáj, mit kellene orvosolni.

Két olyan intézkedéstervezetet találtam, amivel nagy-
mértékben egyet tudok érteni: annak a törekvésnek a 
megfogalmazását, hogy szükséges kiküszöbölni az azonos 
életpályán mozgók közti jelentős nyugdíjkülönbségeket, 
amelyek annak következtében alakultak ki, hogy ki mikor 

ment nyugdíjba; továbbá hogy az idős korosztály munka-
vállalásának lehetőségeit további kedvezményekkel, jogsza-
bályi változtatásokkal kell gazdagítani.

Számomra elfogadhatók a nyugdíjkorhatár emelésével 
kapcsolatos javaslatok indokai, ugyanakkor a körülményes 
elképzelések, hogy ti. a tovább dolgozókat „értékeljük”, az 
előbb nyugdíjba vonulókat esetlegesen „büntessük” (bó-
nusz–málusz rendszer) helyett nem lenne-e célravezetőbb 
és érthetőbb, eredményesebb egy – egyéni élethelyzetekhez 
igazodó –, rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetésével foglal-
kozni inkább?

Itt jegyezném meg, hogy hibás gondolkodásnak tartom 
a nyugdíjkorhatár kiigazítását a várható élettartam megnö-
vekedésére való tekintettel. Azt az elképzelt élettartamot 
még meg is kell érni, és ez csak majd akkor fog kiderülni! 
És mi, nyugdíjasok pontosan tudjuk, milyen az a tervezés, 
ami „várható adatokon” alapul. Ld. pl. inflációs előrejelzés 
és a valóság… 

Az elképzelés három fontos hiátusát is szeretném meg-
nevezni. Nem látom, találom nyomát a jövő nyugdíjrend-
szeréről alkotott képben a technikai fejlődésből adódó for-
rások (robotizáció, IT- és egyéb – nem emberi erőforráson 
alapuló – értékteremtések) mobilizálásának. Arra sem ta-
láltam utalást, hogyan tennék a nyugdíjrendszert tervez-
hetőbbé, átláthatóbbá annak érdekében, hogy a leendő 
nyugdíjasok számára kiszámítható nyugdíjvárományt tud-
janak tervezni. És nem utolsósorban arra sem találtam kez-
deményezést, hogy az egyéb, területi, nemi alapú nyugdíj-
különbségek felszámolására, de legalább enyhítésére lenne 
komoly szándék.

És végül a nagy kérdés: mennyire kell komolyan ven-
nünk az MNB javaslatait? Kezdjünk félni? Vagy örülni? 
Ki-ki ezt majd eldönti magában…

Némethné Jankovics Györgyi
NYOSZ-elnök

Előzetes!
Június 16-án 5. alkalommal ülésezik az Országos Nyug-
díjas Parlament az Országház felsőházi termében. Az  idei 
ülésszak több szempontból is más, mint a korábbi négy. 
Egyrészt a korábbi megyei parlamentek küldöttei mellett 
meghívást kaptak azok a nyugdíjasszervezetek, amelyek 
társadalmi beágyazottságuk révén az SZJA 1%-ának gyűj-
tésére jogosultak vagy közhasznúak, ők „saját jogon” vehet-
nek részt a parlament munkájában. Másrészt a parlamenti 
ülés napirendjeiben is vannak új elemek: a délelőtti ülésen 

ismert szakértők tartanak előadásokat nyugdíjpolitikai  
és korosztályos aktualitásokról, tudományos fejlemények-
ről, délután pedig az önkormányzati idősügyi munka meg-
újításának lehetséges módjairól fog tárgyalni a parlament.

Továbbá új fejlemény a Nyugdíjas Parlamentek törté-
netében, hogy most tiszteletét teszi, és felszólal az ülésen  
dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

A Nyugdíjas Parlament üléséről következő számunkban 
tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.
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Dalolva, játszva versengtek 
az idősek Szombathelyen 

Június első napján tartották a Nyugdíjas Akadémikus 
elnevezésű szellemi vetélkedőt. A  műveltségi verseny 
megyei döntőjén több feladatcsoportot is meg kellett 
oldaniuk a résztvevőknek az egyik szombathelyi ven-
déglátóhelyen.

A versenyen tizennégy háromfős csapat indult, a döntőbe 
pedig a hat legjobb jutott. Dobosné Tarlacz Zsuzsanna, az 
Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód Egyesületének 
elnöke tájékoztatott arról, miben versengtek a szépkorú 
résztvevők. – A már hagyományosnak mondható versenyt 
évek óta megtartjuk. Tavaly a mi egyesületünk nyerte meg, 
így idén is mi lettünk a szervezők. A megmérettetés első 
fordulója nagyon szoros volt, és végül hét csapat jutott be, 
de egy csapat – a szentgotthárdi – sajnos nem tudott eljön-
ni a végső összecsapásra. 

A döntőben az Anti Bakfisok és az Sz-esek csapata a Vi-
dám Nyugdíjasok Klubjától, az ENESZEL a Vasi Honvéd 
Bajtársi Egyesülettől, a Szombathelyi Határőrök a Szombat-
helyi Határőr Nyugdíjas Egyesülettől, az Ügyeskedők a Vas 
Megyei Önkormányzat Nyugdíjas Klubjától és a Vadvirágok 
a Nyugalom Szigete Nyugdíjas Klubtól „küzdött”. A csapa-
toknak több feladatot kellett megoldaniuk. A „bemelegítő” 
kérdések között szerepelt például, hogy melyik városban szü-
letett Arkhimédész, vagy hogy hány foga van egy bálnának.

Ezután következett a fejtörő, amiben szavakat kellett 
betűcsoportokból alkotni, majd országok és fővárosok is 
szerepeltek a megválaszolandó kérdések között. Totót is 
kellett kitölteni, majd az egyik feladatnál dalolni is kellett 
a csapatoknak. Az összetett feladatnak számított, hogy kü-
lönböző hívószavak után – mint például a rózsa, a madár 
vagy a folyó – minden csapatnak öt-öt dalt kellett össze-
írnia. 

Ezt a listát át kellett adni a szomszédoknak, akik ab-
ból egy dalt választhattak, amit el kellett énekelniük. Aki 
a feladatnál több dalcímet írt ötnél, az pluszpontokat ka-
pott. Játékos sportkihívások is színesítették a programot 
– egy kosárba teniszlabdát kellett ügyesen belepattintani 
– mondta még el Dobosné Tarlacz Zsuzsanna. A nyelvtö-
rő feladatok mellett a magyar népszokások is megjelentek 
a kérdések között. A műveltségi versenyt végül az Sz-esek 
csapata nyerte, a második a Szombathelyi Határőrök, míg 
a harmadik helyezett az ENESZEL csapata lett. Az első há-
rom helyezett könyvutalványt kapott ajándékba. 

Forrás: Vaol

Jubiláló nyugdíjasok: a szívben van az erő
Jubileumi jótékonysági gálaestet tartott Vas Megye és 
Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjasszövetsége 
szerdán az MMIK nagytermében. A 30+1 éves szervezet 
ölelésében mintegy 28 nyugdíjas klub és egyesület mű-
ködik – céljuk a hétköznapok tartalmassá tétele.

Dancs István, a szövetség tiszteletbeli elnöke kezdte a múlt-
idézést. Szólt az előző elnökökről, beszélt a folyamatosan 
változó feladatokról és a kilencfősre bővülő elnökségről. Hit-
vallásuk azonban nem változott az elmúlt három évtizedben:  
a szociális biztonság erősítése, a közösséghez tartozás érzésé-
nek megteremtése, az egészség megőrzése és az értelmes el-
foglaltságok megvalósítása szerepel a céljaik között. 

Hozzátette: a pandémia előtti időszakban évente 40-42 
programot szerveztek, ezek között voltak kézműves-foglalko-
zások, mozi- és színházlátogatás, sportnap, főzőverseny, és a 
különböző versenyekről is mindig szép eredménnyel tértek 
haza. Dancs István úgy fogalmazott: az időskor lehet aktív 
és egészséges. Némethné Jankovics Györgyi, aki a Magyar 
Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének elnö-
ke, egy baleset miatt nem ért ide, az autópályáról, telefonon 
küldte el jókívánságait. 

Azt mondta: ha a Vas megyei szövetségre gondol, a nyu-
godt erő kifejezés jut eszébe. Megemlítette a kiváló eredmé-
nyeket és a vezetőséget jellemző jó együttműködést. Megosz-
totta továbbá egy közelmúltbeli konferencia tanulságait is. 
Kiemelte: addig nem lesz a magyar nyugdíjasoknak európai 

szintű életminőségük, amíg nem tudnak európai módon 
gondolkodni. – Az  életünk milyensége a hétköznapokban 
nyer értelmet. Mi azért dolgozunk, hogy tartalmassá vará-
zsoljuk a nyugdíjasok hétköznapjait – hangsúlyozta köszön-
tőjében Molnár Árpád, Vas Megye és Szombathely Megyei 
Jogú Város Nyugdíjas Szövetségének elnöke. 

Majd így folytatta: – Az a fontos, hogy jól érezzük magun-
kat. A szívben van az erő. A köszöntők sora után a fellépők 
sora következett: a nyugdíjasklubok, egyesületek tagjai mel-
lett Szabó Tibor színidirektor, Kelemen Zoltán színművész 
és Horváth Meggie is vállalta a felkérést. Az est egyúttal jóté-
kony célt is szolgált: a befolyt összeget a nehéz körülmények 
között élő tagtársak megsegítésére fordítják. 

Forrás: Vaol

Molnár Árpád, a szövetség elnöke hangsúlyozta: azért dol-
goznak, hogy tartalmassá varázsolják a nyugdíjasok életét
 Forrás: Unger Tamás

Szezonnyitó nyugdíjastalálkozó Csopakon
A csopaki nyugdíjas kulturális szemle húsz éve indult út-
jára. Az  első találkozó gondolata Ambrus István környe-
zetében fogalmazódott meg, azóta – a járvány időszakát 
leszámítva – 18 alkalommal gyűltek össze zenés, táncos be-
mutatókkal szórakoztatva egymás a nyugdíjas csoportok. 
Az  eseményt a helyi nyugdíjas klub gondozza, partnerre 
találva a helyi önkormányzatban, és a csopaki Üdülőfalu 
munkatársaiban. Kitartottak két évtizeden át egy elkép-
zelt és megvalósított szellemiségű, és a társadalom más ré-
tegei számára is üzenet értékű bemutató-sorozat mellett. 
Gondoltak a Közép-Dunántúli kortársak meghívására, sőt 
olykor határon túliakra is. Idén pl. nyitrai (Szlovákia) ven-
dég-szereplők is voltak a majd’ 30 fellépő között.

A csopaki rendezvény példamutató az idős közösségek, 
alkotó és egyben szabadidős elfoglaltságot biztosító művé-
szeti csoportok patronálásában, és Csopak jó híréhez ez-
zel is nagyban hozzájárulnak. Hiszen a közönség soraiban 
helyet foglaló, majd a színpadon fellépő nyugdíjas társak 

otthoni élménybeszámolóiból biztosan nem marad majd 
ki a csopakiak vendégszerető, időseket tisztelő gesztusa.

Gratulálunk a hagyományápoláshoz, a színvonalas kö-
zösségi programhoz!

A februári lapban megjelent játékos agytorna kérdéseinek válaszai:
1. A világ legnépesebb városa Tokió, de előváro-

sok nélkül Bombay.
2. Gécsek Tibor az 1998-as Európa-bajnoksá-

gon kalapácsvetésben lett első.
3. Igor Sztravinszkij zeneszerzőnek van a sírja 

Velencében Gyagilev mellett
4. Victor Hugo Nyomorultak c. regényéből ké-

szült musicalnek volt a főszereplője Vikidál 
Gyula.

5. A kegyelem, püspök és szerelem szavakhoz a 
kenyér közös utótagot lehet tenni.

6. Utánam/utánunk az özönvíz – mondta Mada-
me Pompadour.

7. Babilónia a mai Irak területén volt.
8. Egy zeneszerző nevében másik zeneszerző: 

Monteverdi és Verdi, sőt Offenbach és Bach.
9. A römpöly űrmérték.

10. „De hol van a tavalyi hó?” – Villon: Tűnt idők 
szép asszonyai c. balladájából idézet. 

11. A fibula volt a biztosítótű „őse”.
12. Kolumbusz nyughelye Sevillában van. 
13. Victor Vasarely pécsi származású francia festő 

nevében Vas István magyar költő bújik meg.
14. Európa egyetlen vadjuha a muflon.
15. A múzsák szent állata a méh és a kabóca 

vagy éneklő sáska.

16. Léda volt az a spártai királyné, akihez Zeusz 
hattyúvá változva közelített.

17. „Mondja, marha, mért oly bús?” – Karinthy 
Frigyes reklámszövege.

18. Tetőfedésre használt kőzet a pala; ókori ró-
mai nők köpenyszerű felsőruhája a palla.

19. Renoir impresszionista francia festő fia volt 
filmrendező.

20. Kis Pipin frank király Martell Károly fia volt.
21. Ezt adja össze: 7 + 6 + 1 + 2+ 4 = 20 (tör-

pék, VIII. Henrik feleségei, száz szónak ennyi 
a vége, a Föld sarkai, húrok a hegedűn és)

22. Térdelő testőrök, testőregyenruha-tervező 
festő falképén: Raffaello.

23. Offenbach Hoffmann meséi c. operában Hoff-
mann ajándékozza el a saját tükörképét.

24. Száz szónak is egy szó a vége a közmondás 
szerint.

25. Pázmány Péter volt Zrínyi Miklós költőnek a 
nevelője.

26. A korda szó jelentése: kötél, a szerzetesek 
öltözékében.

27. Pécsváradon van Lukács napján (okt. 18-hoz 
legközelebb eső hétvégén van leányvásár, 
erről Jakobi Viktor szerzett operettet Martos 
Ferenc szövegével.

28. Margaret Theatchernek térdszalagrend lovagi 
címe volt.

29. Mozart Varázsfuvolájában és Puccini Tosca c. 
operájában van képária.

30. A futballedző szót így kell szótagolni:  
fut-ball-e-dző. 

Összesen 15 csapat küldött kitöltött tesztet, a 
legjobb 6 kap meghívót az októberi szóbeli forduló-
ra. Volt telitalálatos is, de volt 23 pontos eredmény 
is. A 6 bejutott csapat 29 pontot ért el.

INFORMÁCIÓ  
A JÁTÉKOS AGYTORNA 
DÖNTŐJÉRŐL
Ha a járványügyi helyzet úgy engedi, 
akkor október 2. hetében megtar-
tanánk a szóbeli fordulót a NYOSZ 
budapesti székházában. A csapatok 
időben értesítést kapnak. 
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Miskolcon ülésezett az Nyugdíjas 
Parlament megyei küldöttcsoportja

A miskolci megyeháza dísztermében tartották meg az Or-
szágos Nyugdíjas Parlament V. ülését előkészítő küldött-
csoporti tanácskozást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége 
(NYÉSZ) szervezésében. A jelenlévőket Lukács-Pete Mária 
NYÉSZ-elnök köszöntötte.

A megyeháza megújult termében fogadta a vendégeket 
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés elnöke. Majd a nyugdíjasok megbecsülését érin-
tő kormányzati intézkedéseket idézte fel: a nyugdíjemelést, 
a nyugdíjprémium kifizetését és a 13. havi nyugdíjat. Az-
tán elmondta, hogy a megyei önkormányzat 2014 és 2020 
között egészségügyi és szociális alapszolgáltatások fejleszté-
sére és a társadalmi együttműködés erősítésére több mint 

hatmilliárd forintot juttatott a helyi településeknek. Ebből 
az összegből orvosi rendelők újultak meg és korszerűsödött 
a védőnő szolgálat és az idősellátás.

A program további részében Karácsony Mihály,  
a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (NYPOE) el-
nöke a nyugdíjasokat érintő jelenlegi problémákról és a 
szervezet működéséről tartott előadást. Bejelentette, hogy 
június 16-án lehetőséget kaptak rá, hogy az Országház fel-
sőházának üléstermében szólaljanak fel. Végül a megyei 
nyugdíjasok helyzetét értékelte Lukács András, a BAZ 
Megyei Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja. 
Mindkét előadó szívesen válaszolt a résztvevő idősek kér-
déseire.

Forrás: Boon.hu

Borsod megyei 
pillanatok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Nyugdíjas Dalosok Versenye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Szövetsége 2022. május 6-án rendezte 
meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nyugdíjas Dalosok 
Versenyét, amelyre elfogadta a szervezet meghívását és kö-
szöntőt mondott Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 
asszony is, aki az idősek példamutató összefogására hívta 
fel a figyelmet: „Szeretnék önöknek gratulálni, hogy ilyen 
közösséget építenek, és dalos találkozó keretében is össze-
jönnek. Mint alsózsolcai, büszke vagyok rá, hogy a település 
évről évre helyet tud adni ennek a rendezvénynek. A legna-
gyobb közösségépítő ereje éppen az éneklésnek van. Kodály 
Zoltán is arra biztatott, hogy énekeljünk együtt.”

Alsózsolca most már sok-sok éve biztosít lehetőséget, 
ad méltó helyet a nyugdíjas dalosok szereplésének, nemes 
vetélkedésének, amelyen jelen volt, mint a rendezvény há-
zigazdája Szilágyi László, Alsózsolca város polgármestere 
is. Köszöntőjében méltatta az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub 
érdemeit, amelynek vezetője Ferencsik Józsefné, Évike, aki 
nemcsak a rendezvény helyi felelőseként, hanem a megyei 
nyugdíjas szervezet vezetőségi tagjaként is segítette az ese-
mény zavartalan lebonyolítását és gondoskodott a közel száz 
fő vendéglátásáról.

Köszönjük, Évike!

Az Országos kiírásnak megfelelően, most is két kategó-
riában:

 – magyar nóta és népdal
 – valamint egyéb: műdal, táncdal, operett, opera műfajt 

jelölő darab előadással álltak színpadra a versenyzők
A szakértői zsűri által, mindkét kategóriában kiválogatott 

legjobbak, 6-6 fő juthatott tovább, és vehet részt az országos 
megmérettetéseken.

A zsűri munkájában az Alsózsolcai Herman Ottó Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai vet-
tek részt: Hevesvári Melitta mesterpedagógus, zeneelmélet 
és szolfézs tanár, Juhász Péter szolfézstanár, zeneiskolai tanár, 
általános iskolai énektanár, blockflőte tanár, Madaras Attila 
klarinéttanár, kamaraművész

A NYÉSZ elnöke, Lukács-Pete Mária, átadva a színpadot 
a versenyzőknek, köszöntőjét egy Kodály idézettel zárta:

„Könnyebb az élet, ha dalolhatsz róla.”
Kodály Zoltán

Nyugdíjas táncosok és dalkörök találkozója
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Szövetsége Szikszó Város Önkor-
mányzata támogatásával, ez évben negyedik alkalommal 
rendezte meg május 27-én a szikszói Inkubátorház – Kul-
turális Központ termeiben a nyugdíjas klubok, szervezetek 
tagjai számára a nyugdíjas táncosok és dalkörök találkozóját.

Nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. Három kategóriá-
ban lehetett nevezni:

1. Népdal, magyar nóta.
2. Könnyűzene
3. Tánccsoportok
A rendezvény résztvevőit köszöntötte Lukács-Pete Má-

ria, a B.A.Z-megyei NYÉSZ elnöke. Sváb Antal Szikszó 
polgármestere nyitotta meg a találkozót. Rendezvényünket 
megtisztelte Doszpoly Orsolya az Áldozatsegítő Központ 
vezetője is.

A bemutatott produkciókat négy tagú zsűri értékelte:
 – Juhász Péter, (ének, szolfézs- és zeneiskolai tanár, blok-

kfőte tanár, a zsűri elnöke,
 – Madaras Attila klarinéttanár, kamaraművész.
 – György Istvánné énektanár
 – Horváthné Sánta Ildikó Barcika Hangjai egyesület ve-

zetője
A népdal, magyar nóta kategóriában induló 13 klub-

ból 6-an jutottak tovább a az augusztus végén megtartandó 
országos központi rendezvényre, a „Balatoni Randevúra”: 
Tapolcai Kerek Kórus, Alsóvadászi Harmónia Községi Ve-
gyeskar, Sajókeresztúri „Őszi Napsugár” Nyugdíjas Klub 

dalköre, Kék Pántlika Dalkör Selyeb, Sajóecsegért Egyesület 
Sajóecsegi Boróka Dalkör, Ózdi Szívklub.

Könnyűzenei kategóriában csak 2 dalkör szerepelt. 
Mindketten továbbjutottak a „Balatoni Randevúra”:

Berente Nyugdíjas Klub Dalköre, Miskolci Örömdal-kör
A tánc kategóriában érdekesen alakult a verseny. 3 cso-

port jelentkezett, de ketten dupla produkcióval készültek, és 
a zsűri minden bemutatott táncot külön-külön értékelt, így 
született meg az alábbi eredmény.

Mosoly Országa Kulturális Egyesület Miskolc (matróz 
tánc), Miskolci Vasas Nyugdíjas Klub (spanyol tánc),

Mosoly Országa Kulturális Egyesület Miskolc (cigány 
tánc). A két táncos csoport vehet részt 2022. 06. 18-án Gyu-
lán a XIII. Országos Senior Táncfesztiválon.

Gratulálunk minden versenyzőnek, és sikeres szereplést 
kívánunk a továbbjutóknak.

Tapolcai Kerek Kórus
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Augusztus 31. – Kiránduló és turisztikai programok
 – 1: Hajó kirándulás Siófokra. A  résztvevők vonattal 

vagy busszal Balatonfüredre mennek, majd onnan ha-
jóval Siófokra, városnézés a siófoki nyugdíjasok közre-
működésével, majd visszafelé hajó, busz, vagy vonat. 
A programot elsősorban a fizikai terhelést jól tűrő nyug-
díjasoknak ajánljuk. 
Részvételi díj egyeztetés alatt: kb 4000 Ft

 – 2: Túra és planetáriumi program Alsóörsön. A részt-
vevőket kisbusszal elvisszük az alsóörsi Amfiteátrum-
nál lévő Planetáriumhoz, ahol 1 órás csillagvizsgáló 
programra, majd egy túra után a kilátó megtekintésére 
kerül sor.
Részvételi díj egyeztetés alatt: kb 4000.- Ft
A programok legalább 10 fő jelentkezése ese-

tén valósulnak meg. Jelentkezési lap a NYOSZ hon-
lapján (www.nyosz.hu) elérhető, vagy igényelhető a 
nyosz@enternet.hu email címen.

Mivel a közösségi igények, programok iránti érdeklő-
dés jelentősen megnőtt, ezért a rendezvény előkészületekor 
lekötött szálláshelyekre kötetlen üdülő programokat is kí-
nálunk. Szeretettel várjuk a balatoni utószezon első nap-
jaiban a Csopaki Üdülőfaluban és a környékén lefoglalt 
szálláshelyeken a kikapcsolódni vágyó nyugdíjas társakat, 
közösségeket. 

Itt hívnánk fel a tisztelt nyugdíjas társak figyelmét, hogy 
amennyiben a rendezvény időpontjában esetleg ismételt 
vészhelyzet állna elő, a befizetett díjakat visszafizetjük. 
A rendezvényeken való részvétel mindenki számára sa-
ját felelősségen alapul.

Szállás ajánlatok:
Mivel a program helyszínén a szállás kapacitás kötött (140 
fő, 2-3 ágyas, fürdőszobás házak, + 40 fő turista szállás), 
a változó igényeknek megfelelően, különböző szolgálta-
tásokat kínáló, egyéb szálláshelyeket is lefoglaltunk, így 
kinek-kinek igényei és pénztárcája szerinti elhelyezést 
tudunk biztosítani. Kérjük, hogy igénylés előtt tájéko-
zódjon az aktuális szabad szálláshelyekről Horváthné 
Julinál!

Szálláslehetőség a rendezvények helyszínén, a Csopaki 
Üdülőfalu kisházaiban: Ár: 6000.- Ft / éj / fő
Leírás: egy házhoz 1 db 2ágyas, és 1 db 3 ágyas szoba, va-
lamint egy közös fürdőszoba tartozik. Az ár tartalmazza a 
szállást 2, vagy 3 ágyas szobában, az Idegenforgalmi adót, 
és a reggelit az Üdülőfalu éttermében valamint az ÁFÁ-t.  

Tartalmazza továbbá az ingyenes belépést a pár száz méter-
re lévő csopaki strandra (a Balaton legszebb strandja). Ezt 
a szállást elsősorban rövidebb ideig itt tartózkodók számára 
ajánljuk!

Szálláslehetőség a rendezvények helyszínén, a csopaki 
üdülőfalu turista szállásán: Ár: 4500.- Ft / éj / fő
Leírás: egy házhoz 3-5 ágyas egyszerűen berendezett szoba 
tartozik, fürdő, wc közös az épületek mellett. Az  ár tar-
talmazza a szállást, az Idegenforgalmi adót, és a reggelit 
az Üdülőfalu éttermében valamint az ÁFÁ-t. Tartalmazza 
továbbá az ingyenes belépést a pár száz méterre lévő csopa-
ki strandra (a Balaton legszebb strandja). Ezt a szállást el-
sősorban rövidebb ideig itt tartózkodók számára ajánljuk!

10. Balatoni Randevú, 2022. augusztus 28-tól szeptember 1-jéig, Csopak
 – aug. 28. vasárnap:   Szeniort Örömtánc Fesztivál + zenés táncest
 – aug. 29. hétfő:   Dalköri Fesztivál  + tábortűz
 – aug. 30. kedd:   Országos Nyugdíjas Gála + zenés táncest
 – aug. 31. szerda:   Hajó kirándulás Siófokra, vagy 

 Túra és planetárium - Alsóörs
 – szept. 1. csütörtök:  hazautazás

Kedves Nyugdíjas Társak!

A NYOSZ idén 10. alkalommal hirdeti meg a Balatoni 
Randevú című rendezvényét, melyre ezúton hívjuk közös-
ségeinket, kortársainkat. A hagyományos rendezvénysoro-
zat 2022. augusztus 28. és szeptember 1. között zajlik 
majd Csopakon!

Az előzetesen Balatonfüredre tervezett programunk 
helyszínét módosítanunk kellett, mert a füredi szaba-
didőközpontban – nemzetközi mérkőzések miatt - nem 
tudják biztosítani számunkra a megszokott helyszíneket. 
Ezért döntöttünk a Csopaki Üdülőfalu mellett - kissé a 
régi csillebérci hangulatot idézve –, mert egyszerre biztosít 
számunkra rendezvény helyszínt, szállást, saját konyhás ét-
kezést, büfét, és egyéb szabadidős helyszíneket – mindezt 
kedvezőbb áron. És itt csak magunk leszünk!

Viszont a helyszínek befogadó képessége kisebb a koráb-
biakhoz képest, így a jelentkezési igényeket néhány esetben 
korlátokhoz kötjük. Kérjük kortársaink megértését emiatt.

Információk a programokkal kapcsolatban:
Augusztus 28. 10-17 óra - Csopaki Üdülőfalu nagyter-
me: Szenior Örömtánc Fesztivál
 – a rendezvényre örömtánc oktatók és maximum 15 fős 

csoportjaik jelentkezését várja – kizárólag e-mailen: 
redit.tancklub@gmail.com – a rendezvény főszerve-
zője Radvánszki Edit. A részleteket tőle kapják meg az 
érdeklődők. A  résztvevőknek lehetőségük van szállás 
és étkezés igénylésére az alább ismertetett feltételekkel. 
Részvétel nevezési díjhoz kötött: 1500.- Ft/fő.

Augusztus 29. 10-18 óra - Csopaki Üdülőfalu nagyter-
me: Országos Dalköri Fesztivál
 – a rendezvényre nyugdíjas dalkörök, népdalcsoportok, 

kórusok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 500.- Ft/
fő. Nevezési lap a NYOSZ honlapján (www.nyosz.hu) 
elérhető, vagy igényelhető a nyosz@enternet.hu email 
címen. A  fellépő csoportok arany, ezüst, bronz minő-
sítést kapnak a szakértő zsűritől, továbbá ajándéktárgy 
és oklevél lesz a jutalmuk. A résztvevőknek lehetőségük 
van szállás és étkezés igénylésére az alább ismertetett fel-
tételekkel.

Augusztus 30. 11-17 óra - Csopaki Üdülőfalu nagyter-
me: NYOSZ Országos Kulturális Gála
 – a rendezvényre bármely művészeti ágban tevékenyke-

dő nyugdíjasok egyéni és csoportos produkcióit várjuk, 
elsősorban olyanokét, akik hosszabb ideje, kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak egyéb versenyeken, fesztiválo-
kon. A rendezvényünk nem verseny, önfeledt, élményt 
adó időtöltést kívánunk nyújtani szereplőknek és kö-
zönségnek egyaránt. Nevezési díj: 500.- Ft/fő. Nevezési 
lap a NYOSZ honlapján (www.nyosz.hu) elérhető, vagy 
igényelhető a nyosz@enternet.hu email címen. A részt-
vevőknek ajándéktárgy és oklevél lesz a jutalmuk. Lehe-
tőség van szállás és étkezés igénylésére az alább ismerte-
tett feltételekkel.
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Szép ünnep volt 
Pécsett

„Amíg egy nép énekel,
messzire hallatszik, 

hogy létezik.”
(Sütő András)

A PKK Apáczai Művelődési Háza adott otthont immár 
negyedszer a Szépkorúak Tavaszi Kulturális Találkozójának 
szombaton (május 29-én). Pavlovics Attila igazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, Molnár Ferenc, a Nyugdíjasok 
Egyesületének elnöke nyitotta meg az ünnepséget, majd 
Radnóti Adél műsorközlő vezette a műsort, bemutatta a 
szereplőket.

A szakmai zsűri tagjai voltak: 
 – Almási Éva Kazinczy-díjas magyartanár
 – Heil Helmut koreográfus
 – Tóbiás Zoltán népzenész

Érkeztek szereplők Szekszárdról, Dombóvárról, Harc-
ról, Harkányból, Pécsváradról, Somogyjádról és Kapos-
várról, no és persze Pécsről. Voltak kórusok, népdalkörök, 
néptáncosok, örömtáncosok, modern táncot táncolók, 
versmondók, népdalénekesek és hangszeres szólisták. A 20 
műsorszámból a zsűri 12 produkcióra adott „kiemelkedő” 
minősítést, öt „színvonalas és három „dicséretes” eredmény 
született. 

Pélmonostorról érkezett egy 30 tagú kórus (Martinus), 
nagyon hangulatos műsort adtak, horvát számokat énekel-
tek, s a közönség vastapsa kíséretében magyar népdalt is. 

Láttunk felcsíki táncokat, matróztáncot, örömtáncot, 
szebényi táncot, sárközi karikázót, hallottunk katonadalo-
kat, Rába-közi, mezőségi és bukovinai népdalokat, hallgat-
tunk Petőfi- és Arany-verseket, citerást és tárogatóst külön-
böző tájegységek dalaival. 

Az eredményhirdetésre várva a szereplők és a nézők is 
fogyaszthattak süteményt, üdítőt; baráti beszélgetések 
folytak, jó hangulatban telt a délután. A két év járvány mi-
atti kihagyása után nagyon jó volt ismerősökkel találkozni. 

A zsűritagok kérésre szakmai véleményt, tanácsokat ad-
tak a csoportvezetőknek, szólistáknak – ebből a szempont-
ból is nagyon hasznos volt ez a találkozó. 

Köszönet a helyi segítőknek, a szervezőknek, az egye-
sület irodai dolgozóinak, akik igen sokat tettek ezért a 
rendezvényért, valamint köszönjük a zsűrinek a szakmai 
értékelő munkáját!

Szálláslehetőség a szomszéd település, Alsóörs Pelso 
Campingjében mobilházakban, két ágyas elhelyezés 
esetén: Ár: 10.000.- Ft / éj / fő (pótágyon 8.000.-)
Leírás: 2+2 személyes (pótágyazható – a nappaliban) szo-
bákból álló mobilházak, fürdővel, konyhával. Külön té-
rítéssel klímával (1500 Ft/éj). Vízparti kemping, saját 
stranddal, kb. 2 km-re a rendezvények helyszínétől. Ellátás 
nincs. Az ár tartalmazza a szállást két ágyas szobákban, az 
Idegenforgalmi adót, a takarítás és az ágynemű költségét, 
valamint az ÁFÁ-t. Ezt a szállást elsősorban 3-4 éjszakát 
itt tartózkodók számára és kocsival érkezőknek ajánljuk! 
Ellátás a csopaki Üdülőfaluban megoldható.

Szállás lehetőség Csopakon, a Hotel Holiday-ben, két 
ágyas elhelyezés esetén: Ár: 11.000.- Ft / éj / fő 
Leírás: a rendezvények helyszínétől kb. 5-10 perc séta. 2 
ágyas fürdőszobás szállás, alapáron félpanzióval. Az ár tar-

talmazza a szállást 2 ágyas szobában, az Idegenforgalmi 
adót, és a reggelit, vacsorát valamint az ÁFÁ-t.  Tartalmaz-
za továbbá az ingyenes belépést a pár száz méterre lévő cso-
paki strandra (a Balaton legszebb strandja). Ezt a szállást 
elsősorban hosszabb ideig (4 éj) itt tartózkodók számára 
ajánljuk!

Ebéd / vacsora – változhat!
2 fogásos ebéd az ún.  

„ársapkás” árakkal számolva: 2500.- Ft, 
vacsora: 2000.- Ft

a rendezvény helyszínén,  
a csopaki üdülőfalu éttermében.

Büfé szolgáltatás lesz a program egésze alatt!

A szállás, étkezés és a programok regisztrációs 
díjának befizetése legkésőbb  

augusztus 10-ig!!!
Szállás igényeket a korlátozott mennyiségű 

szálláshely miatt kérjük  
mielőbb jelezni!
Bankszámla szám:  

NYOSZ – 11705008-20413882

Információ: 
Dalköri fesztivál, kulturális gála, szállás, étkezés, 

egyéb programok:  
Horváth Istvánné Julika  
telefon: 06/30-574-9097,  

nyosz@enternet.hu

NYOSZ 1074 Budapest Szövetség u. 9. 
Örömtánc találkozó:  
Radvánszki Edit –  

redit.tancklub@gmail.com

Jelentkezési határidő:
2022. augusztus 10.  

(nevezési lapok megtalálhatók  
a www.nyosz.hu honlapon)



NYOSZ-felhívások

19

NYOSZ-hírek

18

ÖregSZEM 2022
Fotópályázat nyugdíjasoknak és fiataloknak, hogy 
a nyugdíjasok mindennapi életét hitelesen bemutassák

Részvételi feltételek: 
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2022. évi fotópályá-
zatán a hazai és határon túli magyar amatőr fotóbarátok 
három kategóriában – 1.) 20 éves korig, 2.) 20–64 éves 
korig, 3.) 65 éves kor felett – egyéni pályázatot nyújt-hat-
nak be. A fotópályázat témája és célja: bemutatni az idős, 
nyugdíjas emberek életének szépségeit, örömeit, gond-
jait, magánya és társas kapcsolatai tartalmát és jelen-
tőségét. A  pályázat hozzá kíván járulni az aktív időskor 
érdekében, a mozgás, az élethosszig tanulás, az információs 
aktivitás növelé-séhez.

Csak eddig nem publikált, korábbi pályázatunkon vagy 
más pályázatokon nem szerepelt képekkel pályázzanak, 
amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendel-
keznek, és amelyek témája nem ellenkezik sem a származá-
si ország, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a 
képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival.

Egy pályázó bármilyen technikával (fényképezőgép, 
mobil telefon stb.) készített, legfeljebb 5 képet, ezen belül 
egy legfeljebb 5 képből álló képsorozatot küldhet be. A ké-
peket akár fekete-fehérek vagy színesek, lehetőség szerint 
DIGITÁLIS (.jpg) formában kérjük beküldeni. Minimális 
felbontása legalább 1500 × 2000 pixel (2,5 Mp) legyen. 
Kérünk minden egyes képet egyenként csatolni a beküldő 
e-mailhez. 

A pályázók töltsenek ki nevezési lapot számítógéppel. 
A nevezési lapon fel kell tüntetni – a nevező személy teljes 
nevét és életkorát, – pontos lakcímét; – levelezési címét, 
elérhetőségeit: telefon, e-mail-cím. – A  beküldött képek 
sorszámát és címét, a képek.jpg-megjelölésével egyezően (a 
forma nem kötelező, csak a tartalom fontos). A nevezési 
lapot a képekkel együtt kérjük beküldeni e-mailben. A ne-
vezési lap fájlneve: Családnév_Keresztnév_kategória.doc 

A meghirdetett témának nem megfelelő vagy gyen-
gébb minőségű képeket a zsűri nem értékeli! A zsűri ál-
tal kiállításra javasolt képeket a NYOSZ rendeli meg egy 
fotólaborban, és – megfelelő lehetőségek biztosítása esetén 
– gondoskodik kiállítások megszervezéséről. 

A kategóriánként kiemelt, legjobbnak minősített képe-
ket tárgyjutalomban részesítjük, I–II–III. minősítésről, 
az esetleges különdíjakról oklevelet a kiállítás megnyitá-
sakor nyújtjuk át.

A beküldött képeket a NYOSZ szerzői jogdíj és felhasz-
nálási díj fizetése nélkül, de a szerző nevének feltüntetésé-
vel nyilvánosságra hozhatja a fotópályázat, a fotókiállítás és 
a NYOSZ népszerűsítése érdekében. Csak azok vegyenek 
részt ezen a pályázaton, akik ezt engedélyezik! Nevezési 

díj nincs. Beküldési határidő: 2022. augusztus 20. e-ma-
il-cím: nyoszfoto@gmail.com.

Figyelem! Becsomagolt és tömörített állományokat 
nem csomagolunk ki! Óriásleveleket nem fogadunk. A pá-
lyázatokat fogadó e-mail postafiók mérete óriási, de így 
sem garantálható, hogy az utolsó egy-két napban bekül-
dött több száz fotót fogadni tudja (annak ellenére, hogy a 
rendezők folyamatosan mentik a beérkező pályaműveket). 
Ezért nem fogadunk el senkitől sem óvást, vagy reklamá-
ciót amiatt, ha egy küldeményt – ’a postaláda megtelt’ 
üzenettel – visszaküld a szolgáltató. A  megoldás ugyanis 
kézenfekvő: a meghirdetéstől folyamatosan, de legalább 
egy-két héttel korábban be kell küldeni a pályázatra szánt 
képeket, amelyek kézbesítéséről ki-ki kérjen automatikus 
visszaigazolást a szolgáltatótól. 

Zsűrizés: 2022. szeptember 20-ig. A zsűrizés eredmé-
nyéről 2021. szeptember 30-ig – a NYOSZ elektronikus 
hírlevelében a nyoszfoto@gmail.com email-címről és a 
www.nyosz.hu honlapon, valamint a szövetség GENE-
RÁCIÓNK című folyóiratában adunk tájékoztatást. A dí-
jazott képek bemutatása várhatóan a 2022-évi NYOSZ 
nyugdíjas kulturális nagyrendezvény keretében lesz.

Az első kiállítást 2023. február hónapban Buda-
pesten tervezzük, a NYOSZ tanácstermében (1074 Bu-
dapest, Szövetség u. 9.). Az  ingyenesen kölcsönözhető 
fotókiállítás másodbemutatói a szövetség tagegyesületei 
számára szerte az országban: 2023. március hónaptól (a 
kölcsönzési igények bejelenthetők: nyoszfoto@gmail.com 
címen). A  fotópályázattal kapcsolatban további informá-
ciók kérhetők Erdélyi Tamástól. E-mail: erdelyi37tamas@
gmail.com; vagy a +3620 528 7561 mobilszámon.

Megjegyzés: az ÖregSZEM 2021 fotópályázat tervezett 
ünnepi lezárására természetesen még visszatérünk!

Húszéves lett 
a nagyatádi klub
A nagyatádi ÁFÉSZ Nyugdíjasklub zenés est keretében ün-
nepelte meg alapításának huszadik évfordulóját – mondta 
Balatincz Lászlóné a klub elnöke. Ünnepi köszöntőjében 
negyedik elnökként méltatta a korábbi elnökök munkáját, 
valamint felelevenítette a húsz év emlékezetesebb esemé-
nyei között az országjáró kirándulásokat, a sportsikereket. 
A tagság néha csillogó szemekkel gondolt a kedves emlé-
kekre.

Ormai István polgármester örül annak, hogy a húsz év 
még közelebb hozta a tagságot. Tudnak örülni eredménye-
iknek. Valamikor fogalom volt „áfészesnek” lenni. Ma is 
jó érzéssel tölti el a szó. Megköszönte a városért végzett 
munkájukat és azt, hogy mindig számíthat rájuk a rendez-
vényeken. Stikel János a szövetség megyei elnöke is meleg 
szavakkal köszöntötte őket. A húsz évből tizenhárom évet 
már vele együtt éltek át. Örül annak, hogy az alapítók kö-

zül még 11 fő aktív tagként ténykedik. A megyei szövetség 
emléklapjával köszönte meg eddigi munkájukat. A  többi 
elismerést majd megyei rendezvényen adják át.

A köszöntéseket követő finom vacsora után Tibold Jó-
zsefné két hatalmas tortájával vendégelték meg a jelenlévő-
ket, amit zenés-táncos rendezvén mozoghattak le.

Györke József

Ormai István polgármester köszöntötte a klub elnökét is

„A költészet a lélek fényűzése.”
(Csukás István)

Versmondók 
versenye 
Szekszárdon
A 2022. évi költészet napja alkalmából a Tolna Megyei 
Nyugdíjasok Érdekszövetsége rendezett regionális vers-
mondó versenyt Szekszárdon április 20-án. Haffner Béla 
elnök úr köszöntötte a megjelenteket. Sztárcsevity Zsuzsa 
szervezte és vezette le a versenyt. Pécset hárman képvisel-
ték, a zsűri munkájában Radnóti Adél vett részt.

A megadott két „kötelező” költő Petőfi Sándor és Váci 
Mihály volt, de sajnos ezt nem minden résztvevő tartotta 
be. Hallottunk Arany Jánostól, Reviczky Gyulától, Túró-
czy Zoltántól is verseket. 

Eredmények:
I. Lévai Jánosné Pécsről
II. Vígh Ferencné Szekszárdról
III. Balázsné Pecze Gyöngyi Pécsről
Különdíj: Ábel Klára Tamásiból és
Tóth Gáborné Dombóvárról

A résztvevők nagyon örültek a találkozásnak, hiszen két 
év ebből a rendezvényből is kimaradt a pandémia miatt. 
Kötetlen beszélgetések indultak, még szép népdalokat 
is hallottunk, közös éneklésre is sor került: hiszen Pe-
tőfi verseit több esetben megzenésítették (Befordultam a 
konyhára, Kis lak áll…, Fa leszek, ha fának vagy virága), 
sorjáztak a kedvenc versek is. A  vendéglátók pogácsáról, 
süteményekről sem feledkeztek meg, üdítővel is kínálták 
a jelenlévőket. 

Köszönjük a szervezést Sztárcsevity Zsuzsának! Jó volt 
együtt!

Lévai Jánosné Balázsné Pecze Gyöngyi
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A pápai nyugdíjas szervezet egy támogatásra érdemes 
javaslatot fogalmazott meg: Hirdessük meg a Petőfi-év-
re egy történet gyűjtő mozgalmat az újságunkban. 

Petőfi annak idején az ország nagyon sok településén 
megfordult. Sok, csak helyben ismert története van a 
vándorlásainak, amit érdemes lehet a köz számára or-
szágosan is bemutatni. 

Kérjük olvasóinkat, hogy küldjenek be az alábbihoz 
hasonló, Petőfivel kapcsolatos írásokat, népi visszaem-
lékezéseket. Megpróbáljuk közreadni!

Ráhangolódás  
a Petőfi-bicentenáriumra 
(2022–2023)
A Pápai Városbarát Egylet ügyvivőjének, Kerecsényi Zol-
tán úrnak támadt az az ötlete, hogy az ünnepi évforduló 
előtt egy évvel kezdjünk kutatni Petőfi-emlékek után a 
ráhangolódás jegyében. Így került képbe a Pápai Nyugdí-
jasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesület Irodalmi 
Köre. Felkérést kaptunk előadás tartására a „Petőfihez c. 
Beszálló Vendéglő” és a „Petőfi-sarok” történetéből.

2007-ben került sor a tulajdonos leszármazottjának, 
Gábriel Sándorné Jáger Teréz „Az élet melódiái”c. életmű 
kötetének elkészítésére. Ebből a könyvből tudjuk, hogy 
Pápán „Jáger-kocsma” néven közismert a XX. sz. közepén 
/1931-1950/ működő, beszálló vendéglő a Veszprémi út 
52. sz. alatt működött.

A szülők, Jáger Tamás és Bauer Szerafin Csóton, majd 
Fenyőfőn árendás kocsmában kezdték megalapozni a jövő-
jüket. A 7 év alatti szerzeményük csak a városszéli kiskocs-
ma megvételére volt elegendő. De 1938-ra sikerült befejez-
ni az átépítést. A családfő hirtelen halála miatt azonban a 
fiatal édesanyára maradt a vendéglő gondja és a 3 gyermek 
felnevelése. A csóti kocsmáros, amerikás üzletember, nagy-
papa mellett gyermekkorától megtanulta a vendéglátás for-
télyait.

Gábrielné Jáger Teréz /1935-2007/ aranydiplomás ze-
netanár, Veszprém megyei vezető szakfelügyelő, ének-zene 
tankönyvíró, szépíró halála évében elkészült „Családregé-
nyéből” állítottuk össze a műsor anyagát, amelynek legér-
dekesebb része a „Petőfi-sarok” története.

„A legenda szerint Petőfi Sándor tanulóévei alatt az 
1841-42-es tanévben gyakran járt a Református Gimnázi-
umtól félreeső helyre, a Veszprémi út 52-be. A „Petőfi-sar-
kot” a kisebbik vendégszobában a következő kellékekkel 
örököltük meg: a sarokban álló kecskelábú asztal fölött 
elhelyezett babérkoszorús Petőfi-képpel, valamint alatta a 
„Borozó” c. versének idézete. „Gondűző borocska mellett 
Vígan illan életem. Gondűző borocska mellett sors, hatal-
mad nevetem.” Ez a közismert verse tudomásunk szerint 
nálunk fogalmazódott meg. 

Évtizedeken keresztül továbbra is a diákok kedvenc he-
lye maradt a „Petőfi-sarok”. Szinte versengtek a megszer-
zéséért. Tudvalévő, hogy a tanuló ifjúságnak szeszesitalt 
nem szolgálhattunk ki, ezért egy-egy üdítőt, kávét, teát, 
hideg-meleg ételeket fogyasztottak. Iskolai történeteket 
meséltek egymásnak, majd szó esett irodalomról, művésze-
tekről is. A nővérem, Gabriella, és Tibor testvérem, később 
én is szájtátva hallgattuk a „prepák” /tanítójelöltek/ önkép-
ző köri felkészülését, akik a szemközti fiú Tanítóképzőben 
tanultak. A közeli Szakiskola diákjai azonban duhajabbak 
voltak, kugliztak, a táncplaccon néptáncot roptak csizma-
száruk megveregetésével. A borozgató utcabeliek gyakran 
beálltak közéjük, így a hangulat még magasabbra hágott. 
Az igazgatóság, a mindenható tanári kar rajtaütésszerű el-
lenőrzésekor a tanulók a konyhán keresztül egérutat nyer-
hettek. De a tanárok is tudták, hogy a kikapcsolódásnak 
erre a módjára is szüksége van a diáknak. Az  iskolákkal 
való viszonyunkat erősítette az a tény, hogy 2-3 példás, de 
szegény sorsú diák ingyenes étkezésben részesült nálunk.”

A beszálló vendéglőben emelte a hangulatot a bohém 
természetű, szájharmonikás tulajdonos, amíg élt. /Jáger Ta-
más/ Később Bécsből származó, háromhengeres, pénznye-
lő zenegép ontotta a keringő, a polka ritmusát, dallamát. 
Az ifjúság ennek a zeneszekrénynek köszönhetően tanulta 
meg a tánclépések különféle fajtáit. Ignác nagybácsitól ka-
pott harmóniumon való pötyögtetés pedig megalapozta a 
3 gyerek zenéhez való közeledését, ami a felnőtté válással 
életcél lett.”

A társas muzsikálást a betévedt vándorzenészek hozták 
el a vendéglőbe. Cigányzenekart ünnepi alkalmakkor fo-
gadtak. A közös nótázást a prímás irányította, a nótázók 
fülébe húzva kedves dalaikat. Ilyenkor gyűltek a bankók 
a hegedű vonójába. Az egyes zenész bármikor betérhetett 
enni-innivalóért szórakoztatni.

A II. világháború idején először a német, majd orosz, 
végül magyar katonák beszállásolásával eltűntek az ünne-
pek a kocsma életéből, a hétköznapok pedig kemény küz-
delmet jelentettek a Jáger-család megélhetéséért.  1946-
ban indult meg újra az élet a beszállóban. Az államosítást 
követően özv. Jáger Tamásné alkalmazottként dolgozhatott 
volt kocsmájában. 1950-ben magyar kaszárnyaélet zúdult 
a házra katonazenekarral, búval-bajjal a volt tulajdonos 
családjával társbérletben.  1952-54 között a Veszprém me-
gyei kiskereskedelmi vállalat vegyesárút, majd zöldségbol-
tot telepített a beszálló helyiségeibe, csekély bérleti díjért. 

Ma, 2022-ben modernül berendezett és üzemeltetett 
gyógyszertár járul hozzá Pápa város polgárainak egészégi 
állapotához, a Veszprémi út díszeként is a hajdani ”Pe-
tőfi-saroknak” otthont adó épületben. A  ránk maradt 
”Petőfi-sarokhoz” fűződő legendát a pápai polgárok büsz-
keséggel adják tovább nagy költőnk Pápán eltöltött diáké-
veinek történetével. A bicentenáriumra való ráhangolódás 
közben, így fejezik ki nem múló nagyrabecsülésüket Petőfi 
Sándor iránt.

P. Tófeji Valéria

Kedves Nyugdíjas Társunk!
Az Amatőr Nyugdíjasok X. Országos Könnyűzenei Dalos Ta-
lálkozójának szervező bizottsága nagy szeretettel meghívja Önt 
és Kedves Ismerőseit az ének salgótarjáni ünnepére.

Az ország megyéiből és a határon túlról érkező mintegy fél-
száz dalos seregszemléje nagyszerű keretet kínál a jó hangulatú 
kortársi együttléthez.

A részvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 
A Találkozó időpontja: 2022. augusztus 16-17.
helyszíne: József Attila Művelődési Központ (JAMK) 

KultPont Kávézó különterme 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Program:
Augusztus 16-án kedden: 

 – 10 órától az érkezők fogadása, regisztrációja, szálláshelyek 
elfoglalása – beérkezés: 12 óráig (10–13 óra között: A fel-
lépők kipróbálhatják a lemezeket, technikai eszközöket, a 
terem hangzását 

 – 14 órakor a rendezvény megnyitása, majd az énekesek kate-
góriák szerinti versenye

 – 19 órakor a zsűri döntése
 – 20 órakor vacsora (900 méterre a verseny helyétől), utána 

baráti találkozó,
 – 23 óráig szálláshelyekre sétálás, utazás.

Augusztus 17-én szerdán:
 – 7 órakor reggeli
 – 9 órától díjkiosztás és gálaműsor –
 – 12 órakor ebéd

Szakmai és technikai információk:
A könnyűzenei dalos találkozóra szóló, páros és kis csopor-

tos (maximum 5 fő) énekeseket várunk, régiónként összesen 6 
produkciót. (A régiós döntőkön továbbjutottakat, illetve ha nem 
volt régiós döntő, akkor megyénként javasolt 2 nevezettet.) 

 – műsoridő maximum: 5 perc – Kérjük az időkorlát pontos 
betartását!

 – választható műfajok: sanzon, táncdal, operett, opera, egyéb 
műdal (magyarnóta, népdal kivételével) – kérjük a választott 
kategória megjelölését a jelentkezési lapon, ugyanis külön cso-
portosított kategóriákban versenyeznek. A jelentkezések beérke-
zése után a zsűri dönthet kategóriák összevonásáról, illetve új 
meghatározásáról. A dalokat csak magyar nyelven lehet előadni.

 – zenei kíséretet (zenekart, illetve hangszert) a szervezők nem biz-
tosítanak, de lehetőséget adnak maximum 1-5 fős kíséret fel-
lépésére, illetve cd és pendrive lejátszó eszközök használatára. 

 – a verseny eredményéről szakmai zsűri dönt
 – Költségek:

A szereplők (énekesek) nevezési díja: 1.000 Ft/fő
Szállás költség: 2, 3, 4, 6 ágyas Hotel, illetve Panzió szo-

bákban, diák kollégiumban, a városban és vonzás körzetében: 
4.000,- Ft/fő

Étkezési költség: - vacsora: 1.500,- Ft/fő, - reggeli: 1500,- 
Ft/fő, - ebéd: 1500,- Ft/fő igény szerint.

Egyéb információk:
Idegenforgalmi adó megfizetése 18. év felett – a város ha-

tályos rendeletei szerint – mindenkinek kötelező. (Mértéke: 200 

Ft/fő/éj) A fizetés módja: augusztus 16-án a verseny helyszínén. 
Számla igényüket kérjük, a jelentkezési lapon jelezzék.

A versenyt megelőző és követő nap(ok)on – igény esetén – 
Salgótarjánban és Nógrád megye területén fakultatív kirándu-
lásokra van lehetőség, aminek megszervezéséhez segítséget 
nyújtunk.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 05. A nevezési 
lapok igényelhetők Szendrődi Györgytől a 30/2054226-os 
számon, vagy letölthető a www.nyosz.hu-ról.

Szeretettel várunk minden kedves vendéget, dalost és 
érdeklődő kísérőt egyaránt!

Tisztelettel: Szendrődi György,
a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége 

elnöke sk.

NYUGDÍJAS DALOSOK ÉS NÓTAKEDVELŐK 
XXI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

2022. augusztus 25-26. (csütörtök-péntek)
Famulus Hotel Győr, Budai u. 4.

Idén is népdal vagy magyar nóta kategóriába várjuk az 
érdeklődők jelentkezését.

Szállást a Famulus Hotelben tudunk biztosítani.
Szállásigénylés: (4.000 Ft/fő/éj + IFA 450 Ft/fő/éj). - 2x2 

személyes apartmanok, középen kis konyhával
Étkezések igénylés:

 – vacsora  (csütörtök) 2500,- Ft/fő
 – ebéd (csütörtök, péntek): 2100,- Ft/fő

A dalos szereplők nevezési díja: 3.000 Ft/műsorszám (a 
helyszínen fizetendő)

Program:
Augusztus 25-én csütörtökön :

 – 12 órától a vendégek fogadása
 – 13 órától zenei próba
 – 14 órakor a rendezvény megnyitása
 – Az énekesek bemutatkozása: népdal, majd magyar nóta
 – 19 órától vacsora, baráti találkozó

Augusztus 26-án pénteken:
 – 7 órától reggeli (fakultatív), 20 fő feletti igény esetén a szál-

loda kontinentális reggelit biztosit 2200,- Ft/fő áron, vagy 
létszámtól függetlenül svédasztalos büféreggelit 4.400,-Ft/
fő áron.

 – 9 órától díjkiosztás és gálaműsor
 – 12 órától ebéd (fakultatív)

Kérjük, jelentkezését 2022. augusztus 1-jéig juttassa el 
címünkre postán, vagy e-mailben!

Címünk: Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas 
Egyesület 9023 Győr, Herman Ottó u. 22.

Telefonszám: 96/527-045 E-mail: pannonszov@gmail.com
Érdeklődni lehet: Vas Lászlóné elnök 06/20/209 6567
Kengyel Zsuzsanna 06/20/523 0792

Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
 Vas Lászlóné s.k., Kengyel Zsuzsanna s. k.
 a Pannon E. elnöke elnökhelyettes, kultúrfelelős



Fogyasztóvédelem
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Egészség
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Biztos, hogy csak szépséghibás, és nem használt 
terméket vásárolunk? 
Új, megtévesztő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a 
fogyasztókkal szemben 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségé-
hez egyre több panasz érkezik szépséghibásként hirdetett 
termékek kapcsán. Ismételten sok olyan hirdetést olvas-
hatunk ugyanis, melyben apróbb (külsérelmi) hibákkal 
rendelkező termékek megvásárlására buzdítanak minket. 
Jóhiszeműen azt gondolnánk, hogy ezek új termékek, csak 
egy kicsit karcosak, szállításkor sérültek. Ehhez képest tud-
tunkon kívül akár több éves, használt készüléket is meg-
vehetünk ezekben az üzletekben. A hirdetések egyformák: 
a kereskedő szépséghibás, szállítássérült termékeket árusít. 
Az  értékesítési technika azonban most már több irányú. 
Előfordul, hogy a vásárlások során aláíratnak szerződést a 
fogyasztóval, mely tartalmazza, hogy használt terméket vá-
sárol a fogyasztó, csak ezt akkor az aláírás előtt nem olvassa 
el, hiszen fel sem merül benne, hogy nem új terméket vásá-
rol. Ráadásul még akár 3 év garanciát is vállal a kereskedő, 
ezzel is elaltatva a vásárló éberségét. 

Az outlet áruházban becsomagolva találhatók a ter-
mékek, mely szintén azt erősíti a fogyasztókban, hogy új 
termékekről van szó. A  panaszokban a műszaki termék, 
legyen szó akár fagyasztóról, szárítógépről, vagy mosoga-
tógépről, rövid időn belül tönkremegy, a kereskedő vállalja 
a javítást, de nem feltétlenül sikerül megjavítani azt. A fo-
gyasztók ekkor próbálnak a gyártótól segítséget kérni, és a 
bediktált gyártási szám alapján az derül ki, hogy sok éve 
gyártott termékekről van szó. Ezek után természetesen fel-
háborodottan reklamálnak a kereskedőnél, és kérik vissza a 
pénzüket, de a válasz egyértelmű: Nézzék meg a szerződést! 

Fontos kiemelni, hogy használt termékekre nincs köte-
lező jótállás, csak olyan szavatossági igénnyel lehet fellépni, 

mintha egy cipőt vásároltunk volna. A kereskedők ugyan-
akkor bármikor vállalhatnak jótállást egy termékre, akkor 
is, ha arra nincs jogszabály által előírt kötelező jótállás, 
vagy annak ideje már lejárt, de ekkor maguk szabhatják 
meg a feltételeket. Így előfordulhat, hogy csak a termékek 
kijavítását vállalják vagy cseréjét, azonban a vételár visz-
szafizetését már nem. Az  aláírt szerződés a fenti esetben 
tartalmazta, hogy az eladó teljes körű garanciát vállal, de 
sajnos azt is, hogy „pénz visszafizetési garanciát nem vállal 
semmilyen körülmények között”. Így pénzt nem kap vissza 
a fogyasztó. 

A másik irány az, hogy outlet webáruházból rendelik 
meg a műszaki cikket a vásárlók, majd házhozszállítással 
kapják meg a terméket és a jótállási jegyet is. Azonban a 
jótállási jegy tartalmát csak akkor vizsgálják meg a vásár-
lók, amikor meghibásodnak a termékek. Ekkor derül ki 
számukra, hogy a jótállási jegyen nem a vásárlás dátumától 
indul a jótállási idő, hanem hónapokkal korábbról. Így fel-
tételezhetően korábban másnak is értékesített, de vissza-
küldött termék újbóli értékesítése történik meg, ezért más 
a jótállási jegy dátuma. 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindig olvassuk el a 
szerződéseket aláírás előtt, illetve tájékozódjunk az adott 
üzletről, webáruházról, szerepel-e valamilyen negatív lis-
tán, vagy a fogyasztóvédelemért felelős Igazságügyi Mi-
nisztérium által működtetett www.jogsertowebaruhazak.
hu weboldalon, nézzük meg a vásárlói kommenteket, érté-
keléseket, mielőtt megvásároljuk a termékeket. Próbáljunk 
meg körültekintően eljárni a vásárlások előtt! 

További információ: Dr. Baranovszky György 
ügyvezető elnök 06-30-7901133 

Dr. Kispál Edit szóvivő 06-30-4004477

Mutasd 
a vércsoportod, 
megmondom, 
ki vagy!
Hiába tűnik első ránézésre egy újabb, szórakoztató önis-
mereti kategorizálásnak a japánoknál elterjedt vércsopor-
ton alapuló személyiségtipizálás, történetére sötét árnyak 
vetülnek: a nácikhoz és az eugenikához is köze van.

A japánoknál a vércsoportnak ugyanakkora szerepe 
van, mint nyugaton a asztrológiai horoszkópoknak. Aki 
belemélyedt kicsit a kultúrájukba, annak nem meglepő, 
hogy  napjainkban is mekkora személyiségformáló hatást 
tulajdonítanak ennek a genetikai tulajdonságnak. Ez alap-
ján az A-sok kedvesek, együttérzőek és visszahúzódóak, a 
B-sek kreatívak, extrovertáltak és egoisták, az AB-sek ra-
cionálisak, alkalmazkodóak és döntésképtelenek, a 0-sok 
pedig magabiztosak, versengőek és arrogánsak. Azonban 
nem árt tudni, hogy morálisan és tudományosan mennyire 
kétes eredetű a mára elterjedt, felvizezett vércsoportfejtés. 

Érdemes tudni, milyen vércsoporthoz tartozunk
Vörösvérsejtjeink mindegyikét antigének borítják, ez alap-
ján leszünk öröklődés által A, B, AB vagy 0-s vércsopor-
túak. A plusz- és mínuszjelek ezek mellett a betűk mellett 
pedig azt árulják el, hogy a vérsejtjeink rendelkeznek-e 
Rhesus D (RhD) antigénnel, így a vértípusunk A-, A+, 
B-, B+, AB-, AB+, 0- vagy 0+ lehet. Ez az információ a 
leginkább akkor jön jól, amikor valamilyen súlyos körül-
mény hatására sürgősen pótolni kellene vérmennyiségün-
ket, ugyanis nem mindegyik vércsoport számít megfelelő 
donornak egy adott vércsoport számára. Jolly joker ilyen 
esetben a 0- típus, mivel ezt a típust lehet a legkockázat-
mentesebben adni másoknak, mivel sem A, sem B, sem 
RhD antigénnel nem rendelkeznek vörösvérsejtjeik.

Vércsoportod ugyan nem árul el semmit 
a személyiségedről, de érdemes tudnod, 
kitől kaphatsz biztonságosan vért
Egy 5 millió svéd ember adatait vizsgáló tanulmány azt 
találta, hogy a vércsoport típusa hatással van arra, hogy mi-
lyen betegségek kialakulására érzékenyebbek az emberek. 
Az A-s vércsoportúak a vérrög kialakulására, a 0-s vércso-
portúak a vérzési rendellenességek megjelenésére és a nők 
esetében a terhességgel összefüggő hipertónia kialakulására 
hajlamosak, csakúgy, mint az RhD+ nők.

Furukawa Takeji és a vércsoport-
pszichológia: A megdöbbentő kezdetek
Egy osztrák tudós, Karl Landsteiner fedezte fel először 1901-
ben, hogy több vércsoport létezik. Azóta is sokat köszönhe-
tünk ennek a felfedezésnek, ugyanis így elkerülhetővé váltak 
az egymással nem kompatibilis vércsoportok adásával járó 
súlyos következmények, mint amilyen például a láz, az égő 
érzés, a vacogás, a halálos vérrögök kialakulása az erekben és 
a megmagyarázhatatlan érzés, hogy közeleg a vég. Azonban 
bármennyire is hasznos tudás birtokába került az emberiség 
ezáltal, sajnos pont egy olyan korszellemben született meg ez 
a felfedezés, amely rögtön el is vitte a lehető legsötétebb 
irányba a vércsoportok kategorizálását.

A 20. század elején egyre népszerűbbé vált a faji alapú 
gondolkodás és az eugenika, azaz a „fajegészségtan”, amely 
egy fejlettebb embertípus kitenyészthetőségével foglalkozó 
áltudomány volt. A nácik például megszállottan hajszolták 
a „tisztavérűség” ideáját,  a különböző vércsoportokat faji 
jellemzőkkel ruháztak fel, és úgy gondolták, hogy más-más 
fajoknak eltérő vércsoportja kell, hogy legyen. Annyi való-
ságalapja volt csupán ennek a humbugnak, hogy a vércso-
portok eloszlásának aránya valóban más a különböző etni-
kumoknál. Ezt viszont sikerült annyira eltorzítaniuk, hogy 
egyenesen azt gondolták, a B vércsoportúak „alsóbbrendű-
ek”,  hiszen ez a „pszichopaták, hisztérikusok és az alko-
holisták” vércsoportja, valamint a barna hajúaké. Ma már 
egyértelmű, mennyire nevetséges az a feltételezés, hogy egy 
egész vércsoport „alsóbbrendű” lenne a többihez képest.

Az 1920-as évek közepére Japánba is elért a vércsoportő-
rület, és egy Furukawa Takeji nevű szociálpszichológus egy 
olyan kutatást tett közzé, amelyben  (hibásan) összefüg-
géseket talált a vércsoportok és a személyiségjegyek kö-
zött. Ugyan sok sebből vérzett a tanulmánya, mivel túlsá-
gosan kevés alany bevonásával végezte el vizsgálatait, és a 
statisztikai metódusa is hibás volt, elmélete mégis hamar 
elterjedt hazájában, mivel ekkortájt amúgy is rendkívül 
érdekelte a japánokat a nacionalizmus és az eugenika. A 
munkáltatók bevezették a vércsoport megadására szóló 
rubrikát a jelentkezőlapokon, és a katonákat is elkezdték 
vércsoport alapján egységekbe rendezni. Ennek hatásá-
ra egyes eugenikahívők amellett kezdtek el kardoskodni, 
hogy tartsák meg a nemzeti „tisztavérűséget”, mások pedig 
a „kevertvérűségre” tették le a voksukat, hogy minél fejlet-
tebb japán emberek szülessenek majd.  A faji megkülön-

böztetés és a vércsoporttípusok Furukawa munkásságában 
is összekeveredtek: a tajvaniakra jellemző 0-s típust az ag-
resszióval és a makacssággal kötötte össze, mivel ezzel akar-
ta megmagyarázni, miért álltak ellen a japán megszállásnak 
olyan szenvedélyesen 1895-ben.

Hogyan vált a populáris kultúra részévé 
a vércsoport-személyiség elmélete?
Furukawa munkássága egy időre háttérbe szorult a köz-
tudatban, mígnem egy japán újságíró,  Nomi Masahiko 
újjáélesztette az 1970-es években, természetesen a korszel-
lemhez igazítva kihagyta az eredeti elméletből a rasszista és 
eugenikus részeket. Életében összesen 65 bestsellert pub-
likált a témában, és halála után fia, Nomi Toshitaka vitte 
tovább munkásságát, egészen 2006-ig. Mind Japánban, 
mind Dél-Koreában hatalmas népszerűségnek örvendett. 

Ezt a „felvizezett” vércsoportalapú személyiségtipizálást 
ugyan kevésbé nyomták tele előítéletekkel, azonban így 
sem sikerült teljesen megtisztítani tőle az elméletet. Napja-
inkban is előfordul, hogy valakit a vércsoportja miatt zak-
latnak, vagy emiatt esik el egy állástól. Olyannyira fontos 
része a japán kultúrának, hogy a vércsoport miatti bántal-
mazásra külön kifejezésük is született: burahara.

Így hát hiába hangzik jó murinak megnézni, vércsopor-
tunk alapján milyen személyiségtípusba tartozunk, ha olyan 
kultúrából származunk, amelyben ennek nincs hagyománya, 
nem sok eséllyel fogunk magunkra ismerni ezekben. Ettől 
függetlenül mégis jobb tudni, milyen vércsoporttal rendel-
kezünk, ugyanis egészségügyi vészhelyzetekben kifejezetten 
kapóra jön, ha tisztában vagyunk vele, milyen vért ajánlatos 
kapnunk, ha el akarjuk kerülni a komplikációkat.

Forrás: Dívány
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népvándorlás mértéke a tornyon, hogy ki kellett kötni egy 
négy fős hibahatárt? Vagy a népszámlálást megelőző estén 
nagy buli volt a fedélzeten, és amikor másnap megjelent a 
kérdezőbiztos, akkor páran nem voltak olyan állapotban, 
hogy előmásszanak a betonlábazat egy-egy szobájából? Rej-
tély.

Kárpótolhatja viszont képzeletbeli kisdiákunkat, hogy 
Sealand földrajzának további adatai igen könnyen meg-
jegyezhetők. Folyók száma: nulla. Tavak száma: nulla. És 
egyáltalán, hegyek-völgyek, bányák, mezőgazdasági üze-
mek, gabonasilók, terményvezetékek, benzinkutak, salak-
motorpályák száma: nulla.

Az éghajlattal kapcsolatban sem lehet megjegyezhetet-
lenül széles a spektrum, elvégre kizárt dolog, hogy a be-
tonplacc északi végében teljesen más viszonyok uralkodja-
nak, mint az onnan hatvan méternyire fekvő déli végeken. 
A tengerszint feletti magasság pedig akár pecázás közben is 
megállapítható, hiszen csak meg kell mérni a damilnak azt 
a hosszát, amelyik nem lett vizes.

A Nagy Puccs
Nemcsak azért fontos eme történelmi fordulattal külön 
foglalkoznunk, mert eszméletlenül vicces, hanem mert ta-
lán közelebb is visz a sealandi néplélek megértéséhez.

Még a ‚70-es években történt, hogy a főherceg a bi-
zalmába fogadott egy nyugat-német úriembert, bizonyos 
Alexander Gottfried Achenbach nevezetű kiváló férfiút. 
Achenbach olyan kifogástalan előmenetelt tanúsított, 
hogy hamarosan rábízták a sealandi alkotmány megírását 
is. Sőt! A felséges főherceg miniszterré nevezte ki, valamint 
megtette a tanácsadói kabinetjének elnökévé is.

Szó se róla, ez az Achenbach igen csúnyán visszaélt az 
uralkodói bizalommal, és őexcellenciája Paddy Roy Bates 
csak későn fedezte fel, hogy kígyót melengetett a saját ke-
belén.

1978 augusztusát írtuk, amikor Achenbach elérkezett-
nek látta az időt, hogy átvegye a hatalmat a hercegségben. 
Az  uralkodót egy mondvacsinált ürüggyel rábírta, hogy 
Ausztriába utazzon, ő pedig eközben holland és német 
állampolgárságú emberei segítségével átvette a hatalmat a 
betonplaccon.

Kíméletlen ember volt ez az Achenbach, én mondom! 
Ezt abból lehet a legbiztosabban tudni, hogy a törvényes 
uralkodó fiát, Michaelt egyszerűen partra vetették Hollan-
diában, pénz és útlevél nélkül.

Éktelen haragra gerjedt a hír hallatán a törvényes ural-
kodó Bécsben. No de Paddy Roy Bates nem azért volt a 
brit hadsereg veterán őrnagya, hogy ne tudja, vajon ilyen 
sorsfordító időkben mi a teendő. Azonnal zsoldosokat bé-
relt, és amikor a társaságukban visszatért a két algás beton-
hengeren álló kosárlabdapályára, akkor úgy leverték a láza-
dást, hogy olyat még az Északi-tengeren senki nem látott!

Azt tetszenek hinni, hogy ez afféle jelentéktelen esemény 
volt? Hát akkor hadd meséljem el, hogy a győztes ütközet 
után mind a holland, mind a német kormány rögtön az 

angolokhoz fordult, közbenjárásukat kérve a hadifoglyok 
kiszabadítása ügyében!

Azonban nem jártak sikerrel, mert a brit kormány kö-
zölte, miszerint a Fort Roughs torony nem tartozik a fenn-
hatóságuk alá, tessék talán közvetlenül az uralkodóval, a 
feneséges herceggel fölvenni a kapcsolatot.

A béketárgyalások végül eredményre vezettek, a hadifog-
lyok kiszabadultak, de az is tény, hogy Herr Achenbachnak 
azóta sem őrzi emléktábla a nevét a betonszigeten, főleg 
miután kiderült, hogy kaszinót szeretett volna üzembe he-
lyezni a fedélzeten, azért csinálta ezt az egész haccacárét.

Sealand rendelkezik minden olyan attribútummal, 
amellyel minden valamirevaló államnak rendelkeznie kell. 
Van például himnusza, alkotmánya, zászlaja és címere is, 
továbbá egy időben saját pénzt is verettek sealandi dollár 
néven.

Ezenfelül a hercegség útleveleket és személyi igazolvá-
nyokat is kibocsát, ám ez nem egy makulátlan sikertör-
ténet, bár attól függ, honnan nézzük. A nemzetközi alvi-
lágban például kifejezetten népszerűek voltak a sealandi 
dokumentumok. Egy spanyol rendőrségi jelentés a kétezres 
évek elején megállapította, hogy Sealand útleveleit a bűnö-
zők pénzmosásra használják szerte a világon. A Wikipedia 
adatai szerint összesen nagyjából 150.000 hamis hercegségi 
útlevél került forgalomba. A Miamiban 1997-ben megy-
gyilkolt Gianni Versace olasz divattervező gyilkosa, And-
rew Cunanan például szintén sealandi útlevéllel igyekezett 
hamis személyazonosságot teremteni magának.

Roy Bates főherceg és felesége, Joan főhercegnő
Sajnos nincsenek jó híreink azok számára, akik szeretné-
nek a betonszigetre látogatni. Sealand hivatalos honlapján 
ugyanis az áll a 017/02. számú hercegségi értesítőben, mi-
szerint  „a jelenlegi nemzetközi helyzet és egyéb tényezők 
miatt a Sealand Hercegségbe tett látogatások általában 
nem megengedettek”. A  dátumok használatának nincs 
komoly hagyománya a szigetországban, így nem tudható, 
hogy mikor került ki ez a közlemény, illetve hogy a nem-
zetközi helyzetnek mely aspektusai képezik az okot.

Sealand bevételeit manapság legfőképpen a hercegség 
webshopja biztosítja. A  kulcstartók, bögrék, zászlók és 
emlékérmek mellett olyan árucikkeket is találhatunk itt, 
amelyek valóban nem mindennaposak. Egészen olcsón, 
mindössze 30 angol fontért vásárolhatunk magunknak 
például bárói vagy bárónői címet. Ha grófok vagy grófnők 
akarunk lenni, az már zsebbe nyúlósabb ügy, 200 fontot 
kóstál. Aki viszont megengedheti magának, az 500 fontért 
akár hercegi vagy hercegnői rangra is szert tehet.

Mit lehet ehhez az egészhez hozzátenni? A ‚90-es évek-
ben létezett Magyarországon egy azóta méltán feledésbe 
merült sláger, amely úgy kezdődött: „Van a tengeren egy 
kis sziget, ott majd nem zavarok vizet”. Na, ezt a dalt egész 
biztosan nem Sealand ihlette.
Felhasznált források: Wikipedia, Sealandgov.org, Zefirka.net

Forrás: Feszkijarat.blog.hu

A világ legkisebb, 
de legtöményebb 
hercegsége
Sosem hallott még a Sealand Hercegségről? Akkor a 
történelem legviccesebb miniállamáról maradt le. De 
csak eddig! Mert alább elolvashat mindent, amit erről 
a furcsa betonplaccról tudni érdemes. Lesz itt minden! 
Kalózok elkergetése, honvédő háború, puccs, Molo-
tov-koktél, webshopban megvásárolható nemesi címek.

Amikor Európa országait kell felsorolni, az egyszerű ha-
landónak ritkán kerül fel a listájára a Sealand Hercegség. 
Talán még olyanok sem említik, akik egyébként számos 
miniállamot ismernek, San Marinótól a Feröer szigetekig. 
Ez nem is csoda, hiszen Sealand egy önerőből kikiáltott, de 
nemzetközileg nem elismert államszerű egység.

Ez a különös hercegség nagyjából kosárlabdapályányi 
méretű, és egy második világháborúban épült erődítmé-
nyen található az Északi-tengeren, az Egyesült Királyság 
partjaitól néhány kilométerre.

Aki azt hinné, hogy egy ilyen aprócska és ráadásul nem 
is túl régóta létező entitásnak nem lehet jelentős a történel-
me, az nagyobbat nem is tévedhetne. Sealand históriája a 
betonplaccnál sokkal nagyobb méretű és komolyabb álla-
mokéval is felveszi a versenyt.

Alapozás
Maga az erődítmény a második világháború idején épült, 
sok más hasonló létesítménnyel együtt. Funkciója első-
sorban légvédelmi volt, de az ellenséges légierő figyelésén, 
esetleges visszaverésén kívül az elsüllyesztett hajók személy-
zetének megmentésében is volt szerepe.

A háború után az összes ilyen létesítményt elbontották, 
kivéve egyet, a HM Fort Roughs tornyot, amely még ma 
is rozsdás romként árválkodik a tengerben. Két nagy vas-
beton lábra támaszkodik, a hengeres testek belsejében több 
szobát, kamrát és egyéb helyiséget alakítottak ki. Ide kvár-
télyozta be magát 1966-ban a Bates família.

Eredetmonda
A családfő, Paddy Roy Bates egyébiránt a brit hadsereg ve-
terán őrnagya volt, aki nem túl bonyolult ambícióval érke-
zett: kalózrádiót szeretett volna üzemeltetni. A vállalkozás 
hiánypótlónak indult, hiszen a ‚60-as években az Egyesült 
Királyságban a BBC, mint egyetlen hivatalos rádióadó csu-
pán naponta egyórányi könnyűzenét játszott.

Az ötlet már csak azért is kivitelezhetőnek tűnt, mert a 
Roughs Tower 7 tengeri mérföldre terült el az angol par-
toktól, azaz már nemzetközi vizeken létesült annak idején. 

Az  innen történő rádiózásnak tehát jogi akadálya nem 
merült fel. Csakhogy ekkor kezdetét vette a bonyodalmak 
egész láncolata...

A honfoglalás és a nagy honvédő háború
A Bates családnak először is el kellett kergetnie a létesít-
ményről az ott tanyázó kalózokat. Ez talán meredeknek 
is hangozhatna elsőre, de a későbbi események tudatában 
beláthatjuk, hogy egy világháborús veteránnak ez gyakor-
latilag csak egy könnyed ujjgyakorlat volt. Az  Egyesült 
Királyság 1968-ban például egy kisebb hadihajóval pró-
bálta visszafoglalni a tornyot, de a Bates család különböző 
fegyverek és Molotov-koktélok bevetésével ezt a kísérletet 
sikerrel elhárította.

Természetesen a brit állam nem nyelte le a békát, az in-
cidens után az őrnagyot és a fiát, Michael Bates-t is bíróság 
elé citálták, csakhogy a dolog visszafelé sült el. A brit tör-
vényszék ugyanis kimondta, hogy mivel a torony nemzet-
közi vizeken helyezkedik el, ezért kívül esik a brit kormány 
joghatóságán. (Innen ered a mikroállam de facto függet-
lensége.)

A bíróság döntését Paddy Roy Bates, aki immár Seeland 
főhercegének neveztette magát, nagy megelégedéssel vette 
tudomásul. 

Történelem, földrajz és népszámlálás
A sztori ezen pontján talán már elbizonytalanodhat egy 
kisdiák, hogy ha eleinte irigykedett is a Sealand Herceg-
ség nebulóira, amiért nem túl nehéz feladat a saját törté-
nelmük bebiflázása, talán mégsem lenne olyan jó cserélni 
velük.

Ugyanez a helyzet a földrajz terén is. A tudomány mai 
fejlettségi szintjén meglehetősen érthetetlen, hogy miért 
nem sikerül egzakt módon meghatározni a Sealand Her-
cegség területének nagyságát. A  Wikipedia 550 négyzet-
métert közöl, más források viszont 0,004 km²-ben hatá-
rozzák meg ezt az adatot.

Ennél is furcsább, hogy a 2002-es népszámlálás 27 fő-
ben jelöli meg Sealand népességét, de rögtön hozzá is teszi: 
plusz/mínusz 4 fő. Ki érti ezt? Ennyi embert még egy óvo-
dai csoportban sem nehéz összeszámolni, felfoghatatlan, 
hogy a mikroállamban ez nem sikerült. Talán akkora volt a 
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Mehet vissza a fagyasztóba. A cseresznyét kimagozhatjuk, 
tehetjük is a dobozban mélyhűtőbe. Érdemes néhány sze-
met egyesével, szárral együtt fagyasztani, ami desszertek, 
koktélok dísze lehet. Az  eperből finom lekvár főzhető. 
Elkészítése egyszerű. Az  alaposan megmosott gyümölcsöt 
(egyesével, a csumájával együtt mossuk, majd kivesszük a 
csumát) daraboljuk, és a zselésítő anyag csomagolásán lát-
ható mennyiségű cukorral (édesítőszerrel), és zselésítővel 
főzzük össze. Érdemes kisebb üvegekbe tölteni a lekvárt. 
Fontos: Az üvegeket előre alaposan kimossuk, szárítjuk, a 
tetejükkel együtt. Érdemes 1–1,5 percre betenni az üvege-
ket a mikróba, majd kesztyűvel megfogva az üveg alá kistá-
nyért teszünk, az üvegbe lekváros tölcsért. A tányérnál fog-
va emeljük a lekvárfőző edényhez, merőkanállal adagoljuk 
a forró lekvárt. Kesztyűvel fogjuk meg az üveget, melyet szí-
nültig töltöttünk. Óvatosan bánjunk a forró lekvárral, mert 
komoly égési sérülést okozhat! Lezárjuk a kupakkal, majd 
fejre fordítjuk 5–6 percre az üveget. Én a bevásárló vesz-
szőkosaramat bélelem ki szivacspárnákkal, teszek bele tiszta 
abroszt, és ide teszem állva az üvegeket. Betakarom, és két 
nap múlva veszem ki. Ekkor lemosom az üvegeket, és cím-
két ragasztok rájuk. Textilből szabott kalapkával, masnival 
kedves ajándék lehet. És persze a nagyi lekvárja felülmúl-
hatatlan. Cseresznyéből is készítek lekvárt, meggyel feles-
ben. A cseresznyét kimagozom, és beteszem a fagyasztóba 
a meggy éréséig. Ekkor a meggyet magozom ki, előveszem 
a fagyasztott cseresznyét, és együtt főzök a gyümölcsökből 
lekvárt. Ahogyan haladunk a nyárban az ősz felé, még főzök 
sárgabarack, majd szilvalekvárt is. (fotó) A család kedvence 
a joghurtos gyümölcstorta. Hozzávalók: 1 kész gyümölcs-
torta lap, a gyümölcsnek megfelelő lekvárból 1,5–2 dl; 400 
ml habtejszín/Hulala, 250 ml görög joghurt, 8–10 dkg por-
cukor, 2 zacskó Expressz Zselatin fix por, 40 dkg gyümölcs. 
A tortalapot mélyebb tálba tesszük, rákenjük a gyümölcs-
lekvárt. A tejszínt/Hulalát habnak verem fel, hozzáadom a 
zselatint, majd a porcukrot, és a joghurtot. Kemény habbá 
verem. A  gyümölcsből néhány szép szemet félreteszek a 
díszítéshez, a többit apróra vágva, fakanállal belekeverem 

a krémbe. A krémet a tortába töltöm, a peremén belülre. 
A krém súlya miatt a torta leereszkedik a tál fenekére, így 
magasan fogja megtölteni a tortát. Fóliával lefedem, leg-
alább 2–3 órára hűtőbe teszem. A  fotón epertorta látha-
tó eperrel és citromfűvel díszítve. Nem csak gyümölcsöt, 
zöldségeket, később lecsót is tudunk fagyasztani a dobo-
zokban. Előnyük, hogy egyforma nagyságú téglatestek, így 
praktikusan elférnek a fagyasztóban. Több réteg dobozt is 
tudunk így tárolni, ha a dobozok fölé vékony szilikon lapot 
teszünk. Félkész ételek tárolására is alkalmas. Pl.: lepirított 
hagyma, lepirított darált hús, reszelt tök, cukkini, stb. Ke-
rülhet bele fejtett borsó, darabolt zöldbab, fűszernövények, 
stb. Fontos, hogy a dobozokat egyforma magasra vágjuk, 
így nem fog billegni a következő sor. Egy gyorsan elkészít-
hető, nyári finomság: újburgonyából, gombával, virsli-
vel. Hozzávalók: 1 nagy fej vöröshagyma, 4 ek. étolaj, 1 
kg. apró szemű újburgonya, fűszerpaprika, só, 30 dkg friss 
gomba, személyenként 4 db. koktél virsli,1 kis pohár tejföl, 
1 ek. liszt, 1 csokor petrezselyemzöld. Elkészítése: Az apró-
ra vágott hagymát fedő alatt az olajon megpároljuk. Hozzá-
keverjük a fűszerpaprikát, majd a megtisztított, félbevágott, 
megmosott, szárazra törölt apró burgonyákat. Rövid ide-
ig pirítjuk, majd hozzáadjuk a megtisztított, megmosott, 
negyedekre vágott kisebb gombákat. Amikor a burgonya 
megpuhult, hozzákeverjük a koktél virslit. A tejfölben elke-
verjük a lisztet, hozzáadjuk a burgonyához, 1–2 percig for-
raljuk, majd hozzáadjuk az apróra vágott petrezselyemzöl-
det. Összekeverjük, majd lefedve negyedórát állni hagyjuk. 
Friss salátával tálaljuk. 0,5 liter hideg vízben elkeverünk 3 
ek, kr.cukrot, 2 ek. ecetet, 1 tk. sót. Egy hagymát apróra, 
vagy 3–4 szál újhagymát apró karikákra; 6–8 koktél-paradi-
csomot félbe vágunk; 1 alaposan megmosott salátát apróra 
tépkedünk, fél kígyóuborkát karikára vágunk és a salátalébe 
keverjük. A legfontosabb tanács a nyárra: soha, még bolt-
ba, postára sem induljunk el egy kis palack víz nélkül! 
A  megfelelő folyadékbevitel életet menthet a forró nyári 
napokon. Védekezzünk a forró nap sugárzása ellen is, mely 
könnyen bőrrákot okozhat! Tartalmas, szép nyarat kívánok!

Márki Éva

Ha végre itt a nyár…
és vele együtt a finom gyümölcsök szezonja. Szerveze-
tünknek már nagy szüksége van a vitaminokra, ásványi 
sókra, és nem utolsó sorban a napsütésre. Tudtátok, hogy 
az epernek vagy földiepernek nevezett gyümölcs a kerté-
szek szerint nem is eper, hanem szamóca, és epernek csak 
a faepret nevezhetnénk? Ám eper szavunk igencsak ősi, 
finnugor eredetű szó; legközelebbi nyelvrokonaink, a vo-
gulok (manysik) nyelvében is megtalálható, és bizony azt 
a gyümölcsöt jelöli, amelyet mindmáig epernek hívunk, 
és ezen a néven találunk meg a piacokon is. A földieper 
– minden édessége dacára – nem tartozik a magas szénhid-
ráttartalmú élelmiszerek közé. Összes felszívódó szénhid-
ráttartalma 100 gramm/ 5,7 gramm, amelynek nagy részét 
különböző cukrok alkotják. Ehhez járul még 2 gramm 
élelmi rost, 0,7 gramm fehérje, 0,3 gramm zsír. Tömegé-
nek több mint 90%-a víz. A nyers földieper glikémiás in-
dexe 41. Az étkezés végén, „desszertként” fogyasztott eper 
kifejezetten jó hatással lehet az inzulin- és vércukorház-
tartásunkra. A mikrotápanyagok közül főként C-vitamin 
tartalma (60 mg/100 gr,) jelentős. B9 vitamin, kalcium, 
kálium, magnézium, mangán, vas, cink is található benne. 
Igazi értékét azonban antioxidáns-tartalma adja. Ezeknek 
az antioxidánsoknak főként a rák-megelőzésben, érfalaink 
épségének megőrzésében és az öregedés késleltetésében van 
kiemelt szerepük. Heti 1–2 adag eper elfogyasztása csök-
kenti az időskori elbutulás kockázatát is. Fontos tudni: 
Az  eperallergia meglehetősen gyakori, főleg gyermekkor-
ban – emiatt 2 évesnél fiatalabb gyerekeknek egyáltalán 
nem javasolt epret adni –, továbbá azok körében, akik a 
nyírfa virágporára is allergiásak. Aki a szamócára allergiás, 
annak minden formában kerülnie kell ezt a gyümölcsöt – 
nem eheti sem nyersen, sem hőkezelve, sem lekvár formá-
jában. A népi gyógyítók leszárított leveleiből bélhurut el-
leni teát főztek, a levelek langyos, ill. hideg vizes kivonatát 
pedig a szájüreg öblögetésére, fogínysorvadás és a szájüregi 
nyálkahártya gyulladásos megbetegedéseinek kezelésére 
használták. A szamócagyökerekből készült főzetet hasme-

nés elleni szerként alkalmazták, a gyümölcsből arcpako-
lást, fagyási sérülésekre szárított terméséből hatásos szert 
készítettek. Az epret számos kultúrában afrodiziákumként 
is számon tartották. A földieper eléggé romlandó, ezért cél-
szerű minél frissebb állapotban elfogyasztani, felhasznál-
ni. A  gyümölcs C-vitamin-tartalma hőre bomlik, emiatt 
fogyasszuk nyersen. Azt a széles körben elterjedt rossz szo-
kást pedig, hogy a szamócát nagy mennyiségű porcukorral 
hintik meg tálalás előtt, ajánlatos volna minél hamarabb 
elfeledni! Az erdőkben növő szamócát, mint a kertekben is 
bőven termő, a levegőt átható illattal betöltő, sokoldalúan 
felhasználható növényt régen a tündérekkel hozták kapcso-
latba. Később Szűz Mária oltalmába ajánlották.

Cseresznye. A cseresznyét az elterjedt nézet szerint Ana-
tólia északkeleti részéről vitték be a Római Birodalom Pon-
tus régiójába, i. e. 72-ben. Először a római időkben expor-
tálták Európába a gyümölcsöt. Tudtátok, hogy a cseresznye 
a rózsafélék egyik alnemzetségébe tartozik? A  cseresznye 
78–82 százaléka víz, energiatartalma csak 65–70 kcal/100 
gramm. Zsír (0,3 g) és fehérje alig van benne, szénhidrátot 
(13 g), növényi rostot (1,3 g) tartalmaz. Érettségétől függ, 
mennyi gyümölcscukrot tartalmaz. Gyorsan megemeli a 
test energia-szintjét, serkenti a melatonin hormon keletke-
zését az agyban, így hozzájárul a pihentető alváshoz. A ter-
mészetgyógyászok szerint érvédő, szívizom-erősítő hatása is 
van. Antociánokat tartalmaz, amik csökkentik a vér húgy-
sav-szintjét, a köszvény és ízületi gyulladás miatti fájdalmat. 
Akadályozza a szájüregi fertőzéseket és semlegesíti a rossz 
leheletet. Jelentős a C-vitamin-tartalma (10–15 mg), sok 
benne a foszfor, kalcium, nátrium, kobalt, kálium (190–
220 mg), vas. Kedvezően hat a fogak és a csontok fejlődésé-
re. Szárából tisztító, vízhajtó, hatású teát készítenek. A cse-
resznyében is sok a kedvező élettani hatású antioxidáns és 
a flavonoid. A sötétebb cseresznyének magasabb az antioxi-
dáns-tartalma. Fontos tudni: Sok cseresznye fogyasztása 
után a víz ivása puffadást okozhat, mert a héján található 
élesztőgombákat csak a tömény gyomorsav képes azonnal 
elpusztítani. A cseresznyét már az ókorban is termesztették, 
az utazók, katonák kedvelt szomjoltója volt, sőt az istenek 
eledelének tartották. A Japánban termesztett díszcseresznye 
nem fogyasztható, mégis a fiatalság és a megújulás jelké-
pe, a cseresznyevirágzás a japán kultúra egyik legnagyobb 
ünnepe. Praktikumok: Ezeket a gyümölcsöket szívesen 
fogyasztjuk szezonon túl is. Néhány tárolási, felhasználási 
mód: Az eddig gyűjtött tejes-üdítős dobozokat vágjuk ak-
kora, egyforma nagyságúra, amennyi gyümölcsöt egy alka-
lommal fel tudunk használni. Alaposan mossuk, szárítsuk 
le a gyümölcsöket. Az epret egyesével tegyük fóliával bélelt 
tálcára, fedjük le fóliával, és tegyük a mélyhűtőbe. Amikor a 
gyümölcs megfagyott, tegyük a méretre vágott dobozokba, 
fedjük be két rétegben fóliával, gumival rögzítsük a fóliát. Lekvárok

Epertorta

Tavaszi saláta
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a vészkorszak idején. Ebben segítségére volt az egyik Úri 
utcai ház tulajdonosa, a Berg család. Wallenberg ebben az 
épületben helyezte el egyik irodáját. A ház udvarából nyílt 
az a török korból való, sziklába vájt pince, ahol az üldözöt-
teket, valamint az embermentő akcióhoz szükséges pénzt 
és iratokat rejtették el. Egy ideig itt bújtatták Szent-Györ-
gyi Albertet is. A svédek több ezer menlevelet, állítottak ki, 
ám csak 30 svéd állampolgárságot adtak, köztük hármat 
Zwackéknak.

Sok kisgyerek élete is veszélyben volt. Sztehlo Gábor 
evangélikus lelkész a Várban is megszervezte megmenté-
süket. Egy Úri utcai házban kapott helyet a háztulajdonos, 
Neÿ Ákos miniszteri tanácsos jóvoltából az a gyermekott-
hon, ahol több tucat gyermeket bújtattak hamis papírok-
kal. Az  állandósuló bombatámadások miatt december 
30-tól mindenkinek le kellett költöznie a Vár alatti légol-
talmi pincékbe, ahonnan feljönni csak levegőzni lehetett 
a bombázások átmeneti szünetelésekor. Ott kellett főzni, 
mosakodni, hálóhelyeket kialakítani a 20. század közepén 
elképzelhetetlen viszonyok között, víz, villany és fűtés nél-
kül. A zsúfoltság, a körülmények már önmagukban állan-
dó feszültségforrást jelentettek, amit fokozott még az, hogy 
két-három naponként bombatalálatot kapott a ház. 

Áll egy épület az Úri utca legvégén, amin kívülről semmi 
feltűnő nincs, azonban titkokat rejt. A középkori alapok-
kal rendelkező barokk lakóház alatt kialakított trezorokban 
őrizték az ország aranytartalékának tetemes részét, ezen kí-
vül a mély pincerendszer bombabiztos menedéket nyújtott 
mintegy 600 embernek. A háborúban ugyan bombatalála-
tot kapott az épület, de a földfelszín alatt mindenki túlélte 
az ostromot. 

Sétánk végén vezetőink ételrecepteket osztogattak, ame-
lyek a háborús időkből valók, mint a tökmagból készült 
húsleves, a borsópástétom, a hamisgulyás és társai. Íme egy 
háromfogásos ebéd receptjei, amelyek a Képes Figyelő, az 
Asszonyok és a Magyar Nők lapja újságokból származnak.

Pirított daraleves rántás nélkül: petrezselymes zsiradé-
kon darát pirítunk, feleresztjük vízzel, megsózzuk. Jó sűrű 
legyen. Sárgarépa-pogácsa: Nyersen lereszeljük a répát, ösz-
szegyúrjuk ugyanannyi liszttel, kevés cukorral és egy kés-
hegynyi sütőporral, majd a masszából pogácsákat formá-
zunk és megsütjük. Hamis linzer: 40 deka lisztet, 15 deka 
zsírt, fél sütőport és egy tojást összegyúrunk kevés tejföllel, 
majd ujjnyi vastagra nyújtjuk. Zsírozott tepsibe tesszük, 
ízzel megkenjük, rácsokat rakunk a tetejére, gyors tűznél 
megsütjük.

Hazafelé azon morfondíroztam, hogy akár máshol is 
rendezhetnének hasonló fesztivált, ami közelebb hozza 
egymáshoz az embereket és felhívja a figyelmet a körülöt-
tünk lévő építészeti értékekre. Házak és lakóik történetei, 
múlt és jelen, sok lelkes önkéntes, aki segít a házakhoz kö-
tődő programok szervezésében, háztörténeti kutatásokban, 
a nemes ügyet felkaroló támogatók, és mindenki jutalmául 
egy tartalmas, emlékezetes hétvége…

Szádvári Lídia

Miénk a Vár
Egy májusi hétvégén bárki megbi-
zonyosodhatott arról, hogy a bu-
dai Vár nemcsak a turistáké, s jóval 
több annál, mint a mindenki által 
ismert képeslapokról visszaköszönő 
Halászbástya és Mátyás-templom. 
A várbeli épületek múltjával és jele-
nével, egykori és mostani lakóinak 
történeteivel háztörténeti kiállítá-
sok, fotók, beszélgetések, és vezetett 
séták segítségével ismerkedhettek 
az érdeklődők, amelyeket a Buda-
pest100 elnevezésű programhoz 
kapcsolódva szervezett a Kortárs 
Építészeti Központ a „Városi Séták” 
projekttel közösen.  

A  Várban tartott legtovább Bu-
dapest ostroma. A lakók szeme előtt 
pusztult el a Várnegyed, benne sok-
szor a saját otthonuk. Az  életük is 
sokszor hajszálon múlt. Hogyan élt 
a háborúban a várbeli civil lakosság, a háború elszenvedő-
je?  Milyen lehetett dohos, nyirkos, sötét, óvóhelynek át-
alakított barlangpincékben élni több mint egy hónapon át, 
miközben folyamatosan bombázták a környéket? 

Senki nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell a túlélésért 
küzdeni. Annak ellenére, hogy a Vár alatti barlangokban 
több kút is akadt, állandó gond volt a vízhiány az ostrom 
alatt. Vödrökkel jártak vízért a Mátyás templom melletti 
vízgyűjtőhöz, de télen először fel kellett törni a jeget, rá-
adásul a vízért igyekvőkre lőttek, többen odavesztek.

A vízhiány mellett az egyre romló élelmezési helyzet is 
fokozta a megpróbáltatásokat; 1945 elején már “örömün-
nepnek” számított, ha lóhúst tudtak szerezni. Az élelemhi-
ánynak, illetve az emiatt fokozottan fellépő betegségeknek 
főleg az idősek és kisgyerekek estek áldozatul, hiszen nem 
volt elegendő fertőtlenítő- és kötszer sem.

Minderről a budai vár leghosszabb utcáján végigsétál-
va hallhattunk történeteket sétavezetőink, Tarnai Eszter és 
Lőrincz Andrea történész jóvoltából.

Már a középkorban létezett az Úri utca, amely a 17. szá-
zadban kapta mai nevét.

A majdnem egy kilométer hosszú utcában öt palotája is 
volt a Széchényi-családnak. Rajtuk kívül még sok arisztok-
rata palotája, továbbá kormányzati intézmények, nagykö-
vetségek voltak a Várban. 

Gróf Széchényi Viktor 1944 karácsonyán fiát, a vadász-
ként és íróként is nevet szerzett Zsigmondot látogatta meg 
feleségével Úri utcai otthonában, azonban hazatérni hű-
vösvölgyi lakásukba már nem tudtak, az ostromot ott vé-
szelték át fiukkal együtt a ház pincéjében. Az ostrom alatt 

nem kevesebb, mint 22 Széchenyi családtag, leszármazott 
élt a várban. Az egyik ház kapuja felett ma is látható a Szé-
chenyi-címer. 

A 74 éves Széchényi Viktor a kezdetektől feljegyezte a 
háborús eseményeket, a hallott információkat és személyes 
érzéseit egy pislákoló mécses fénye mellett, egészen 1945. 
február 12-ig. „Az utcák képe a rombolás, a pusztulás el-
képzelhetetlen formáit mutatja. Kő kövön nem marad - s 
ezek alatt a téglahalmazok alatt mindenütt még élet van! - 
Meddig?… A vár vízellátása kezd kritikussá válni. Vízveze-
ték nem működik. Az előrelátó városi administratio 2 nagy 
tartályt ásatott, s töltött meg vízzel, … azonkívül egyes há-
zakban kutak s források vannak. A két nagy tartály mára 
végleg kimerült, a kutakban pedig már csak iszap van!…
Borzasztó ez az elszigeteltség! Semmi hír, semmit sem tu-
dunk, se posta, se hírlap, se rádió - mi van a családom töb-
bi tagjaival?”  

Széchenyi Zsigmondék szomszédságában lakott a 
Zwack család 1927 és 1948 között. Az  utcáról kicsinek 
tűnő, valójában labirintusszerű házban nőtt fel Zwack Pé-
ter, aki kamaszként élte túl az ostromot. Felnőve, üzleti 
élete mellett egy ideig országgyűlési képviselő is volt. Az ő 
dédapja, József alapította meg a Zwack Unikum márkáját. 
A háború előtt fényűző körülmények között élt a család. 
A gyár élén két fivér állt: János és Béla. János igazi piperkőc 
volt, selyemingeit Svájcban mosatta, míg Béla a puritánsá-
gáról volt ismert. 

A család egyik bridzspartnere nem más volt, mint Raoul 
Wallenberg, aki 1944-ben érkezett a svéd követség titká-
raként Budapestre, és zsidók ezreinek életét mentette meg 

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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Ha kint maradsz, lemaradsz…  
(Vallomás)

Beleszerettem. Van orvosság? Nem hiszem. Pedig csak vé-
letlenül „találkoztunk”. A  közeli panzióból indultam rö-
vid sétára, s ilyenkor persze bámulja az ember portálokat. 
Egyszer csak rám mosolyog. De tényleg. Ahogy egy kerá-
miaszobor mosolyogni tud. Mellette tábla: Otthon galéria.  
És egy másik a címbéli felirattal. Meg még egy, a nyit-
va tartást mutatva, azaz bármikor, ha előtte telefonálsz 
(06/30/601 7259). Schenk Magdi mesevilága…

Újhartyán. Budapesttől alig 40 kilométerre, a Népli-
getből rendszeres buszjárattal. Egyeztetés, és a mesék bi-
rodalma magába szív. Rövid tájékoztatás az elkészítés fo-
lyamatáról, arról, hogy miként „álmodja” meg a művésznő 
a megformálni kívánt alakot, s persze az ars poétikáról. 
„Mindenkit szeretettel várunk, és szívesen mutatjuk be 
egyenként is az alkotásokat, a szobrokat, faliképeket, vagy 
egyszerűen azt a felületet, amely díszítésre volt méltó.” Pl. 
a garázs ajtaja, vagy az élő fa a kertben, amelyik ragaszko-
dik a „barátjához”, esetleg a gally-pár, ami olyan pontosan 
illik az emeleti ablak átöleléséhez. Amott egy malomkerék, 
működik, s pár percre helyet foglalok mellette, „ki szellő-
zőm” fejemből a gondokat, elfelejtem, ha volt, idegeskedni 
valóm.

Önálló kiállítása még nem volt a művésznek, többek-
kel „vegyes” már többször is. De a reflektorfény – egyelő-
re – elkerüli. A helybéli potentátokat nem érdekli, pedig 

megérdemelné. Nemo propheta in patria sua... Senki sem 
proféta a…

Egy hatalmas, Balatont ábrázoló falikép a munkaaszta-
lon. Az  égetőkemence mérete és az agyag finom kezelést 
igénylő mivolta miatt is, 6 részből áll. Rövidesen egy sió-
foki étterem falán látható, de aki „siet” még elkaphatja az 
utolsó simításokat.

Nehezen szabadulok a látványtól. Schenk Magdi kerá-
mia világát még sokszor megcsodálom…

Hárshegyi János

Kos
III. 21.–IV. 20.

A tervezettnél nagyobb kiadás terheli 
meg a családi kasszát a következő hetek-
ben, ezért ügyeljen arra, hogy csak a leg-
szükségesebb dolgokra költsön. Attól ne 
tartson, hogy hosszú távra szóló anyagi 
problémáik lesznek, mert július végére 
rendeződik a helyzet.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Barátai között lesz, aki önhöz fordul, 
hogy segítsen otthoni, munkahelyi 
problémája minél gyorsabb és számá-
ra legjobb megoldásában. Lehet, hogy 
nemcsak ötletekre lesz szüksége, hanem 
a felmerült akadály leküzdéséhez együtt 
kell megtenniük az első lépést.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Hallgassa végig és fogadja meg egyik 
családtagja tanácsait, mivel nemcsak a 
jelenlegi vitás helyzetben, hanem a jövő-
ben is alkalmazhatja azokat. Nagy nyo-
más nehezedik önre, ezért elsősorban 
szorongásának és éjszakai alvászavarának 
megszűntetése a cél.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Az utóbbi időben kevesebb bevétele volt 
a megszokottnál, így lassan feléli tartalé-
kát. Nem kell aggódnia, mert júliusban 
felkéri egy ismerőse, akinek már dol-
gozott korábban, hogy hetente néhány 
napra vállaljon nála munkát. Így egye-
nesbe jön anyagilag.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Mostanában szívesen magára zárná az 
ajtót, mert fárasztó a barátokkal, roko-
nokkal való találkozás. Sokszor oda sem 
figyel arra, mit mondanak, az sem tet-
szik, ha beleszólnak az életébe. Emiatt 
tényleg felesleges időpocsékolás a közö-
sen töltött egy-két óra is.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Júliusban új úton indulhat el, bár lehet, 
hogy mégsem váltja be a hozzá fűzött 
reményeket. Ennek oka, hogy már az 
elején túl sokat vár új emberek ismeret-
ségétől, és előfordulhatnak olyan hely-
zetek, amelyekben nemigen találja fel 
magát, idegenül mozog.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Munkahelyén egyre inkább zavarja, 
hogy nem tudja, hogyan viszonyulnak 
önhöz kollégái, miről beszélnek, amikor 
kimegy a szobából. Nyugodjon meg, 
rövidesen kiderül, hogy nincs semmi 
probléma, hiszen mind szakmailag, 
mind emberileg jól működnek együtt.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Sokat kell még tennie egészségéért,  
jólétéért. Lesznek, akik megpróbálják 
elképzeléseiket ráerőltetni önre, ho-
gyan kezelje ezeket a mindennapokban.  
Ez meglehetősen zavaró lehet, a legjobb, 
ha meghallgatja őket, aztán saját belátá-
sa szerint cselekszik.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Magánélete egyenesbe jött az elmúlt 
időszakban, de júliusra is maradt még 
tennivalója. A legfontosabb, hogy sike-
rüljön a tervezett és már szinte biztos 
munkahelyváltás, mert a jelenlegi he-
lyen akkora a fejetlenség, hogy lehetet-
len eredményesen dolgozni.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Élete bármely területét érintő problémát 
képes egyedül feldolgozni, és megtalál-
ni a legjobb megoldást. Ha ez gyakran 
fordul elő, akkor viszont előbb-utóbb 
egyre feszültebb lesz, és olyan módsze-
rekhez folyamodik, amelyek többet ár-
tanak, mint használnak.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Legfontosabb feladata, hogy minden 
olyan kudarcot, minden olyan kelle-
metlen helyzetet gondolatban engedjen 
el, ami a múlt hónapban megkeserítette 
napjait. Üljön le, fogalmazza meg ma-
gában a történteket, ez segít, hogy vég-
leg lezárja élete egy fejezetét.

Halak
II. 20.–III. 20.

Szeretne megbizonyosodni arról, valójá-
ban ki az, aki megérdemli, hogy barát-
jaként gondoljon rá. Olyan emberek is 
akadnak a környezetében, akikről már 
kiderült, hogy nem őszinték, részükről 
inkább érdekbarátságról van szó. Jobb, 
ha tőlük megszabadul.

  

  













Horoszkóp

Gyerekszáj – nem lehet megunni 
 – A félsziget egy olyan sziget, amit nem fejezetek be tel-

jesen.
 – A Nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.
 – Amikor a Nagyinak fájnak a fogai, egyszerűen pohár-

ba teszi őket.
 – Nekem már nincsen Nagyim, elültettük a temetőben.
 – Egyszer olyan beteg voltam, hogy 40 kiló lázam volt.
 – A svájci teheneket elsősorban csokigyártáshoz hasz-

nálják.
 – Szardínia lakosait szardíniának hívják.
 – Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek  

a legrosszabbak.
 – Amikor a kistesóm született, akkumulátorba kellett 

tenni.
 – Az állatkert egy szuper hely. Olyan állatokat is lehet 

látni, amelyek nem is léteznek.
 – Az életbiztosítás egy olyan pénz, amit az kap meg, aki 

túléli a halálos balesetet.

 – Nem vagyok megkeresztelve, de azért be vagyok 
 oltva.

 – A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasznál-
ható, elejéből-hátuljából hús van, a bőréből cipő, a szőré-
ből kefe, a nevével meg káromkodni lehet.

 – Nem tudom, hány éves vagyok, mert ez állandóan 
változik.

 – Nagyon megijedtem, amikor Anya megbetegedett. 
Azt hittem Apu fog főzni ránk.

 – A gyerektartás a gyerekek fizetése, amikor Apa elköl-
tözik otthonról.

 – Minden hal termel ikrát, az oroszok még kaviárt is.
 – A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, hogy ki 

ne lötyögjön a tejük.
 – A férfiak nálunk csak egy nővel házasodhatnak. Ezt 

úgy hívják, hogy monotónia.
 – A nővérem már megint kitűnővel fejezte be az osz-

tályt. Fogadjunk, hogy szándékosan csinálja ezt velem!
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Téma: 200 éve született  

Hauszmann Alajos,  

a kiváló építész.

Az április havi megfejtés:

A harci dísz eltakarja a félelmet.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Tolnai Imre, Tamási

Mostani beküldési határidő:

2022. augusztus 1.

E-mail-cím: nyosz@enternet.hu

(Kérjük, az e-mailben adják meg  

nevüket és címüket!)

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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