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Versek Szerkesztői üzenet

Ami a hírekből kimarad…

Szűkebb hazámban – a városrészben, ahol élek – fontos beruházás valósult meg, erről min-
den valamire való regionális hírforrás tudósított a napokban. Az információ nekem a közös-
ségi médián keresztül érkezett, ismerőseim által közreadottan. A híradásból és az ismerősök 
megjegyzéseiből ellentmondásos vélemények tükröződtek, talán nem véletlen, hogy én is a 
kételkedők – ez esetben kritikájával – kommentálom a hírt.

A hírt, amelynek lényege: két helyi önkormányzati képviselő közös finanszírozásával, 
mintegy ötmillió forintból valósult meg az a fejlesztés, amely a helyiek igényeinek megfelelő-
en egy korábbi rózsatöves virágágyásból színes kavicsos, örökzöldes virágágyást „fejlesztett”.

Akkor most álljon itt egy másik hír, ami a mi újságunkon kívül soha, sehol nem fog – 
érzésem szerint – megjelenni. „A városrész egyik utcasorában, ahol a panelházak előtt kis 
kertek sorakoznak, Rózsi néni felújította a virágágyások növényvilágát. A korábban ültetett 
tavaszi virágok – nárciszok és jácintok, valamint tulipánok mellé árvácskák kerültek, kiga-
zolás után barna fakéreggel töltötte fel az ágyásokat, majd idén ismét lefestette az ágyásokat 
körülvevő fából készült szegélyeket. A madáretetőbe eleség is került, és persze a rendszeres 
öntözésről sem feledkezik meg. A  lakók által finanszírozott kispad friss festést kapott, így 
szinte teljes lett az idill a házak előtt.”

A két hír mindegyike igaz, de üzenete egészen másról szól.
1. Nem kell sokmilliós beruházás ahhoz, hogy az otthonosságot megérezze a lakosság. Elég 

egy lelkes lakó(csapat), önkézi munka és egy kis forrás a házi kasszából.
2. Az önkormányzati képviselő nem a saját pénzét költi ilyenkor, hanem a közöset! Félre-

értés ne essék, bár a hír szerint „képviselőtársak közösen finanszírozták”.
3. A média túlzó lelkesedése, szervilizmusa néha túllő a célon. Ideje lenne az eseményeket 

hírértéküknek megfelelő módon kezelni!
Nem, nem gondolom, hogy a környezetünk szebbé tétele nem értékelendő, sőt! (Bár hoz-

záteszem, az, hogy most szebb lett, az viszonylagos.) De hogy mire költjük közös vagyo-
nunkat, azt talán nem a képviselő ízlésvilága kellene hogy meghatározza. A városrészben 
lakók pontosan tudnák, hogy mire kellene, mondjuk, ötmillió forintot költeni. Pl. a járdák 
akadálymentesítésére vagy a hamarosan aktuálissá váló szúnyoggyérítésre. Persze ha meg-
hallgatnák őket! Sajnos ez mifelénk nem divat…

Némethné Jankovics Györgyi
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TARTALOM
A tündér lelke

Tüzes pipacs: tündér lelke,
égi lények földi teste. 
Törékeny, tiszta, védtelen,
nincs begombolva inge sem.

Veri eső, rángatja szél,
törékeny szirma percig él,
fakítja nap, hervasztja hő
szenvedés e földi idő.

Csider Sándor

A tüzek istenéhez

Tüzek istene, fenn az égen,
légy úrrá a sötétségen!
Adj madarat bokorágnak,
illatot a rózsafáknak,
zamatot a tüzes bornak,
hűséges párt a leánynak, 
álmokat a valóságnak,
igazságot igazaknak,
hangokat a néma tájnak, 
szárnyakat a szép szavaknak,
tetteket a gondolatnak!

Csider Sándor

Levendula

Hol születtél? Köves földben
vagy lilán a lila égben?
Illatodban tisztán látok,
nem fog rajtam semmi átok,

ahol te vagy, gonosz nincsen,
nem kap hajba hamis kincsen, 
menekül a virágrétről,  
ki megbukik emberségből. 

Csider Sádor

Szent Iván éjjelén

Szent Iván éjjelén öröm tüze lennék,
földön és az égen senkitől nem félnék,
fiúkkal, lányokkal reggelig táncolnék,
addig ünnepelnék, ameddig csak élnék.

Ha én őrtűz lennék, azokra ügyelnék, 
akik ártatlanok életét elvennék,
ne kelljen bűnüket mindhalálig bánni.
időtlenül Isten kegyelmére várni.

Ha én parázs lennék, álomba merülnék, 
mikor jó szél fújna, csak akkor élednék,
fölmelegítenék minden fagyos szívet,
távolokba űzném a sötét eszméket. 

Ha én hamu lennék föld mélyébe tűnnék, 
nem volnék és mégis mindörökké lennék,
őrizném emlékét ellobbant virágnak, 
élni vágyó lángnak és áldozatának.

Lélek tüze volnék, olthatatlan égnék,
minden születőnek életerőt adnék,
én volnék a világ legtitkosabb titka,
mindenki érezne és senki nem látna. 

Csider Sándor
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A környezetemben viszont szinte mindenki a bányában 
dolgozott, ezért nagyon fiatalon közelről megismerhet-
tem a bányász életet. Közismerten makacs gyerek voltam, 
bár felvételiztem a Soproni Erdészeti Középiskolába, nem 
mentem el oda tanulni. Már fiatalon megragadott az, hogy 
a bányászat nehézségei, és veszélyességei nagyon közel hoz-
za az ott dolgozó embereket egymáshoz. Minden élethely-
zetben összefogtak és ebből kialakultak olyan kötődések és 
hagyományok, amelyek igazi emberi értékeken alapultak.

Milyenek voltak a kezdetek?
Nem voltak nagy terveim, de úgy gondoltam, hogy csak 

akkor lehetek jó vezető, ha alulról kezdem el a szakmát. 
Ezért 1959-ben a hároméves vájár iskolába iratkoztam be 
és végeztem el, ahol végül szakmunkás képesítést szerez-
tem. Minden tanárom ösztönzött arra, hogy tanuljak to-
vább, így kerültem 1962-től 1966-ig a Pécsi Aknászképző 
Technikumba. Itt is hasonlóan jártam, mint az előző ta-
nulmányaim során, a tanáraim egyértelműen javasolták a 
továbbtanulásomat.

Így kerültem a Miskolci Nehézipari- Műszaki Egyetem 
Bányamérnöki karára, ahol 1971-ben végeztem bányamű-
velő mérnökként. Soha sem bántam meg, hogy így kezd-
tem el a szakmát, mivel bányamérnökként nagyon sokat 
profitáltam abból a tapasztalatból, amit kétkezi munkás-
ként szereztem. Tanuló éveimben is folyamatosan dolgoz-
tam, mert a családunk nagyon szerényen élhetett. Négyen 
voltunk testvérek, mivel a nagyszülők is ott éltek velünk, 
anyám nyolctagú családra sütött, főzött. Nekünk gyere-
keknek dolgoznunk kellett a nyári szünidőkben és ezt a bá-
nyákban és a mezőgazdaságban tehettük meg. Tanuló éve-
im során találkozhattam az aknamélyítés tapasztalataival, 
fortélyaival. De rálátást kaphattam például a pécsi István 
akna sajátosságaira is, a liász kori bányászatra, és az itteni 
mélyművelésű bányák működésére. Ezekben a bányákban 
800-1000 méter között folyt a kitermelés, nagyon meleg 
és nagyon metán veszélyes környezetben. Ennek veszélyeit 
látni kellett, mert csak az iskola padokban megérteni a ne-
hézségeket nem lehetett.

A végzésemet követően 1971-ben olyan helyzet alakult 
ki, hogy a szénbányászat hullámvölgybe került, állami 
szinten visszavették a termelést. Ezekben az években az 

Energia Hivatal mondta meg, hogy az erőművek részére 
éves szinten melyik szénfajtából mennyit kell kitermelni és 
ehhez igazították az egyes bányák termelését. Szabad piac 
nem volt, egyedül még a lakossági piacra lehetett termelni, 
de biztos és jelentős bevételt az állami megrendelések je-
lentették. Voltak hatékonysági mutatók, amelyek alapján 
besorolták a szénbányákat és ezek a minőségi számítások 
szolgáltak alapul az állami megrendeléseknek. 

Azt látni kell, hogy a bányászat nagyon sokrétű szakmai 
tudást és gyakorlati jártasságot igényelt, és ahogy állami 
szinten a tervcélokat, a kitermelt mennyiséget változtat-
ták, úgy kellett a képzett embereket leépíteni, vagy éppen 
újakat alkalmazni. Ezek a változások nagyfokú mobilitást 
igényeltek, ami a speciális képzettségeket figyelembe véve, 
nagyon kényes, szinte megvalósíthatatlan feladat volt.

Én mindig a bányászat területén szerettem volna dol-
gozni, de volt egy kényszer kitérő, és a végzést követően az 
Észak-Magyarországi Tervező Vállalatnál dolgoztam, ahol 
a bányászatban tanultakat a geodéziát és geológiát kellett 
alkalmazni az épületek, utak építésének előkészítésében 
és kivitelezésében. Néhány év után a borsodi szénbányá-
szat keresett szakembereket, ott is három évet töltöttem. 
A  Miskolc – Diósgyőri időszakom alatt nősültem meg 
és itt született meg 1971-ben a fiam, majd 1976-ban és 
1978-ban a két lányom. Számomra itt az volt a legnagyobb 
probléma, hogy nem tudtam a termelés közelébe kerülni, 
pedig ízzig-vérig termelés központú személy voltam. A gé-
pek dübörögjenek, a szén jöjjön biztonságosan a felszínre.

Végül hogy kerültél termelés közelbe?
Jött egy megkeresés a Szénbányászati Tröszttől, mert 

olyan szakembereket kerestek, akik a már a modern bizto-
sításhoz értettek. Az új biztonságos, acélpajzs technológiát 
Ajka bányaüzem Padragi szénbányájában ekkor kezdték 
bevezetni és ezért kerültem vissza 1979-ben a szülőha-
zámba felelős műszaki vezető helyettesnek, főmérnöknek. 
Padrag bányán 1986-ig voltam. Ez idő alatt új technikát 
vezettünk be, ami egyben világszabadalom lett, a főte-
szén-omlasztásos technológiát. Kína, Dél-Korea és még 
sok helyről érdeklődtek a technológia iránt, akik vettek is 
az ehhez az eljáráshoz szükséges eszközökből.

Mikor és miben mutatkozott meg a bányászat válságjele? 
1986–os év a bányászat számára egy kritikus év volt, 

mert beindul a magyar szénbányászat szerkezet átalakítási 
programja. Ez egy országos program volt és ami 1982-re 
vezethető vissza, amikor a kormány úgy döntött, hogy az 
ország tagja lesz a Világ Banknak. A felvett hitelek fejében 
a Világ Bank írta elő, hogy az országban ki kell dolgozni 
ipar szerkezeti átalakítását. Ez Magyarországra egy borzasz-
tó csapás volt, mert nem csak a bányászatra vonatkozott, 
hanem a kohászatra és a gépiparra is. Megkezdődött ezek-
nek az iparágaknak a leépítése, ami jelentősen kihatással 
volt a bányászatra is.

A bányászatot érintő kérdésekben 1986-ban sem kér-
dezték meg az érintetteket, hanem az Országos Tervhi-
vatalnál a hatékonysági mutatók alapján döntöttek. Én 

In memoriam: a bányász szakma 
kultúrájára és áldozataira…

Az alábbiakban olvasható életút egyben egy történelmi 
foglalkozás múltját, a bányász szakma kultúráját eleveníti 
meg. A magyarországi bányászat a Bakonyban több ezer 
évre vezethető vissza, míg a szén ipaszerű kitermelése az 
1860-as évtizedben kezdődött el. A meglehetősen veszélyes 
szakma elmúlt fél évszázados történetére ad rálátást beszél-
getésünk egy olyan ember munkásságán keresztül, aki egy 
életre elköteleződött a bányászat mellett és tartott ki a ne-
hézségek ellenére a hivatása mellett. Az ebben a szakmában 
dolgozók naponta kérdőjelekkel keltek fel és feküdtek le,  
a Jó Szerencsét! köszönés a szívükből szólt.

Pölczman István bányamérnök a bányászat felszámolá-
sát megelőző szakaszában került a Veszprémi Szénbányák 
Vállalathoz vezető beosztásba mint műszaki vezérigazgató- 
helyettes. Ebben a munkakörben minimum elvárás volt a 
Veszprémi Szénbányák termelő akna üzemeinek megmen-
tése a felszámolási eljárástól, a bányák bezárásának elke-
rülése, elodázása. Az  országban 1991-re már valamennyi 
mélyműveléses szénbánya felszámolási eljárás alatt állt. 
A veszprémi vállalat az országban utolsónak, 1991 novem-
berében kényszerült csődöt jelenteni. A bányák felszámo-
lásához az államilag túl alacsonyan megállapított termelési 
határköltség, részben az elavult erőművi technológiák és 
a világbanki követelményszint egységesen járultak hozzá. 
A  felszámolási folyamatok az 1986-ban megalkotott az 
Ipari Szerkezetátalakítási Program szerint folytak. A  fel-
számolási eljárás során 8300 aktív dolgozó és közel 4200 
rokkant vájár életét kellett úgy megoldani, hogy a csalá-
dok további életvitele biztosított legyen. Ez nagyon sok 
beszélgetéssel, körültekintő, egyénekre szabott tervezéssel, 
kompromisszumokkal és különböző ajánlatok felkínálásá-
val volt csak elérhető.

- 1992 januárjától felszámoló biztosi megbízást kaptam, 
ez rendkívül népszerűtlen feladat volt, és nem szívesen vál-
laltam. – mondja Pölczman István. Sikerült azonban a fela-
datot megoldani úgy, hogy az emberek többségét 1994-től 
az ajkai hőerőműnél helyeztük el, de nagyon sokan vál-
lalták az átképzésekkel járó nehézségeket is, így hegesztő, 
villanyszerelő, géplakatos szakmunkásként folytathatták 
az aktív életüket. Akiknél lehetőség volt, a korhatár előt-
ti nyugdíjazást választották, de ezzel – mint utólag bizo-
nyossá vált – nem jártak jól. Voltak, akik vállalták más bá-
nyákhoz történő áthelyezéssel járó utaztatást, itt a helyeket  
a külföldi munkások elbocsátásával biztosítottuk. 

Az aktív munkát 2002-ben fejeztem be, és a vezetői 
tapasztalatomat hasznosítva feladatot vállaltam a Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezet életében, amelyhez Ajka, Dudar, 
Várpalota alapszervezetei tartoztak és több mint 600 fős 

taglétszámmal kezdtünk el működni. Az egyesület megala-
kításával a nyugdíjas tagjaink érdekvédelmét igyekeztünk 
biztosítani és ezt segítette a Budapesten működő országos 
központ is. Sajnálatos viszont az, hogy az utóbbi évtized 
szakszervezeti befolyásának csökkenése nem erősítette meg 
a helyzetünket. A taglétszámunk napjainkra jelentősen le-
csökkent, ebben szerepet játszik az elhalálozások nagy szá-
ma, az utánpótlás hiánya, a pandémiás helyzet okozta féle-
lem és a rendezvények elmaradása, valamint a csalódottság 
is az érdekérvényesítés háttérbe szorulása miatt.

Mi volt az, amiért ezt a nehéz és veszélyes pályát válasz-
tottad?

Veszprém megyében található Oroszi faluban születtem, 
ami a Somló hegy mellett van. A település létszámához ké-
pest nagyon sokan éltek meg itt a kézműves munkából. 
A szüleim a háborút követően engem Csékúton neveltek 
fel. Ez a falu a nevét egy olyan forrásról kapta, amelyhez 
a víz, csövön keresztül folyik. A település élete az 1800-as 
években lendült fel és teremtett jólétet, amikor megindult 
a szénbányászat. Csékútat és Padragot 1961-ben Padrag-
kút néven egyesítik, majd 1977-ben Ajkához csatolják, 
és jelenleg is a város egyik települési része. Nekem már  
a nagyapán is bányász volt, de mellette, amikor nem volt 
a bányában munka, csizmadia mesterként dolgozott,  
és próbálta eltartani a családját. Édesapám átvette nagy-
apám üzletét, megmaradt a „kaptafánál”, és nekem a ke-
vésbé veszélyes erdész szakmát szánták. 
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Az Országos Nyugdíjas Parlament ötödik 
üléséről jelentjük…
Június 16-án tartották az Országos Nyugdíjas Parla-
ment ötödik ülését az Országház felsőházi termében, 
ahová nyugdíjasszervezetek képviselőit, idősügyi taná-
csok vezetőt, megyei nyugdíjas parlamentek küldöttjeit, 
valamint országos hatókörű nyugdíjas szervezetek veze-
tőit hívták meg – több mint 400 embert az ország min-
den tájáról. Az előadó szakértők a problémák mellett a 
pozitívumokról is említést tettek, például arról, milyen 
értékteremtő munkákat végeznek a nyugdíjasok.

A Nyugdíjasok Országos Szövetségének (NYOSZ) elnöke, 
Némethné Jankovics Györgyi köszöntette a megjelent idő-
seket, majd az ülést az Országgyűlés elnöke nyitotta meg. 
Kövér László a rendszerváltáshoz hasonlította a jelenkor 
kihívásait. A nyugdíjasok helyzetének javítását nemzeti fel-
adatnak nevezte, az ország gazdasági lehetőségeihez képest. 
Hangsúlyozta, Magyarország családbarát ország, amely a 
nyugdíjasok támogatását is magában foglalja. Emlékeztetett, 
a kormány azt ígérte, megőrzi a nyugdíjak értékét, és ezt meg 
is tartotta, 2010 óta 59 százalékkal nőttek a nyugdíjak, és 10 
százalékkal nőtt a reálértékük – mondta, mire lett némi két-
kedő zúgás a teremben. Megemlítette a 2016 óta kifizetett 
több száz milliárd forintnyi extrajuttatásokat (utalványok, 
nyugdíjprémium), és beszélt a 13. havi nyugdíj visszavezeté-
séről, valamint az idén nyári kiegészítő nyugdíjemelésről is. 
A nyugdíj fontos, de nem minden. Kötelességünk mindent 
megtenni, hogy gondtalanabbá váljanak az idősek napjai. 
Az is kell, hogy hasznosnak érezhessék magukat az idősek, 
és egy közösség tagjai legyenek – tette hozzá.

Amit megtartanának, és amiben változást szeretnének
Az idősek és nyugdíjasok elismeréséről szóló tervezet öt 
pontja több mint 100 olyan felvetést gyűjtött csokorba, 
amelyeket fontosnak tartanak az idősek az előzetes jelzések 
alapján – ezeket a Nyugdíjas Parlament Országos Egye-
sület (NYPOE) elnöke, Karácsony Mihály ismertette.  
(A következő oldalakon ezt olvashatják – a szerk.)

A nyugdíjasok komoly értékteremtő munkát végeznek
A Nézőpont Intézet az időskorúak társadalmi szerepválla-
lásáról készített kutatást, amelyet Rózsa Péter ismertetett. 
Szerinte nem szabad elfelejteni, hogy az idősek nemcsak 
azok, akik felveszik a nyugdíjat, hanem ők azok is, akik 
különféle értékteremtő tevékenységükkel jelentősen hozzá-
járulnak a nemzetgazdaság teljesítményéhez. Ezeket meg-
próbálták számszerűsíteni is.

2018-ban például 115 ezer nyugdíjas dolgozott, ami 
470 milliárd forintos hozzáadott értéket teremtett. A gyer-
mekfelügyeletben is részt vesznek az idősek, 407 ezer gyer-

mekre vigyáztak, ezzel jelentős terhet véve le a fiatalokról, 
mintegy 642 milliárd forint értékben. A  családon belüli 
ápolásban, gondozásban is részt vettek – a 65 év felettiek 
mintegy 13 százaléka végzett ilyen munkát, cirka 100 mil-
liárd forint értékben. Végeztek még önkéntes munkát is  
(a 65–69 évesek harmada, az idősebbek negyede), amely 
144 milliárd forint körüli értéket teremt. Ez összesen 
1,348 milliárd forint volt egy évben, ennyit adott  
a mintegy 728 ezer idős a társadalomnak.

Megnézték azt is, hogy az idősek hogyan élik meg a 
kapcsolataikat a többi generációval. 70 százalék elégedett 
volt a kapcsolattartással, 25 százalék mondta csak, hogy 
gyakrabban szeretne találkozni a szeretteivel. A kutatásból 
kiderült még, hogy a 65 év felettiek 35 százaléka rendsze-
resen vigyáz az unokáira, 27 százalékuk tanácsokkal segíti 
a fiatalabb generációkat, 15–20 százalékuk besegít a fiata-
loknak a háztartásban.

Több ponton is szükség lenne nyugdíjreformra
Nyugdíjreform témában tartott előadást Farkas And-
rás nyugdíjguru. A nyugdíjszakértő szerint fontos lenne, 
hogy ne függjön ennyire a nyugdíj összege a megállapítás 
évétől – jelenleg kétszer annyit érhet egy mostani nyugdíj 
egy korábban megállapítotthoz képest – ugyanolyan életút 
mellett. Úgy gondolja, a nyugdíjemelési eljárásban lehetne 
ezt az eltérést korrigálni. Ehhez az kellene, hogy a nyug-
díjemelés vegyes indexű legyen, és mellette tartalmazzon 
valorizációs, illetve szolidaritási korrekciót is, a kis nyug-
díjúak felzárkóztatására.

A rugalmas nyugdíjba vonulást emelte még ki a 
 NYPOE-tervezetéből, valamint a nők 40-es nyugdíjának 
felülvizsgálatát. Mint utalt rá, a férfiak jelenleg igen keve-
sen érik meg egészségesen a 65 éves nyugdíjkorhatárt, mi-
közben a nők 40 korábbi nyugdíjba vonulást tesz lehető-
vé levonás nélkül. Az új, rugalmas nyugdíjba vonulásnak 
egységes szabályokat kell tartalmaznia, a korábbi nyugdíjba 
vonulásért cserébe egységes levonással – javasolta. Beszélt 
még a nyugdíjplafon 2013-as eltörléséről és az ezzel párhu-

ekkor  bekerültem a veszprémi központba, ahol az volt a 
feladatom, hogy dolgozzam ki és koordináljam az Ajka2 
nyitását, mivel a mutatók alapján a környéken ez volt a 
leggazdaságosabb bányaüzem. Az itteni vezetés már úgy ér-
tesült, hogy ez a bányanyitás az Országos Tervhivataltól is 
zöld utat kapott. Ezzel kapcsolatos egyeztetésen több alka-
lommal voltam a minisztériumnál, valamint az OT-nál és 
egyre inkább azt láttam, hogy ebből bányanyitás nem lesz.

Bányanyitás el is maradt, és ezt követően Balinkára ke-
rültem két évre bánya-főmérnöknek, ahol az eocén bányá-
szatot is megtanulhattam. Mert mondhatja valaki az iskola 
elvégzését követően, hogy bányamérnök, de ettől még nem 
lesz specialistája sem a szénbányászatnak, sem az eocén, 
vagy az uránbányászatnak. Ezeknek mind megvannak a 
maga sajátosságai, amelyeket a termelési gyakorlat során 
lehet elsajátítani. 

Minden vezető beosztásomban törekedtem arra, hogy jó 
és folyamatos kapcsolatban legyek a bányász társaimmal. 
Vezetőként eltöltött időszakom alatt volt, és jól is műkö-
dött az üzemi négyszög, ahol igyekeztük a dolgozók szá-
mára legelfogadhatóbb álláspontot kialakítani. A  bánya-
biztonsági előírások voltak azok a szempontok, amelyekből 
soha nem engedtem. Törekedtem arra, hogy a döntéseimet 
a kollektíva megkérdezésével hozzam meg, igyekeztem csa-
pattagként dolgozni és ez az eredményeinkben is megmu-
tatkoztak. 

Így jutottunk el 1989-es évig, amikor Magyarországon 
a szénbányák a máig tisztázatlan politikai kényszerpályák 
miatt bezárás előtt álltak és én visszakerültem a veszprémi 
központba műszaki vezérigazgatói beosztásba. Ezekben az 
időkben újra felmértük a bányák eredményességét és két 
bányánk – Várpalota, Dudar – a központi elvárásoknak 
megfelelően bezárásra került. Vállalti szinten 1991 közepé-
ig továbbra is rendben voltunk, mert Ajka és Balinka még 
hatékonyan működött, de 1991 végén hoztak egy olyan 
intézkedést, amely miatt a Tiszai Hőerőmű nem vette át a 
balinkai szenet, ami a vállalat számára végzetessé vált, mert 

elvesztette a fő felvevő piacát. Pedig szén volt a múltban és 
van még az alattunk lévő mezőkben is. A mi számításaink 
szerint Várpalotán a S3 területen még 15 évre, Ajka 2 fel-
táratlan rétegében 25-30 évre, Balinka 10-es osztóban akár 
50 évre elegendő szén lehet.

Bányabiztonságra visszatérve, voltak olyan bányaszeren-
csétlenségek, amelyet megéltél?

Sajnálatos, hogy volt két ilyen esemény. Mint mond-
tam szinte minden bányának megvoltak a sajátos veszély 
forrásai. Ajka-Padrag esetében az egyik munkálat közben 
a vízszivattyút kellett kiemelnünk és a művelet közben az 
emelést segítő lánc elszakadt. A termelést irányító szakem-
berünket az elszakadt lánc megütötte, aki a vízgyűjtőbe – 
zsomb - esett és meghalt. Nehezem tudtam az esetet fel-
dolgozni, annak ellenére, hogy a teljes körű vizsgálat nem 
talált felelőst.

A második esetnél a Padrag-Kolontár bányamezőben a 
termeléshez egy új területet jelöltünk ki. Tudtuk azt, hogy 
ez egy fokozottan vízveszélyes mező, ezért csak egy 70 méte-
res kísérleti front homlokzat került megtervezésre. A bánya 
és vállalat vezetése ezt felülvizsgálta és a frontfejtés homlok 
hosszát megduplázta. A  front toporgott egy helyben, fő-
leg létszámhiány miatt, holott ennek naponta legalább 60 
centit kellett volna előre haladnia. Márgás, iszapos rétegek 
voltak fölöttünk, amelyek eláztak a csurgalék vizektől. Én 
már fél éve elmentem Balinkára, amikor az egyik szombat 
reggel jött a telefon, hogy a bányában felülről iszap betörés 
volt és három ember rekedt a fejtésben. Egy bányász azon-
nal meghalt, egyet gyorsan kitudtak menteni, és a harma-
dik szájától csatárláncba húzták el az iszapot. Több órás 
küzdelem után sikerült megmenteni csak az életét.

Bányász barátaink emlékét a mai napig őrizzük azokon 
a hagyományőrző rendezvényeken, ünnepségeken, amikor 
a volt munkatársainkkal összejövünk és megemlékezünk a 
szakmánkról, és közösen fejet hajtunk halottaink, valamint 
a kihívásokat elfogadó még élő barátaink előtt, akik lehet, 
hogy idős korúkban is magukon viselik ennek a nehéz és 
veszélyes hivatásnak a pusztító jegyeit.

Demeter Ferenc

Nyugdíjas Parlament, Kövér László
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Az idősek és nyugdíjasok elismerése
I. Támogatjuk a nyugdíjasokat érintő (az elmúlt években 
elért) állami gondoskodási intézmények fennmaradását 
(nyitottak vagyunk a határértékek aktualizálásáról, a jogo-
sultsági feltételek pontosításáról, a jogosultsági feltételek eny-
hítéséről való konzultációra):
 – 13. havi ellátás folyósítása – változatlanul? – egyenlő 

nagyságú összegben? – felűről korlátozva? – differenciál-
tan? 

 – „nők 40” – szolgálati idő és a jogosultsági idő pontosítása
 – évelejei nyugdíjemelés – a tervezet fogyasztói áremelke-

désnek megfelelően? – vegyes indexálással? – év közbeni 
kiegészítések?

 – nyugdíjprémium folyósítása - a meghatározott feltételek 
teljesülése esetén – a határértékek valorizálása.

 – nyugdíjkorhatár elérése utáni további munkavégzés pre-
ferálás (0,5 %/hó)

 – nyugdíjba vonulás utáni munkavégzés esetén – közter-
hek elengedése (közszolgáltatásban?)

 – meglévő utazási, kulturális, sport stb. kedvezmények to-
vábbi fenntartása–összehangolása, pontosítása,

 – az egészségügyi ágazatban az elrendelt túlóra pluszként 
beszámít a szolgálati időkeretébe – más ágazatoknál is,

 – meghatározott számított életkereset felett, életbe lépő 
degresszió fenntartása – értékek aktualizálása

 – a BTK-ban körülírt, egyes, az idős emberek sérelmére 
elkövetett cselekmények minősítése - felülvizsgálata, szi-
gorítása

 – a méltányossági nyugdíj megállapítása, emelése és segély 
intézményének fenntartása – a keret növelése

 – közérdekű nyugdíjasszövetkezetek lehetőségének  
a fenntartása

 – nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) lehetőségének 
fenntartása – feltételek enyhítése

 – az öregségi nyugdíjkorhatár lépcsőzetes 65 évre történő 
emelésének 2021-re való befejezése

 – nagyszülői GYES lehetőségének a fenntartása – feltételek 
enyhítése

II. Kezdeményezzük a nyugdíjasok biztonságának nö-
velése és kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében:
 – Az év elejei nyugdíjemelésnél a vegyes indexálás (svájci 

indexálás) bevezetése
Alkalmazható technikák:

 – a várható fogyasztói áremelkedés és a várható kereset-
növekedés figyelembevétele

 – a várható fogyasztói áremelkedés és a várható GDP- 
növekedés figyelembevétele

 – a két figyelembe vett komponens egymáshoz viszo-
nyított arányának változatai

 – az érintett nyugdíjas csoport részére azonos metodika 
alkalmazása

 – az érintett nyugdíjas csoporton belül a juttatásaik sze-
rinti differenciálással (% -os, de minimum, ill. maxi-
mum)

 – az érintett nyugdíjas csoporton belül az életkor és a 
nyugdíjba vonulás évek szerinti differenciálással

 – Az  alacsony nyugdíjjal rendelkezők részére egyszeri 
nyugdíjemelés (nyugdíjkorrekció) biztosítása

Alkalmazható technikák:
 – 2023. január 1-től nem lehet megállapítani „?” ezer 

Ft-nál alacsonyabb korbetöltött teljes jogú nyugdíjat
 – az alacsony nyugdíjfolyósításban érintetteknél az 

egyéb jövedelmüknek a figyelembevétele
 – a figyelembe vett összes jövedelem alapján lépcsőzetes 

és differenciált emelés alkalmazása
 – A nyugdíjba vonuláskor megállapított nyugdíjak közöt-

ti különbségek további növekedésének a megakadá-
lyozása

Alkalmazható technikák:
 – a nyugdíjkorhatárt elérő személy tovább dolgozása-

kor a kiemelkedő preferencia csökkentése (0,5 %/hó)
 – 1997. évi. LXXXI. tv. 21. § 2-3 pontja
 – a nyugdíj alapját képező átlagkereset megállapításkor 

a degresszió szigorítása
 – a számított szolgálati idő arányosságának módosítása
 – a valorizációs szorzó mértékének módosítása
 – a állami nyugdíjplafon bevezetése
 – az évelejei nyugdíjemelés megfelelő módszerének 

(lásd. 1 pont) alkalmazása 
 – KSH „A különböző megélhetési szintekhez szüksé-

gesnek tartott jövedelem” figyelembe vétele 
 – STADAT 14.1.1.11. 

 – A méltányossági alapú nyugdíj megállapítása, emelése 
és az egyszeri segély keretének megduplázása

Alkalmazható technikák:
 – a központi költségvetési törvényben az öt éve válto-

zatlan méltányossági keret megemelése
 – (Megállapításnál: 200 mill. Ft, emelésnél: 800 mill. 

Ft, segélynél: 600 mill. Ft)
 – az elmúlt években a beadott igények kb. felét lehetett 

kielégíteni, a keret kimerülése miatt 
 – az igényjogosultság feltételeinek módosítása

 – A szociális jogok (ide tartozik a nyugdíj kérdése is) érvé-
nyesülése érdekében létre kell hozni az idősek önkéntes 
szervezetei és a kormány képviseletének az egyeztető, 
együtt – döntési intézményét (pl.: Országos Idősügyi 
Köztestület)

Alkalmazható technikák
 – a 2006.évi LXV törvény 8.§ alapján jelenleg 26 or-

szágos köztestület tevékenykedik
 – a közösen elfogadott feladatok, programok és intéz-

kedések végrehajtásában való közreműködés 

zamosan kialakuló igen magas, akár milliós nyugdíjakról is, 
valamint az igen alacsony nyugdíjvárományokról szintén, 
megemlítve a katásokat, ekhósokat, őstermelőket, rész-
munkaidősöket, szürkén vagy feketén foglalkoztatottakat.

Kitért a nyugdíjas munkavállalást elősegítő lépésekre, és 
szorgalmazta, hogy a közszférában is korlátozásmentesen 
és szabadon dolgozhassanak a nyugdíjasok, anélkül, hogy 
le kellene mondaniuk a nyugdíjukról. A  leendő nyugdí-
jasokra gondolva az öngondoskodás szerepét emlegette, 
a foglalkoztatási nyugdíjalapok létrehozása lenne szerinte 
a megoldás, amiben a dolgozó, a munkáltató és az állam 
is rész vesz a nyugdíj-előtakarékosságban. Becslése szerint 
700 ezer magyar dolgozik jelenleg külföldön, ami kéthavi 
nyugdíjnak megfelelő járulékkiesést jelent a nyugdíjkasz-
szából – szerinte ezt a kérdést is kezelni kellene. A nyug-
díjprémiumról azt mondta, az mára a 13. havi nyugdíj 
mellett elveszítette a jelentőségét – szerinte az erre szánt 
mintegy 25 milliárd forintot inkább a 300 ezer legszegé-
nyebb nyugdíjasnak kellene adni.

A kisnyugdíjas könnyen érezhet nagyobb inflációt
A nyugdíjak és az infláció kapcsolatáról az SZTE profesz-
szora, Katona Tamás tartott előadást. Megemlítette, az 
elmúlt 12 évben több mint 30 százalékkal csökkent a fo-
rint értéke. Arra is kitért, hogy volt egy nagyon komoly 
pénzosztás tavaly év végén és idén év elején, illetve a gaz-
daságpolitika is magas inflációt eredményezett, bár ezt egy 
darabig tompították külső tényezők. Miután a maginfláció 
12,2 százalék volt májusban, borítékolta, hogy a májusi 
10,7 százalékos átlagos inflációnál nagyobb lesz a követke-
ző hónapokban a pénzromlás.

Hogy miért érzünk a statisztikában jelzettnél magasabb 
inflációt, arra több lehetséges okot is említett. Egyrészt 
hogy a pandémia miatt bizonytalanság vegyült az adatgyűj-
tésbe, hiszen az árfelírás helyett időnként telefonos lekérde-
zés történt. A fogyasztási kosár felborult a járvány alatt, de 

a módszer maradt, még mindig a két évvel korábbi kosarat 
használják. Külön megnézte, hogy az alapvető élelmiszerek-
nél 30 százalékos volt az áremelkedés – emiatt is lehet ma-
gasabb az infláció érzete. És amiatt is eltérő lehet az infláció-
érzet, mert minden családnak más a fogyasztói kosara, ezért 
mindenkit másképp érintenek az áremelkedések.

Minél alacsonyabb nyugdíjból él például valaki, annál 
nagyobb a fogyasztói kosarában az alapvető élelmiszerek 
aránya, így az ő inflációérzékelése emiatt közelebb lehet a 30 
százalékhoz – magyarázta. Ezért lenne fontos minél hama-
rabb kezdeni valamit az alacsony nyugdíjakkal – tette hozzá.

Beváltak a nyugdíjasszövetkezetek
Az aktív időskor egyik lehetőségéről, a közérdekű nyugdíjas 
szövetkezetekről, a szerzett tapasztalatokról az ELTE ÁJTK 
tanszékét képviselő Bak Klára beszélt. Ismertette a 2017 
óta működő nyugdíjas szövetkezetek főbb jellemzőit, és ki-
emelte, a szövetkezetek nem csak rugalmas munkalehetősé-
get, illetve jövedelemszerzést biztosítanak, de közösséget is 
teremtenek a nyugdíjasok számára, illetve összekötik őket a 
munkahelyeken a fiatalabb generációkkal. A tapasztalatok 
szerint a partnercégek ki tudták alakítani azokat a munka-
területeket, amelyek megfelelnek az idősek és az adott cégek 
igényeinek is. A nyugdíjas szövetkezetek a munkán kívül 
rendezvényeket is biztosítanak, ami szintén hozzájárul ah-
hoz, hogy vonzóak legyenek az idősek számára. A kutatók 
úgy látják, mostanra jó gyakorlatok alakultak ki. A szabad 
közszférás munkavállalást ők is szorgalmaznák.

Némethné Jankovics Györgyi tolmácsolta az Európai 
Idősügyi Szervezet (ESO) elnöke, Jos Bertrand üdvözle-
tét is. Az ESO az idősek érdekeit képviselik Európában, és 
az ENSZ-ben. A szervezet többek között azt vallja, olyan 
nyugdíjra van szükség, amely méltó megélhetést biztosít 
minden idősnek. (Az üdvözlő üzenet magyar fordításban 
szintén a következő oldalakon olvasható – a szerk!)

Forrás: 24.hu

OLD IS NOT OUT! / AZ IDŐSEK MÉG ITT VANNAK…
Az Országos Nyugdíjas Parlament ülését követően Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Novák Katalin köztársasági elnökhöz 
küldött levélben kértünk egy személyes találkozást azzal a céllal, hogy az idősek számára fontos ügyeinkről tájékoztathassuk 
őket. A köztársasági elnök asszony hivatalától érkezett válasz szerint: „Sajnálattal jelezzük, hogy Elnök asszony jelenlegi hivatali 
elkötelezettségei miatt nem tud eleget tenni a kérésnek.”

Pár nappal a levél kézhezvétele után olvashattuk elnök asszony Facebook-oldalán, hogy közel ötven fiatallal utazott a Bala-
tonra, és együtt is futott a diákokkal. Beszédet is mondott, amelynek fontos gondolata volt: „Versenyképes tudással rendelkező, 
a világra nyitott, hazáját szerető, szorgalmas fiatalokra van szüksége Magyarországnak ahhoz, hogy ne csak szemlélője, hanem 
alakítója is lehessen a jövőnek!”

Biztos vagyok benne, hogy a két hírnek egymáshoz semmi köze sincsen, bár a hírek mögött húzódó tevékenységeknek 
bizonyosan vannak értékrendi meghatározottságai…

De ide kívánkozik részemről egy számomra sokat mondó idézet, amely az idősödésről szóló madridi akcióterv értékelésének 
vitájában a minap Rómában hangzott el az ESO (Európai Idősügyi Szervezet) elnökének hozzászólásában: 

„Fiatalként küzdenem kellett azért, hogy ne csak a jövő potenciáljának, hanem a jelen teljes értékű szereplőjének lássanak… 
Most, hogy idősebb lettem, rájöttem, hogy minket, időseket a múlt közreműködőinek tekintenek, és újra harcolnunk kell azért, 
hogy a jelen, sőt a jövő társkonstruktőreinek ismerjenek el.”

Némethné Jankovics Györgyi
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 – Biztosítjuk, hogy az állami nyugdíj-kiegészítés feltéte-
leinek fennállása esetén, negyedévenként legyen a meg-
emelt összeg folyósítása

 – A ciklus ideje alatt a 65 éves nyugdíjba vonulás korhatá-
ra növelésének elutasítása

 – Biztosítjuk, hogy a jogszerző halála esetén a fel nem 
vett ellátás utalása az arra jogosult részére automatikusa 
megtörténjen.

 – Felmondjuk a magyar–szovjet szociálpolitikai 
egyezményt, (1963. évi 16. törvényerejű rendelet)  
amely jogalapot teremt az „ukrán nyugdíj biznisz” lehe-
tőségéhez.

 – Kialakítjuk és biztosítjuk az élethosszig tartó tanulás  
intézményrendszerét.

 – A nyugdíjkorhatár betöltése előtt három évvel, minden 
személy jogosult egy, az általa kiválasztott szakképesítést 
adó felnőttképzésen részt venni – állami ösztöndíjjal - 
szolgálati idő beszámítással.

 – Előírjuk, hogy az idősek otthonaiban az egyéni hozzájá-
rulási díj mértékének a növekedése (azonos szolgáltatás 
mellett) nem haladhatja meg az évelejei központi nyug-
díjemelés mértékét

 – Kezdeményezzük az „életjáradékot – lakásért” gyakorlat 
jogi rendezését és a mai félrevezető gyakorlatok meg-
szüntetését.

 – Áttekinthetővé tesszük és egyszerűsítjük a nyugdíjasokat 
megillető (kulturális, sport, utazás stb.) állami kedvez-
mények rendszerét 

 – Biztosítjuk, hogy az szja 1 %-át az adózó a saját szülei 
részére is felajánlhassa

 – Bevezetjük a fényképes nyugdíjas igazolványt, a jogi stá-
tuszuk valamint a nyugdíjasoknak járó kedvezmények 
jogosultságának igazolására. (Hazai és külföldi szolgál-
tatók előtt.)

 – Otthoni ápolási kapacitás (ápolási díj emelése, szociális 
ellátások összehangolása) növelése, nappali ellátások, 
idősklubok férőhelyeinek és szakszemélyzet létszámának 
bővítése

 – Az idősek életkörülményeire hatással lévő ügykörökkel 
kapcsolatos információk és szolgáltatások nyújtására 
alkalmas intézményrendszer kiépítése (Szenior informá-
ciós és szolgáltató irodák: nyugdíjjal, közbiztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel, betegjoggal, pályázatokkal, ön-
kéntes munkákkal, szabadidős lehetőségekkel, kedvez-
ményekkel, ügyfélkapuval, stb. kapcsolatos információk 
és ügyintézés)

III. Kezdeményezzük, hogy a nyugdíjkorhatár előtt lé-
vők számára a nyugdíjrendszer biztonsága, kiszámítha-
tósága érdekében:
 – Rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének biztosítá-

sa (bónusz – malusz rendszer)
Háttér: 

 – Jelenleg, a nyugdíjkorhatárt elérők, a nyugdíjba vo-
nulás helyett szabadon vállalhatnak további munkát 
– 0,5 %/hó 

 – Jelenleg, a nyugdíjba lévők, szabadon vállalhatnak 
további munkát (kivéve: a közszolgáltatásban) – köz-
teher nélkül

 – Nők esetén jelenleg választhat az egyén, hogy igénybe 
veszi-e a „Nők 40” lehetőségét, vagy tovább dolgozik

 – Társadalombiztosítás részére befizetett összegről és a 
figyelembe vett szolgálati időről évenkénti tájékoztató 
küldése az állampolgárok részére

Háttér: jelenleg az ügyfélkapun keresztül az egyén figye-
lemmel követheti a befizetések tényét és összegét
 – A számított szolgálati időn túl a munkavállalóknál kie-

gészítő szolgálati időt keletkeztessen a többletmunka
Háttér: 1997. évi LXXXI tv. 43/A pontja – jelenleg csak az 
egészségügyi ágazatban
 – A megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező 

havi átlagkereset esetén a degresszió aktualizálása
Háttér: 1997. évi LXXXI tv. 27.§ 11. pontja – jelenleg 372 
e feletti összeg 90 %-át., 421 e felett összeg 80 %-át
 – Az öngondoskodást/önkéntes nyugdíj-megtakarítást ál-

lami kedvezményekkel való támogatása, ösztönzése
Háttér: 

 – 1997. évi LXXXII. tv a magánnyugdíjakról és a ma-
gánnyugdíj-pénztárakról

 – 2005. évi CLVI. tv a nyugdíj-előtakarékossági szám-
lákról

 – 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös 
Biztosító Pénztárakról

 – Komplex és összehangolt egészségügyi - szociális stra-
tégia és intézményrendszer kialakítása az egészségben 
eltöltött évek érzékelhető növelése érdekében.

Háttér: az egészségben eltöltött idő: férfiak esetén: 60,4 év, 
nők esetén 61,8 év; férfiak 38 %-a nem éri meg a nyugdíj-
ba-vonulás korhatárát

IV. A  szükségessé vált átfogó nyugdíjrendszer korrek-
ciójának előkészítése érdekében - a XXI. században je-
lentkező új jelenségek figyelembe vétele miatt - szakmai 
megbeszéléseket, tanácskozásokat, konzultációkat kez-
deményezünk. 

Eldöntendő stratégiai kérdések:
 – annak az elvnek az érvényesítése, hogy az idősek a társa-

dalom egyik erőforrásai és nem terhei
 – nyugdíjrendszerben a szolidaritási vs. biztosítási elv ér-

vényesülése (AB határozatok)
 – nyugdíj megállapításakor/folyósításánál: bruttó vs. net-

tó érték figyelembevétele
 – nyugdíj a szociális jogok vs. alapvető emberi jogok kate-

góriájába tartozik
 – a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának a fókusza: ter-

mékenység vs. termelékenység
 – munka fogalmának pontosítása: alkalmazásban lévő vs. 

értékteremtő tevékenységet végző
 – szabályozási tárgykőr: sajátjogú öregségi nyugdíjasok és/

vagy nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandó-
ságok kezelése

 – adót vs. járulékot fizetnek az állampolgárok és a jogi sze-
mélyek (jelenleg 52 jogcímen kell „adót” fizetni)

 – költségvetés egészéért vs. „Nyugdíjbiztosítási Alapért” 
felel a Kormány (SZOCHO 2022-től 13 %)

 – a költségvetésből a sajátjogú nyugdíjakra és/vagy nyugdí-
jak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságokra fordí-
tott összeg arányának beállítása (jav.: GDP 7 % ill. 10 %)

 – juttatás megállapításakor a referencia pont: összes meg-
szerzett jövedelem vs. csak a költségvetésből folyósított 
nyugdíj összege

 – nyugdíj célja: korábbi bér/kereset/jövedelem pótlása vs. 
tisztes megélhetés biztosítása (szociális kiegyenlítő me-
chanizmus: települések közötti, illetve az azonos életutat 
bejáró egyének, továbbá a nők és férfiak között)

 – a mediánnyugdíj és medián nettó keresetek arányának 
beállítása (jav.: minimum 60 %)

 – a tévesen „minimál-nyugdíjnak” nevezett, gyakorlatban 
„szociális vetítési alapként” viselkedő tétel újra pozicio-
nálása és a szükséges mértékű karbantartása.

 – három-pilléres nyugdíjrendszer kialakítása (időskori 
alapjuttatás, munkaviszonyhoz kötött nyugdíj,valamint 
az önkéntes/öngondoskodó nyugdíj)

 – ápolásbiztosítási rendszer bevezetése (gondoskodási ren-
delvény)

 – az idősek otthonai férőhelyeinek jelentős bővítése – ha-
zai és külföldi tőke vs. költségvetési szerepvállalás

V. Figyelembe veendő plusz témák (civil szervezetek és 
nyugdíjszakértők felvetései alapján)
 – Rokkantnyugdíjasok helyzetének rendezése (státusz, 

korábbi hibás döntés miatti kárpótlás)
 – A szolgálati nyugdíjban részesültek helyzetének rende-

zése (AB döntés, ígéretek)
 – Létrehozzuk az „Idősek Jogainak Biztosa” intézményét

Kedves Barátaim!
Mindenekelőtt en-
gedjétek meg, hogy 
köszönetet mondjak 
azért, hogy meghívta-
tok a nyugdíjas parla-
ment ülésére. Én most 
a civil társadalom 
egyik európai képvi-
selőjeként az ENSZ 
miniszteri konferen-
ciáján vagyok Rómá-
ban. Itt az idősödésről 
szóló 2002-es Mad-
ridi Nemzetközi Ak-
cióterv értékelése tör-
ténik. Előtte az ESO 
tagországai közösen 
fogalmazták meg észrevételeiket a napokban szintén 
Rómában, és egyeztettük véleményünket az összes eu-
rópai idős szervezet képviselőivel. Én ezt a közös állás-
pontot képviselem most a miniszteri konferencián.

Egy olyan világban élünk, amelyben egyre inkább függünk 
a saját közösségünkön, országunkon, régiónkon kívüli ese-
ményektől. Ezért úgy látjuk, hogy a nemzetközi együttmű-
ködés elengedhetetlen a problémák kezeléséhez. Egyedül 
az országok, nemzetek képtelenek megbirkózni a háború, 
az erőszak problémáival, a gazdag-szegény közti különb-
ségek mérséklésével, vagy a klímaváltozás problémájával. 
A  növekvő kölcsönös függőség átfogó megközelítést igé-
nyel. Fő elvünk ebben az együttműködésben a szolidari-

tás, a béke és a demokrácia garantálása mindenki számára. 
Nem tartjuk megoldásnak, ha valaki azt gondolja, hogy 
egyedül jobban megy.

Az ESO (Európai Idősügyi Szervezet) a demokráciát, a 
szolidaritást, és a társadalmi igazságosságot képviselő idősek 
és szervezeteik európai ernyőszervezete. Máltától Románi-
áig vezető idős szervezeteket tömörít. Megosztjuk tapaszta-
latainkat, tanulunk egymástól és elkötelezettek vagyunk az 
idős emberek európai vagy ENSZ szintű képviseletére.

Az idősek egy olyan társadalmi csoportot alkotnak, ami-
nek határozott igényei vannak a méltó élethez való jog, a jó 
nyugdíjhoz való jog, a jó egészségügyi és egyéb ellátáshoz 
való jog, de általában az alapvető emberi jogok tiszteletben 
tartása tekintetében. Ezek a jogok globálisak ezért ilyen 
széles körben kell védeni őket.

Az elmúlt időszakban a korona vírus megmutatta, hogy 
az idősek voltak annak első kárvallottjai, őket sújtotta el-
sősorban a magány, sőt az is felvetődött, hogy hozzájut-
hatnak-e egyáltalán a szükséges alapszolgáltatásokhoz. Há-
borúban is ők lennének a legnagyobb vesztesek, erre kell 
ráirányítani a figyelmet.

Éppen ezért az ESO közvetíti Európában az idősek sa-
játos megközelítését. Cselekvési tervet szorgalmazunk az 
ageizmus ellen az Európai Bizottságtól, európai garanci-
át egy olyan nyugdíjra, amely megóv az elszegényedéstől, 
európai szintű befektetéseket az egészségügyi és a szociá-
lis ellátási ágazatokban, megbecsült státuszú dolgozókkal 
együtt. Szorgalmazunk egy globális, az idősek jogairól szó-
ló egyezményt, és egy olyan intézmény-hálózatot, amely 
nemzeti szinten is betartatja azt. Ha ezt el akarjuk érni, 
több és jobb együttműködésre van szükség, amelyben a 
magyar nyugdíjasokra is számítunk. Együtt erősebbek va-
gyunk, dolgozzunk együtt!

Jos Bertrand, ESO-elnök

Jos Bertrand
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lentette. A rendezvényen fellépő csoportok vidám dalcsok-
rokat adtak elő a népdalok, katonadalok, palócdalok, népi 
szerelmes dalok gazdag világából. Újra láthattuk a tájegysé-
get jellemző népviseleteket, amelyek a dalok mellett színvilá-
gukkal is gyönyörködtettek bennünket. A kórusok, minősí-
tését, zsűrizését Nagyné Gulyás Katalin tagintézményvezető, 
Dr. Kádár Imréné nyugdíjas zongoratanárnő és Lövei János 
nyugdíjas zenepedagógus vállalta. Köszönetet szeretnénk 
mondani, hogy értékelésükben, segítő észrevételeikkel a kó-
rusok további fejlődését segítették.

Kiemelt arany minősítést kapott: Eger – Egri Vitézek 
Dalkör 

Arany minősítést kapott: Kisnána - Mátragyöngye Ha-
gyományőrző Népdalkör, Maklár - Búzavirág Népdalkör. 
Atkár- Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület Népdalkör, 
Gyöngyöshalász- Gyöngyösbokréta Kulturális és Nyugdíjas 
Egyesület Gyöngyöshalászi Népdalkör férfi kórusa, Ezüst 
minősítést kapott: Hevesi Nyugdíjasok Egyesülete „Őszi-
kék” Kórus, Felsőtárkányi Asszonykórus, Eger- FET Egri 
Dobó István Nyugdíjas Klub Kékibolya Honvéd Népdal-
kör, Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület Nefelejcs Népdal-
kör, Tibolddaróc- Ezüstfenyő Idősek Klubja Kórus, Egersza-
lóki Hagyományőrző Asszonykórus, Tiszanána- Margaréta 
Nyugdíjas Klub Dalkör. Bronz minősítést kapott: Hat-
van- Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub Vadvirág Nép-
dalkör, Nagyút- Andrássy Katinka Nyugdíjas Klub Ének-
kara, Gyöngyösbokréta Kulturális és Nyugdíjas Egyesület 

Gyöngyöshalászi Népdalkör, Mezőtárkányi Nyugdíjas Klub 
Gyöngyvirág Népdalkör, Mezőszemere- Kéknefelejcs Ha-
gyományőrző Egyesület Kórus, Tenk- Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub Kórus, Aldebrő- Életfa nyugdíjas klubVadvirág Kórus, 
Kömlő- Nefelejcs Nyugdíjas Klub Nefelejcs Népdalkör

Az elismeréseket Farkas Attila elnök és Balázs József He-
ves Város Önkormányzata irodavezetője adta át. A megyei 
találkozó arany és kiemelt arany minősítést kapott csoport-
jai részt vesznek a 2022. évi Országos Dalköri Fesztiválon, 
Csopakon. Kívánjuk, hogy ott is szép eredményeket érjenek 
majd el. 

Farkas Attila

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 
2022. évi nyári programjai
Május 31-én, a Kelet-magyarországi Szenior Tánc Találko-
zó 11. alkalommal került megrendezésre Gyöngyösön, a 
Gyöngyök Mátra Művelődési központban. A  rendezvény 
megvalósításának támogatója volt Gyöngyös Város Önkor-
mányzata, védnöke pedig Hiesz György, Gyöngyös Város 
polgármestere volt. Nagy Andrea igazgató asszony is meg-
tisztelte jelenlétével a találkozót. A  versenyzők örömmel 
és nagy felkészültséggel mutatták be műsorukat és izga-
lommal várták a minősitő eredményeket. Heves megyéből 
12 csoport, míg Borsod megyéből 3 csoport mutatta be 
koreográfiáját. A  táncformációk színes palettájából kapott 
ízelítőt a 200 fős közönség. Volt néptánc, nemzetiségi tánc, 
szórakoztató zenével kísért tánc.

A zsűri tagok, Domoszlai József néptáncos (Vidróczki 
Néptáncegyüttes alapítója), Füzessy Tibor társastánc okta-
tó, Dr Török József oktató (Eger Tánc Egyesület elnöke) fel-
adata nem volt egyszerű a minősítések kialakításában. 

Ezüst minősítést kapott: Mátra Kaszinó Tánccsoport 
Gyöngyösről, a Bene Egylet tánccsoport Mátrafüredről, a 
Tarnamérai Nyugdíjas Hagyományőrző Egyesület tánccso-
port, Mátra Nagycsaládos Egyesület, „Táncos lábú nagyik„ 
Markazról, a Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület Jampi 
Randevú tánccsoport, a Gyöngyöshalászi Gyöngyösbokréta 
Kulturális Nyugdíjas Egyesület Szemfényvesztők tánccso-
port, Miskolci Vasa Nyugdíjas Klub tánccsoport, Törcsvári 
István Szóló táncos Gyöngyöshalászról.

Arany minősítést kapott: Gyöngyösbokréta Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület Néptánccsoport Gyöngyösha-
lászról, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub tánccsoportja Vámos-
györkről, az Ostorosi Zsályák tánccsoport, az Árvalányhaj 
tánccsoport Abasárról, a Miskolci Avasi Táncoslányok táncs-
csoport, az Örökzöld tánccsoport Recskről, a Kéknefelejcs 
Nyugdíjas Klub tánccsoport Felsővadászról.

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnökének 
különdíját kapta: az Örökzöld Tánccsoport Recskről, 
Gyöngyös Város polgármesterének különdíját kapta: az 
Árvalányhaj tánccsoport Abasárról. 

A gyöngyösi tánctalálkozó már hagyománnyá vált a heves 
megyei nyugdíjasok életében. A fogadó város ígéretével élve, 
2023-ban is követjük hagyományainkat és találkozunk újra 
a táncos lábú seniorokkal. A zsűri értékelésében szakmai ta-
nácsokkal látta el a tánccsoportokat, így útravalót kaptak a 
gyulai országos táncversenyre való felkészüléshez. Az elisme-
réseket és az ajándékot Farkas Attila elnök és Kévés Tamás 
alpolgármester adta át. Farkas Attila 

A Nyugdíjasok 6. Heves Megyei Kórustalálkozója, 
2022. június 14.-én került megrendezésre Heves Város-
ban. A találkozó, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, 
a Hevesi Nyugdíjasok Egyesülete valamint a Heves Városi 

Művelődési Központ szervezésében jött létre. Fő támogató a 
város Önkormányzata volt, a fővédnök pedig Sveiczer Sán-
dor polgármester úr. A  találkozót körmenet nyitotta meg, 
majd Farkas Attila a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövet-
sége elnöke és Sveiczer Sándor Heves város Polgármestere 
köszöntötte a vendégeket. A kórustalálkozóra 22 népdalkör 
és kórus jelentkezett be, ami 280 nyugdíjas részvételét je-

Árvalányhaj tánccsoport Abasárról

Hevesi Nyugdíjasok Egyesülete, Őszikék Kórus

Egri Vitézek

Körmenet Kisnána – Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör

Ostorosi Zsályák tánccsoport

Örökzöld tánccsoport Recskről

Őszirózsák Nyugdíjasklub tánccsoportja Vámosgyörkről
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– 2: Túra és planetáriumi program Alsóörsön. A részt-
vevőket kisbusszal elvisszük az alsóörsi Amfiteátrumnál 
lévő Planetáriumhoz, ahol 1 órás csillagvizsgáló program-
ra, majd egy túra után a kilátó megtekintésére kerül sor.

Részvételi díj egyeztetés alatt: kb 4000.- Ft
A programok legalább 10 fő jelentkezése esetén való-

sulnak meg. Jelentkezési lap a NYOSZ honlapján (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.

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

Szálláslehetőség a rendezvények helyszínén, a Csopa-
ki Üdülőfalu kisházaiban: Ár: 6000.- Ft / éj / fő

Leírás: egy házhoz 1 db 2ágyas, és 1 db 3 ágyas szoba, 
valamint 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 Csopa-
ki 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 
tartalmazza 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!

Szálláslehetőség Balatonfüreden a kempingben mo-
bilházakban/üdülőházakban, két ágyas elhelyezés ese-
tén 7500-8500 Ft / fő / éj áron.

Leírás: 2+2 személyes szobákból álló mobilházak/üdü-
lőházak, fürdővel, konyhával. Külön térítéssel klímával 
(1000 Ft/éj). Vízparti kemping, saját stranddal, kb. 8 
km-re a rendezvények helyszínétől. Ellátás nincs. Az  ár 
tartalmazza a szállást két ágyas szobákban, az Idegenforgal-
mi adót, valamint az ÁFÁ-t. Ezt a szállást elsősorban 3-4 
éjszakát itt tartózkodók számára és kocsival érkezőknek 
ajánljuk! Szükség esetén kisbuszos szállítást Balatonfüred 
– Csopak között vállalunk. Ellátás a csopaki Üdülőfaluban 
megoldható.

Ebéd / vacsora – változhat!.
2 fogásos ebéd az ún. ársapkás árakkal számolva: 

2500.- Ft, vacsora: 2000.- Ft
a rendezvény helyszínén, a csopaki üdülőfalu 

éttermében.

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)

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 főszervezője Rad-
vánszki Edit. A részleteket tőle kapják meg az érdeklődők. 
A résztvevőknek lehetőségük van szállás és étkezés igény-
lésére 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) elér-
hető, vagy igényelhető a nyosz@enternet.hu email címen. 
A fellépő csoportok arany, ezüst, bronz minősítést kapnak 
a szakértő zsűritől, továbbá ajándéktárgy és oklevél lesz a 
jutalmuk. A résztvevőknek lehetőségük van szállás és étke-
zés igénylésére az alább ismertetett feltételekkel.

Augusztus 30. 11-17 óra - Csopaki Üdülőfalu nagyter-
me: NYOSZ Országos Kulturális Gála

– a rendezvényre bármely művészeti ágban tevékeny-
kedő nyugdíjasok egyéni és csoportos produkcióit várjuk, 
elsősorban olyanokét, akik hosszabb ideje, kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak egyéb versenyeken, fesztiválokon. 
A rendezvényünk nem verseny, önfeledt, élményt adó idő-
töltést kívánunk nyújtani szereplőknek és közönségnek 
egyaránt. Nevezési díj: 500.- Ft/fő. Nevezési lap a NYOSZ 
honlapján (www.nyosz.hu) elérhető, vagy igényelhető a 
nyosz@enternet.hu email címen. A  résztvevőknek aján-
déktárgy és oklevél lesz a jutalmuk. Lehetőség van szállás 
és étkezés igénylésére az alább ismertetett feltételekkel.
Augusztus 31. – Kiránduló és turisztikai programok

– 1: Hajó kirándulás Siófokra. A  résztvevők vonattal 
vagy busszal Balatonfüredre mennek, majd onnan hajóval 
Siófokra, városnézés a siófoki nyugdíjasok közreműködésé-
vel, majd visszafelé hajó, busz, vagy vonat. A programot el-
sősorban a fizikai terhelést jól tűrő nyugdíjasoknak ajánljuk. 

Részvételi díj egyeztetés alatt: kb. 4000 Ft
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Lakodalom van a mi 
utcánkban
Az egyik nagyatádi hotel a régmúlt idők lakodalmi szokásait 
elevenítette meg vendégei és az érdeklődők számára. A prog-
ram fő szervezője – Tóth Sándorné – elmondta, hogy a volt 
obsitos Dalárdából kivált és ma már „Futkosós Dalárda” 
tagjaival szerkesztették a műsort és tanulták be a szerepeket. 
A násznép a hotelből indult a „lányos” házhoz, hogy kikérje 
a menyasszonyt. Az úton végig lakodalmas dalokat énekel-
tek Ignácz János harmonika kíséretével. Ott érte őket a meg-
lepetés, hisz addig nem léphették át a bejáratot, míg a vőle-
gény meg nem felelt a három tréfás kérdésre. A jó válaszokat 
követően sem lélegezhetett fel, mert két menyasszonyt is elé 
vezettek, de észrevette a turpisságot és a menyasszony ba-
juszát. Végre elővezették az igazi menyasszonyt. Mindjárt 
nótára fakadt a népség. Közben hagyományokhoz híven 
osztogatták a kalácsot és fonott kör alakú kalácsot (kukoris).

Ismét nótaszóval indultak a hotelhez, ahol a papot köve-
tően elmondták az eskü szövegét nagy kacagások közepet-
te. Kezdődhetett a tánc, ami vacsoráig tartott. A menüsor 

is a hagyományokat idézte: tyúkhúsleves, pörkölt galuská-
val, különféle sült és rántott húsok körettel, végezetül apró 
sütemények és rétes.

Nótázásból sem volt hiány hisz a Fejér megyei Jenő 
településről érkezett egy népviseletes csoport, akik végig 
dalolták a menetet és még műsort is adtak. Ugyancsak jól 
érezték magukat a Békés megyei vendégcsoport tagjai is.

Később aztán ismét az új asszonyon és emberen volt 
a sor. Jött a menyecsketánc, amit a menyasszony végig 
táncolt. (Megsúgta, hogy ősszel tölti be a nyolcvanat..!) 
A szétszórt aprópénzt is sikerült összeseperniük. 

Györke József

XIII. Országos Szenior Táncfesztivál 
A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége június 
18-án rendezte meg az immár hagyománnyá vált XIII. Or-
szágos Szenior Táncfesztivált Gyulán az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központban. 

Az ország számos távoli régióiból, településeiről érkeztek 
a fellépők, akik társastánc, néptánc és egyéb táncok kate-
góriában mérték össze tudásukat a szakavatott zsűri előtt. 
A versenyzők a gyors regisztráció után népviseletbe, fellépő 
öltözetbe öltöztek át és töltötték meg a nagyterem néző-
terét.

Szrenka Pálné Erzsike a Békés Megyei Nyugdíjas Egye-
sületek Szövetsége elnök asszonya kérdésünkre elmondta, 
hogy nagy örömükre szolgál, hogy az elmúlt év után ismét 
zökkenőmentesen megtarthatták a komoly hagyományok-
kal rendelkező országos programot Gyulán. Elmondta: 
büszkék lehetünk arra, hogy az időskor aktív megélésének 
számtalan lehetőségét tudjuk biztosítani a korosztály szá-

mára, így a mai rendezvény is élményeket ad mindenki-
nek, fellépőnek és vendégnek egyaránt.

A táncfesztivál lehetőséget biztosít az országban műkö-
dő szenior csoportoknak a bemutatkozásra, tudásuk össze-
mérésére, esetenként az egymástól való tanulás lehetőégére.

Az érdeklődők és a fellépők 34 különböző produkciót 
láthattak, amelynek részeként több mint kétszázan léptek 
színpadra Gyulán.

Szrenka Pálné elnök asszony bevezető szavai után a ren-
dezvényt Gyula város polgármestere megbízásából Kónya 
István alpolgármester nyitotta meg, mint a rendezvény fő-
védnöke. Köszöntötte a megjelenteket Nyikora Péterné a 
Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumi tagja, valamint 
Krajlik Klára a Nyugdíjasok Szociális Fóruma alelnöke is.

A 34 produkciót három tagú szakmai zsűri értékelte: 
Felczán Béla táncpedagógus Békéscsabáról, Tar Ferenc 
néptánc oktató Szeghalomról, valamint Virágh Veronika 
balettmester Kistelekről. A  nagyrendezvény egész napos 
moderátora Szabó Ilona volt, aki együtt élt a versenyzők-
kel, nyugalmat és bíztatást adva a versenyzőknek, csopor-
toknak.

A zsűri döntése alapján a fellépők közül 11 produkció 
kiemelt arany, 16 produkció arany, 7 produkció ezüst mi-
nősítést érdemelt ki.

Minden produkció vésett díszes serleget, valamint dí-
szoklevelet vehetett át sok-sok vastaps kíséretében.

A rendezvény kiemelkedő produkciói voltak: Törcsvári 
István a 89 éves (Gyöngyöshalászi) sztepp táncos, valamint 
az Évi-Tibi páros (Szigetszentmiklós) latin mix produkci-
ója és az Eleven Örömtánc Klub (Budapest) összeállítása.

A rendezvény fő támogatói: A  Miniszterelnökség, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Békés Me-
gyei Önkormányzat, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége, 
valamint Gyula Város Polgármesteri Hivatala.

Ötvenedik születésnapját 
ünnepelte a nagyatádi 
Kertbarátok Egyesülete
Ünneplőkkel és ünnepeltekkel telt meg a nagyatádi Kulturá-
lis Központ aulája. Csurgóról és Zalából is érkeztek a közös 
ünneplésre. Bokor János elnök elmondta, hogy 1972-ben 
alakult meg az egyesület Bognár János kezdeményezésére 26 
fővel. Jelenleg 73 fő a tagok száma, közülük jó páran a város 
nyugdíjas klubjainak is tagja. Borlátogatásaik során szinte a fél 
országot bejárták. Sokat köszönhetnek a Vadai házaspárnak és 
a csurgói barátaiknak, akik jó tanácsokkal látták és látják el 
őket. 2005-ben vásároltak meg egy pincét az ötvösi szőlőben, 
amit aztán gyakran bővítettek. Már hagyomány egy magas 
kereplő felállítása, mellyel a seregélyeket űzik el. Évente több 
rendezvényt is tartanak, többek közt: pótszilveszter, borver-
seny, kiállítások, Márton napi liba bál, évet záró „zsíros kenyér 
parti”. Augusztus 20-án kiállításon mutatják be terményeiket 
évente.

Gulyás Tiborné versmondását követően Ormai István pol-
gármester a köszöntőjében kiemelte, hogy a tagok részesei, 
alakítói a város életének. Az ötven év alatt jó néhány kapa 
elkopott, jó néhány ásónyél eltörött, közben sok és sokféle ter-
mést betakarítottak. Ők a város talán legerősebb csapata. Erő-
sítették, gazdagították Nagyatádot. Munkájukat emléklappal 
és a hozzá csatolt pénzes borítékkal köszönte meg.

Radványi Imréné a Kertészek és Kertbarátok Országos 
Szövetségének főtitkára is elismerően szólt a nagyatádi tevé-

kenységéről. Ebben a nehéz munkában nincs vasárnap, nincs 
ünnepnap. A saját kertben ért paradicsom az paradicsom és 
az íze is jobb. Az országos központ vezetősége nevében több 
dicsérő oklevelet nyújtott át pár tagnak, köztük Fillér József-
nének az egyesület motorjának, a programok szervezőjének. 
A  társszervek képviselői is meleg szavakkal és ajándékokkal 
köszöntötték a nagyatádiakat. A tagokat emléklappal köszön-
tötték. A hölgyek szegfűt, a férfiak bort is kaptak mellé. Ope-
rett egyveleggel színesítette az estet Csizmadia Géza és Kádár-
né Hegedüs Veronika. Többen is elmondták, hogy követőik 
száma mind kevesebb. Sajnos, egyre több az egykor szépen 
gondozott kertek és szőlők helyén a mezőgazdasági művelésre 
fogott terület, illetve a pincéket hétvégi szabadidős házakká 
alakították, a kertek helyén pedig piknikezésre alkalmas te-
rület lett.

Nem maradt el a hatalmas születésnapi torta sem. A finom 
vacsorát követően pedig, ki meddig bírta, járta a táncot vagy 
kóstolgatták egymás borait.

Györke József

Az ünnepre alakult kórus vidám dalokkal színesítette a programot
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Aranyos hírek 
a Híd Színházból, 
Szolnokról
Adácson, ezen a kultúrát kedvelő, nagyszerű településen 
1996 óta minden évben megrendezésre került a hazai, 
majd 2010 óta a Kárpát-medencei színjátszó fesztivál. 
A  zord járvány megtörte ezt a folyamatot, így 2019 óta 

nem sikerült a találkozót 
megrendezni. Két és fél év 
után június 24–26-án újra 
találkozhattunk. A  szolnoki 
Híd Színház ezen a színházi 
találkozón arany minősítést 
és dramaturgiai különdíjat 
kapott „Karanténban” című 
előadására. 

Megérdemelt, méltó befe-
jezése volt színházi évadunk-
nak – ami nem is igazán 
volt évad a pandémia óta. 
Párhuzamosan több előadá-

son dolgoztunk. Szolnoki kortárs szerző darabját kezdtük 
próbálni, melynek bemutatóját szeptemberre tervezzük. 
Meghívást kaptunk, és részt vettünk a Verseghy Könyv-
tárban a hagyományteremtő Shakespeare évfordulón egy 
etűddel, melyben a Macbeth egy jelenetét dolgoztuk fel. 
Karanténban darabunkkal vettünk részt az Adácsi fesztivá-
lon, nagy sikerrel. A kitartó munka meghozta gyümölcsét; 
bearanyozta az évadot. 

Előadásunkkal meghívásra utazunk klubokba, művelő-
dési házakba. Elérhetőség: hidszinhaz@freemail.hu” Rigó 
József rendező, a színház vezetője.

Márki Éva

Recski Nemzeti Emlékpark – Gödöllő, 
Grassalkovich-kastély
A DIALÓG Nyugdíjas-egyesület május 25-én az egyesü-
letek együttműködésének szép példájaként, a bennünket 
is sújtó világjárvány elvonultával ismét közös kirándulásra 
indult a Nyugodt Életet Klub és a Simeon és Anna Egye-
sület tagságával, hogy megismerkedjen a Recski Nemzeti 
Emlékpark és a gödöllői Grassalkovits-kastély látnivalóival. 

Az időjárás és a virágzó akácosok jó hangulatot terem-
tettek, nagy érdeklődéssel ismerkedtünk meg a recski 
munka- és haláltábor emlékeivel, szomorúan emlékezve a 
Rákosi-rendszer áldozataira a jól szervezett bemutató ki-

állítások előtt. Láttuk a barakkok maradványait, a kőfej-
tőben végzett munka gyilkos eredményeit, megismertük a 
magyar GULAGOK többi helyszínének történetét is. Em-
lékeztünk ismert áldozatok, például Faludy György túlélő 
költőnk szenvedéseire.

A nap második felében egészen más hangulatban jártuk 
be a pompás gödöllői kastélyt. Megcsodáltuk a pompás 
termeket – nem feledkezve meg arról sem, milyen áldo-
zatos munkával, a szegény magyar nép verítékével létesült, 
hogy az osztrák császár, majd 1867 után magyar király, 
I.  Ferencz József méltó pihenőhelye legyen. Tisztelettel 
adóztunk viszont a szépséges Sissy, Erzsébet királyné emlé-
kének, aki sokat tett mind a kiegyezésért, a magyarok joga-
inak érvényesítéséért, melyért joggal élvezte népünk máig 
sem szűnő háláját. Találkoztunk az utolsó magyar király, 
IV. Károly és fia, Habsburg Ottó emlékével is.

Egy szép nap emlékeit felidézve, közös vacsorával zártuk 
találkozásunkat történelmünk két jeles helyszínével. Re-
méljük, lesz lehetőségünk további, szép kirándulásokra, a 
klubközösségek barátkozására!

Erdélyi Tamás

Barangoltak 
a székesfehérvári 
nyugdíjasok
Az idő kegyes volt hozzánk Medárd után egy nappal. Kis 
csapatommal megkezdtük az éves kirándulásainkat - szép 
napos időben. Elsőként a simontornyai várat néztük meg, 
majd pár km-re Ozorára rándultunk át és megnéztük 
PIPO várát. Nagyon szépen felújították és egy nagyon 
kedves idegenvezetővel bebarangoltuk pincétől a padlásig. 
Csodálatos látnivalókban volt részünk, pompás berende-
zéseket láttunk az akkori korból. Még egy csodás preparált 
lovat is láthattunk.

A harmadik vár megtekintése Siklóson volt. A  tévéso-
rozatból ismert várat mi is elfoglaltuk és megtekintettük. 
Az egyik terembe éppen a Tenkes kapitányából vetítettek 
egy részt videón, így úgy éreztük, hogy részesei voltunk 
az akkori epizódnak. Finom ebéd után vissza indultunk 
Székesfehérvárra, egy kicsit elfáradva, de kellemes, szép él-
ményekkel.

Barabásné Soltész Éva
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Piac és vásár
Egykor minden jelentősebb település központjában, a fő-
téren, vagy egy széles utcában megtalálható volt a piac. 
A piac az olasz piazza, azaz tér kifejezésből származik, és a 
település főterén tartott kisebb árusítást jelentette. 

Már az ókorban is tartottak piacokat, ahol főleg élelmi-
szereket árultak. A középkorban külön piactereket alakí-
tottak ki a falvak és mezővárosok főterein, vagy forgalmas, 
széles utcáin, ahol fogadók, kocsmák és üzletek is helyet 
kaptak. Az  üzletek földszintjén tárolták az árucikkeket, 
amiket nagy, boltíves, piacra néző ablakokon át adtak ki 
a vásárlóknak. E bolthajtásokból ered a mai bolt szavunk.

A városiak itt juthattak hozzá a vidéken megtermelt me-
zőgazdasági javakhoz, míg a falusiak itt szerezhették be a 
munkához és a hétköznapi élethez szükséges iparcikkeket. 
Egykor kenyeres asszonyok, subások, szatócsok, bognárok, 
papucskészítők, szíjgyártók, csipkeverők, gyertyamártók 
kínálták termékeiket, s volt búzapiac, halpiac, baromfipiac,  
tejpiac, kenyérpiac, zöldségpiac, fapiac és így tovább. 
A nagyvárosok piacaira kofavonatok, kofahajók szállították 
a friss árut. A kofák a legtöbb élelmiszert egyéni adagok-
ban, csomókban, rakásokban árusították és esetleg mérték, 
a magvakat például gyűszűvel. Éppen ezért a piacokon je-
lentősebb szerepe volt az alkunak, mint a vásárokon. Egyéb 
különbség is van a piac és a vásár között. Az előbbi állandó, 
az utóbbi alkalmi jellegű. A  piacok manapság is állandó 
helyen, folyamatosan működnek – így pl. a covidjárvány 
idején is nyitva tartottak –, míg az alkalomszerűen megtar-
tott vásárok a pandémia időszakában elmaradtak. 

A piacokat a 19. század végétől a legtöbb helyen elkezd-
ték kiszorítani a nagyvárosi közterekről, közegészségügyi, 
és közbiztonsági okokból. Az  árusok vásárcsarnokokban, 
vagy a városok szélén működhettek tovább. Szerepük ké-
sőbb az élelmiszerüzletek elterjedésével egyre inkább hát-
térbe szorult, napjainkban azonban reneszánszukat élik a 
különböző piacok és vásárok.

A vásár szavunk iráni eredetű, valószínűleg a Kaukázus 
északi lejtőin, az Azovi-tenger mellékén ismerhették meg 
és vehették át eleink a velük kereskedő perzsáktól.

Igazi vásártörténetünk Szent István király állam- és 
egyházszervező munkájával kezdődött, aki a keresztény-
ség terjedésének elősegítése miatt a vásárok megtartását a 
templomba járással és a munka szüneteltetésével kapcsolta 
össze, és törvényben biztosította a vásártartást a templom 
mellett létesített vasárnapi vásárokon. Az általa kijelölt vá-
sárnap elnevezése lett a vasárnap. 

Több városunk nevében is őrzi az egykori vásárok emlé-
két, pl. Hódmezővásárhely, Vásárosnamény, Martonvásár. 

Kezembe került a minap egy 1964-ben megjelent ki-
advány, amiben egy idős férfi emlékszik vissza gyerekkora 
békési vásáraira. A vásár kezdetére, akárcsak ünnepek ide-
jén, mindenki rendbe tette saját portáját, söpört, meszelt, 

kerítést javított. Megrótták azt a gazdát, kipletykálták azt 
az asszonyt, aki nem így tett. A kisdiákok három nap vásári 
vakációt kaptak az iskolában azért, hogy segíthessenek a 
vásári készülődésben.

A vásár hosszú évszázadokon át nem csak az árukereske-
delem, hanem a közösségi élet fontos színtere is volt, hiszen 
ott nyílt alkalom más kultúrákkal, társadalmi rétegekkel 
való találkozásra, a falun illetve városon élő emberek kap-
csolódására, információcserére, ismerkedésre, pártalálásra. 
Innen ered a leányvásár kifejezés: a házasodni vágyó fia-
talok ismerkedhettek, találkozhattak egymással. A vásárfia 
pedig a vásárból hozott kisebb ajándék volt. A vásározók 
néhány tárgyat egyenesen erre a célra készítettek és árusí-
tottak. Jellegzetes vásárfia volt a mézeskalács-szív, s a fel-
iratos fakanál, amit legények vettek lányoknak, ill. fiatal 
férjek menyecske feleségeiknek.

Manapság is kellemes és hasznos program lehet egy-egy 
település piacának, vagy vásárának felkeresése. Országos 
kirakodó és állatvásárokon is lehet nézelődni, ahol ló, szar-
vasmarha, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat-árusítók-
kal találkozhatunk. Rendszeresen tartanak népművészeti 
kirakodóvásárokat. Alkalmanként a vásárt összekötik kéz-
műves foglalkozásokkal, bográcsozással, hagyományőrző 
programokkal, fellépnek néptáncosok, zenével szórakoz-
tatják az érdeklődőket. 

Terjed az úgynevezett „garázsvásárok” divatja. A garázs-
vásár nem más, mint a garázsban, a ház körül, vagy a lakás-
ban felhalmozódott és túl sok helyet foglaló, megunt, fe-
leslegessé vált, de még jó állapotban lévő holmik árusítása, 
alkalmi jelleggel. A használt játékok, dísztárgyak, könyvek 
és ruhafélék olcsó adás-vételének megvan a maga hangula-
ta, s olykor igazi kincsekre bukkanhatunk. Megunt tárgya-
inkat jobb kevés pénzért továbbadni annak, akinek szüksé-
ge van rá, mint kidobni a kukába. 

Szádvári Lídia

Együttműködési szerződést kötött 
Újkenéz község önkormányzata 
és a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos 
Szövetsége

„Ha úgy alakul a sorsod, hogy magányos lettél,
Nyújtsd kezed és gyere közénk.
Legyen az élet egy örök szép tavasz
Boldognak lenni az idősnek is szabad.”

Ez a mottó vezérelte a Tisza felső folyásánál, az ukrán ha-
tárhoz közeli Újkenézen a Szőke-Tisza Nyugdíjas Klub 
vezetőségét és tagságát, hogy a helyi Faluházban 2022. jú-
nius 18-án megrendezze a meghívott nyolc kluboknak és 
vendégeiknek a Vasutas nyugdíjas klubok kistérségi talál-
kozóját. Már fél tizenkettőtől várta – az ünnepi díszbe öl-
töztetett, cseresznye és meggyágakkal ékesített faluházba –  
a közel kilencven fős vendégsereget Olexa László klubveze-
tő, helyettese Dévai Tibor és a klub lelkes szervező csapata, 
hogy együtt ünnepeljenek, szórakozzanak a cseresznye és a 
meggy ünnepén.

Az ünnepélyes megnyitó, a vendégek köszöntése és a 
Himnusz elhangzása után Lakatos Zoltán polgármester és 
Molnár Géza, a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szö-
vetsége (VNYKOSZ) elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
majd ünnepélyes keretek között – a pezsgős koccintás sem 
maradhatott el – aláírták a két fél által közös akarattal és 
szövegezéssel összeállított Együttműködési Megállapodást.

A dokumentumban - többek között – a szerződő felek 
leszögezték: A megállapodó felek a tapasztalatok kicseré-
lésével kölcsönösen segítik egymást abban, hogy bővüljön 
ismeretük az öregedésre káros jelenségek felismerésében, 
továbbá elősegítsék az idős emberek közösségeinek fejlő-
dését. Céljuk továbbá segíteni az idős emberek szociális 
helyzetének javítását, egészségmegőrző tevékenységének, 
kulturális-és hagyományőrző, valamint informatikai isme-
reteinek bővítését, az idős emberek érdekeinek érvényesíté-
sét és a generációk közötti kapcsolatok jobbítását. Felek le-
hetőségeikhez mérten közös kistérségi, regionális, országos 
és európai-uniós pályázatokat nyújtanak be az idősekkel 
kapcsolatos céljaik elérése érdekében, az időskorúak érde-
keinek érvényesítésére. Támogatják és segítik szervezni a 
klubok és együttesek rendezvényeit, közös kirándulásait, 
üdüléseit és gyógyüdüléseit. Elősegítik a nyugdíjasklubok 
közös rendezvényein a népi, nemzeti hagyományok ápolá-
sának különböző módjait, kiemelt figyelemmel a műsoros 
programokra. Az  Önkormányzat vállalja, hogy a község 
faluházában (Vasút u. 1.) lehetőséget biztosít a helyi Szőke 

Tisza Nyugdíjas Klub működéséhez. Az Újkenézi Faluház 
szolgáltatásait az időskorúak programjaik, klubnapjaik 
lebonyolítására igénybe vehetik közösen egyeztetett felté-
telek szerint. A  felek minden lehetőt megtesznek az idős 
emberek életminőségének javításáért.

A találkozón kiemelt szerepet kapott a meggy és a cse-
resznye. Előbb Alexa Olga „Mi fán terem a cseresznye és 
a meggy” címmel mutatta be a két gyümölcs történetét, 
jótékony hatásait, felhasználási területét, majd a vendéglá-
tó klub énekkarától hallhatunk néhány szép dalt, melyek 
tartalmukban kapcsolódnak a meggyhez, vagy a cseresz-
nyéhez. Dicső Zoltánné: A  kis meggyfa panasza címmel 
egy kedves és szívhez szóló mesét mondott el a kis meggy- 
fáról és az édes termést hozó cseresznyefáról. A  remekül 
összeállított műsor után – Molnár Géza közreműködésével 
– az emléklapok átadása következett, majd a finom ebéd 
és a vendéglátók jobbnál jobb süteménykreációinak meg-
kóstolása után közös szórakozás, táncmulatság következett. 
Egy-egy pohár hideg, hűsítő ital elfogyasztása közben ju-
tott idő a baráti beszélgetésre és a klubok együttműködésé-
nek jobbítását célzó társalgásokra is. A kellemes zenét – egy 
kis pihenés és a támogatójegyek kisorsolása céljából – csak 
rövid időre szakították meg a házigazdák, hogy aztán az 
asztalokon elhelyezett finom meggyből és cseresznyéből 
szemezgetve tovább szórakozzon, táncoljon, közösen éne-
keljen a vendégsereg. A színvonalas kistérségi találkozó – 
melyet a VNYKOSZ is támogatott – tovább gazdagította a 
közös élmények tárházát, a baráti együttlétek, színvonalas 
találkozások számát.

Szentes Bíró Ferenc
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Segítünk, hogy ne legyél rosszul a nyári 
melegben

Napégés, hőguta: a forró nyári napok megbosszulhatják ma-
gukat, de megelőzéssel tehetsz azért, hogy minél kisebb esély-
lyel érjen baj a forró, nyári napokon.

A hőmérséklet hirtelen magasra szökik, a vízben nehe-
zebben tűnik fel, ha már régóta nem voltunk árnyékban, 
vagy túl hosszú idő telt el azóta, hogy legutoljára bekentük 
magunkat napvédővel. Súlyos esetben akár kiszáradásos ál-
lapothoz is vezethet, ha túl sok időt töltünk napon, míg a 
leégésnek nem a rövid távú következményeivel van a leg-
több gond. Így előzheted meg mindezt!

Így előzd meg a napégést
A napégés elleni védelem alapvető fontosságú, és min-

dennapi rutinunk része kell, hogy legyen az év minden 
egyes napján. Ha a tűző napon tartózkodunk, akkor vi-
szont nem elégséges az, hogy reggel bekenjük testünket, 
aztán vidáman süttetjük magunkat. 

A KIFEJEZETT NAPFÜRDŐZÉST HELYESEBB ELKERÜLNI 
– A NAPOZÁS MÁR RÉGÓTA NEM AJÁNLATOS 
TEVÉKENYSÉG ANNAK BŐRKÁROSÍTÓ HATÁSAI MIATT.
Ha csak buszra kell várnunk, vagy a boltba megyünk, 
akkor is szükség van az ismételt bőrvédelemre, vízi tevé-
kenység esetén hatványozottan igaz ez. Dr. Dobozy Enikő 
bőrgyógyász szerint fontos, hogy UVA-, UVB- és HEV-su-
garakkal szembeni védelmet egyaránt nyújtó készítményt 
válasszunk, aminek hatásában akkor lehetünk a legbizto-
sabbak, ha patikában szerezzük be a készítményt.

Ezt teheted, ha leégtél
A szakember azt is hozzátette: nem véletlen, hogy egyes 
déli égövön fekvő országokban nem találunk majd egyetlen 
fürdőnadrágban pancsoló kisgyereket sem a vizek szélén: a 
napvédő ruházat kulcsfontosságú,  ez lehet kifejezetten e 
célra gyártott és vásárolt UV-szűrős ruhadarab,  vagy egy 
olyan szoros szövésű ruha, amelyet a fény felé tartva azon 
nem képes áthatolni a nap sugara. Ezt a típusú ruházatot 
főként fürdőzéshez ajánlotta a bőrgyógyász.

Előfordulhat, hogy az elővigyázatosság elmaradt, vagy 
akadnak olyan területek bőrünkön, amelyeket nem kentünk 
be, így napégés következik be. Ez a következőképp kezelhető 
az Amerikai Dermatológusok Társaságának ajánlása szerint:
 – Gyakorta vett hűs zuhannyal enyhítheted az égő érzést.
 – Ha enyhülésre vágysz, jegelheted is a bőröd, de ne köz-

vetlenül az égett felületre tedd a jeget, hanem csavard 
azt ruhába.

 – Vékonyan felvitt hidratáló testápolóval csökkentheted a 
szárazságot. Az aloe vera vagy szójatartalmú készítmé-
nyek különösen hasznosak!

 – Szükség esetén bevehetsz fájdalomcsillapítót is.
 – Igyál, igyál és igyál – a dehidratált bőr dehidratált szer-

vezetre utal.
 – Ha felhólyagosodik a bőröd, ne nyúlj a hólyagokhoz – 

és ügyelj arra, hogy ne fertőződhessenek el.
 – A leégett bőrt védd ruházattal a további fényártalomtól!

A hőguta megelőzése sem nehéz
A hőguta a napégéshez hasonlóan kiszámítható és köny-
nyen megelőzhető állapot. Ahhoz, hogy kialakuljon, több 
faktor együtt állására van szükség. Ha nem viszel be elég 
folyadékot, viszont túl sok ruhát viselsz, esetleg kimerítő 
fizikai munkát végzel, alkoholt is fogyasztasz, sokkal na-
gyobb lesz a rizikója annak, hogy napszúrást kapsz, mint 
egyébként.

Mindezek tükrében  a következőket teheted, ha nem 
akarsz ebbe az állapotba kerülni:
 – Vigyél be szervezetedbe megfelelő mennyiségű  hideg 

folyadékot, főként, ha sportolsz vagy a szabadban dol-
gozol.

 – Időnként végy egy hideg zuhanyt.
 – Világos és laza ruházatot viselj.
 – Ezt időnként be is vizezheted a jobb hűtés érdekében.
 – Ne menj napra 11 és 15 óra között.
 – Ne végezz a napon kimerítő edzést.
 – Ne fogyassz alkoholt!

Így kezeld az állapotot
A következő jelei lehetnek annak, ha valaki hőgutát szenved: 
fejfájás mellett szédül, akár zavart is lehet, a gyomra forog, és 
nincs étvágya. Izzad, bőre sápadt, görcsöl a hasa, vagy az iz-
mai a lábában, karjában. Pulzusa felgyorsult, akárcsak légzése, 
testhőmérséklete pedig 38 fok fölött van, és nagyon szomjas.

Az érintettet ilyenkor hűvösebb helyre kell vinni, ahol 
lábát felpolcolva lefektetheted.

MINÉL TÖBB FOLYADÉK BEVITELE AZ IDEÁLIS: 
REHIDRATÁLÓ VAGY SPORTITALOK IS MEGFELELNEK 
A CÉLNAK. FONTOS A TEST LEHŰTÉSE IS 
MINDEKÖZBEN, EHHEZ HASZNÁLHATUNK 
VENTILÁTORT, NEDVES RUHÁT VAGY AKÁR JEGET 
IS, NEM KÖZVETLENÜL A BŐRRE HELYEZVE.
Ha fél óra elteltével sem javul az érintett állapota, 40 fok 
fölötti a hőmérséklete, nem izzad, elveszti eszméletét, ro-
hama van, vagy nem reagál semmire, mentőt kell hívni!

A hasonló esetek elkerülése sokkal jobb, mint a kezelés 
megkezdése, ezért törekedjünk arra, hogy mindez inkább 
be se következzen!

A műanyag ott van 
a véredben!

Rád nézve is közvetlen veszélyt jelent a műanyag – konk-
rét példákat hoztunk, hogy lásd, meddig jut testedben a 
lebomló nejlonzacskó!

Az egyik hipermarketlánc radikális lépés mellett köte-
lezte el magát: húsvét óta hiába keresed üzleteiben az egy-
szer használatos nejlonzacskót, amikor a zöldség vagy a 
péksütik közt válogatsz. Apró kellemetlenségként is meg-
élheted környezetvédelmi döntésüket, de a valóság az, 
hogy a műanyagoknak egyre kevésbé kellene, hogy helye 
legyen mindennapjainkban, a közelmúlt kutatási ered-
ményei ugyanis bebizonyították, hogy lassan beépülnek 
testünkben a mikroműanyagok. A  folyamat egészségügyi 
hatásairól jelenleg elképzeléseink lehetnek csak, az adatok 
azonban mindenképp aggasztók.

Műanyag a véredben
Nem biztos, hogy hallottál róla, de a tavasz két szomorú 
egészségügyi szenzációja is a műanyagokhoz kötődik. Elő-
ször az derült ki, hogy az emberi vérben is ott keringenek 
már a mikroműanyagok, majd arra is fény derült, hogy 
emberek tüdejének mélyéig jutnak ezek a részecskék.

Az első kutatásban az abba bevont emberek 80 százalé-
kának vérében volt mikroplasztik: az érintettek kétharma-
dának vérében PET-palackokból származó maradványok-
ra bukkantak, harmadában pedig csomagolásra használt 
polisztirén maradványait tudták kimutatni. A  polietilén, 
melyből zacskókat készítenek, az érintett vérminták negye-
dében volt megtalálható.

A holland kutatásban alkalmazott módszer már a 
0,0007 milliméternél kisebb részecskék kimutatására is 
képes, a tudományos világ szerint pedig meglehetősen ag-
gasztó, mivel azt tudjuk, hogy 

LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZT A MŰANYAG 
SEJTKÁROSODÁST KÉPES ELŐIDÉZNI, A BELÉLEGZETT, 
LÉGSZENNYEZŐ APRÓ RÉSZECSKÉK PEDIG ÉVENTE 
EMBEREK MILLIÓINAK KORAI HALÁLÁHOZ VEZETNEK.
A tudósok szerint különösen a csecsemők és kisgyermekek 
szempontjából aggasztó a felfedezett jelenség, mivel az ő 
szervezetükben nagyobb kárt tehetnek a műanyagok – és 
ők igen sok műanyaggal találkozhatnak is cumisüvegtől 
kezdve a játékokig.

És a tüdőd mélyén is
Egy  brit kutatás  nemrégiben aztán azt is feltárta, hogy 
nemcsak vérünkben vannak ott a legapróbb műanyag-
szemcsék, hanem még tüdőnkben is: 13 műtéten áteső 
beteg tüdejéből vettek mintát, és tizenegynél ki tudták 

mutatni azt, hogy leggyakrabban polipropilén és PET ra-
kódott le a szövetben.

A kutatók úgy nyilatkoztak, nem számítottak sem arra, 
hogy ilyen nagy mennyiségben bukkannak majd műanyag-
ra tüdőben, sem pedig arra, hogy a mikroműanyagok eny-
nyire mélyre képesek bejutni. A kutatásban 0,003 millimé-
teres részecskéket találtak és elemeztek.

Korábban boncolások során elvégzett szövetvizsgálatok-
ban sikerült már kimutatni mikroműanyagok jelenlétét 
az emberi tüdőben, ez alkalommal azonban élő szövetben 
találták meg a részecskéket, melyeket nemcsak vízzel és éle-
lemmel fogyasztunk el nap mint nap, de levegővétel során 
is szervezetünkbe kerülnek.

A veszély biztos, de még nem egyértelmű
Bécsi kutatók számszerűsítették is, hogy jelenleg mekkora 
mennyiségben fogyasztunk műanyagot: heti egy hitelkár-
tya súlyával egyezik meg azoknak a mikroműanyag-ré-
szecskéknek a súlya, amelyek szervezetünkbe kerülnek. 
A kutatók még az anyaméhben növekvő magzatokra gya-
korolt káros hatást is azonosítottak.

BECSLÉSEK SZERINT 8,3 MILLIÁRD TONNA 
MŰANYAGOT ÁLLÍTOTT ELŐ AZ EMBER AZ ÖTVENES 
ÉVEK ÓTA, MELYNEK TÖBB MINT HÁROMNEGYEDE 
A TERMÉSZETBEN VAGY SZEMÉTTELEPEKEN KÖTÖTT KI.
A mikro- és nanoméretre bomló műanyagokat étellel és 
itallal is fogyasztjuk, sőt, felmérések szerint kozmetikumok 
is tartalmazzák ezeket. A kutatók még vizsgálják, milyen 
következményei lehetnek a rendszere műanyagbevitelnek: 
jelenleg arra gyanakszanak, hogy elhízáshoz, diabéteszhez 
és krónikus májbetegséghez is vezethet felhalmozódásuk a 
szervezetben.

A legtöbbet azzal teheted a műanyagfogyasztás mérsék-
lése érdekében, ha nem műanyag edényben melegíted az 
ételedet és csapvizet, nem palackozott innivalót iszol, vala-
mint nem használsz műanyag zacskót és csomagolásokat.

Forrás: Dívány
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levesünk, leveskockás vízben is főzhetjük: 0,5 liter vízhez 
1 db húsleves kocka. A mennyiség annyi legyen, hogy fedje 
a csomago(ka)t) Elkészítés: Olajon az egészen apróra ösz-
szevágott vöröshagymát megdinsztelem, majd amikor már 
puha a hagyma, /beleteszem a májat, vagy gombát/, só-
zom, borsozom, életízesítőt keverek hozzá, zsírjára sütöm, 
a hőt lekapcsolva hozzákeverem a szintén apróra össze-
vágott petrezselyemzöldet is. A  zsemléket vízbe áztatom, 
majd alaposan kinyomkodom, és nagyobb tálba teszem. 
Hozzáöntöm a hagymát, majd ha már hűlt egy kicsit, rá-
ütöm a tojásokat is. Összekeverem a masszát fakanállal, és 
folpackba (aminek mindkét végét szorosan elkötöm), vagy 
nylon zacskóba teszem, amit szorosan megkötök, miután 
henger alakúra formáltam a tölteléket. Kb. másfél-két órát 
főzöm a levesben, attól függően, hogy mekkora a meny-
nyiség és mekkorák a csomagok. Korongokra szeletelve 
levesbetétként, vagy főtt húshoz tormával, savanyúsággal 
tálalom.

A hamburger az ifjúság kedvence. Könnyen elkészíthe-
tő, hiszen lehet fagyasztott hamburger húskarikákat vásá-
rolni. A bolti zsemlénél azonban én finomabbat, és olcsób-
bat ajánlok, nem csak hamburgerhez. Hamburgerzsömle 
Hozzávalók: (9 nagy, vagy 12 kisebb darabhoz) 60 dkg liszt 
(+ a nyújtólap szórásához) 1 tk só, 2 ek cukor, 3 dkg friss 
élesztő, 1 tojás 4 ek olaj, 3 ek görög joghurt, 2 dl langyos 
tej + 1 tojás a megkenéshez. Elkészítése: 1 dl langyos tejben 
1 ek. cukorral felfuttatom az élesztőt. A többi hozzávalóval 
először fakanállal összekeverem, majd összegyúrom jó ala-

posan, és dagasztom, hogy szép sima, fényes tésztát kapjak. 
(2-3 perc) Langyos helyen, letakarva duplájára kelesztem. 
(kb. 50 perc) Ha megkelt felvágom 9-12 darabra és csinos 
gombócokat formázok belőle. (Hosszúkásra is formázható, 
így rántott hús, felvágott, sajt, saláta is belefér.) Sütőpapír-
ral kibélelt tepsire teszem és hagyom ismét duplájára kelni 
őket. Mire megnőnek, a sütőt bemelegítem 180 C (légke-
verésre). Megkenem tojással, (megszóróm magvakkal: sze-
zámmag, mák, napraforgó, vegyes magkeverék) Forró sü-
tőben 180 C légkeverés kb. 18-20 perc alatt készre sütöm. 

Ebéd utánra, csak felnőtteknek: jegeskávé desszert. 
Személyenként 2 gombóc vaníliás jégkrém, 1 adag frissen 
főzött kávé, tejszínhab, fahéj a tetejére. 

A kánikulában fokozottan ügyelnünk kell a tisztaság-
ra, hiszen a baktériumok gyorsabban szaporodnak. Egy 
praktikus tanács a mosogatószivacs fertőtlenítéséhez: a 
munka befejezésével meleg vízben, mosogatószerrel mos-
suk ki jól a szivacsot, majd öblítsük ki. Egy edénybe te-
gyünk 0,5 liter vizet, adjunk hozzá 1-2 evőkanál ecetet, és 
ebben is öblítsük át a szivacsot, majd tegyük egy mikróz-
ható tányérra, és tegyük be 1 percre a mikróba. Ennyi idő 
elég arra, hogy a baktériumok elpusztuljanak. Hagyjuk a 
készülékben kihűlni. A mikrót is fertőtleníthetjük, ha egy 
tálkában ecetes, vagy citromlés vizet forralunk egy percig 
és hagyjuk kihűlni.

Kellemes nyarat, tartalmas időtöltést kívánok az uno-
kákkal!

Márki Éva

Július: jönnek az unokák
Örömteli időszak, amikor várhatjuk az unokákat. Köny-
nyen elkészíthető, finom, praktikus csemegéket szeretnék 
a figyelmetekbe ajánlani, (ami az én kilenc unokámnál is 
„nagyon nyerő”).

A nyár fontos gyümölcse a sárgadinnye. A sárgadinnye 
magas víztartalommal rendelkezik, így megakadályozhatja 
a meleg nyári hónapokban a kiszáradást és a dehidratáció 
kialakulását. A dinnye nemcsak vízben, hanem elektroli-
tokban is rendkívül gazdag, így a nyári melegben, illetve 
egy-egy edzést követően az elektrolitok szintjét is kiegyen-
súlyozza a szervezetben. Pozitívan hat a szem egészségére, 
hiszen nagy mennyiségben tartalmaz egy antioxidáns vi-
tamint: a C-vitamint; illetve karotinoidokban, legfőkép-
pen zeaxantinban is bővelkedik. A sárgadinnye rendszeres 
fogyasztása csökkentheti a makuladegeneráció és a szür-
kehályog kialakulásának kockázatait. Alacsony glikémi-
ás indexszel rendelkezik, ezért a fogyasztása javasolható a 
2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára is. Nagy 
mennyiségben tartalmaz fitonutrienseket, olyan antioxi-
dánsokat, amelyek fokozzák az immunitást és nagy segít-
séget nyújtanak a betegségek leküzdésében, és kiemelkedő 
a gyulladáscsökkentő hatásuk. A gyümölcs A-vitaminban 
is gazdag, amely szintén egy antioxidáns vitamin, fokozni 
tudja az immunitást. Rákellenes gyümölcsnek is nevezhet-
jük, mivel folsav tartalma is magas, amely nagyon ered-
ményes a rákos sejtek elpusztításában. Hideg sárgadiny-
nye leves főzés nélkül. Hozzávalók: 1 nagy, vagy 2 kisebb 
sárgadinnye, 1 literes doboz kókusztej, vanília aroma, ízlés 
szerint cukor, vagy édesítőszer. Elkészítése: megmossuk, 
kettévágjuk, kimagvazzuk a gyümölcsöt. Ha van karalábé-
vájónk, személyenként 3-4 gömböt vájunk, amit zárható 
dobozban a hűtőbe teszünk. A többi gyümölcshúst is ki-
vájjuk, hozzáadjuk a vaníliát és a cukrot/édesítőszert, és 
botmixerrel pépesítjük, majd hozzáöntjük a hideg kókusz-
tejet, és ezzel krémes állagúra keverjük. Jól záródó edény-
ben a hűtőszekrénybe tesszük. Praktikus előző este elké-
szíteni, hogy az ízek összeérjenek. Kis tálkákban tálaljuk a 
dinnyegolyókkal. Tejszínhabrózsát is nyomhatunk rá.

Habkönnyű túrógombóc Hozzávalók: 0,5 kg tehéntú-
ró, 3 db nagyobb tojás, 80 g búzadara, 1 csipet só, késhegy-
nyi szódabikarbóna, 1 ek kr.cukor. 20 dkg zsemlemorzsa, 2 
ek olaj (a morzsa pirításához). Tejföl, porcukor a tálaláshoz 
Elkészítés: A  túrót egy lapos edényben villával összetör-
jük, jól összedolgozzuk a 3 tojássárgájával; majd a sóval, 
szódabikarbónával elkevert búzadarával. A tojásfehérjéket 
kemény habbá verjük az 1 kanál cukorral, majd több rész-
letben hozzáadjuk a masszához. 4-6 órán át lefedve állni 
hagyjuk a hűtőben, (praktikusabb, ha előző este elkészít-
jük), majd hideg vizes kézzel nagyobb dió nagyságú gom-
bócokat formálunk belőle. Bő, forrásban lévő vízben kb. 
15 percig lassan főzzük. Míg felforr a víz, megpirítjuk a 

morzsát. Végül meghempergetjük a már elkészített pirított 
zsemlemorzsában a gombócokat. Porcukorral meghintve, 
tejföllel kínáljuk. A  morzsa pirításának titka: teflon ser-
penyőben, fa lapáttal kevergessük a sülő morzsát. Mielőtt 
teljesen megpirulna, vegyük le a hőforrásról egy edény-
alátétre, és itt kevergessük tovább. A forró edényben még 
marad annyi hő, hogy készen legyen a morzsa, ám így nem 
ég meg.

Előfordul, hogy nem tudjuk kiszámítani, mennyi zsem-
lére, felvágottra lesz szükségünk a következő napokban. Se-
baj, a megmaradt zsemlét, különféle felvágottakat ügyesen 
fel tudjuk használni friss ételek elkészítéséhez. Rakott bun-
dás zsemle maradékokból Hozzávalók: (4 főre) A rétege-
zéshez: 4-6 db zsemle, 2 kis fej vöröshagyma, 15-20 dkg 
felvágott (kolbász, párizsi, olasz szalámi…) TV paprika, 
paradicsom, 50-80 gr szeletelt bacon szalonna. A forgatás-
hoz: 4-5 db tojás, 5 evőkanál tej, só. Tetejére reszelt sajt. 
Elkészítés: A zsemlét, a hagymát, a felvágottakat, a paradi-
csomot, a paprikát (és a bacont) vékony szeletekre vágjuk. 
Egy tálban felverjük a tojást, hozzáadjuk a tejet és picit 
megsózzuk. Egy hőálló tálat kivajazunk, majd elkezdjük 
állva/ferdén sorba rakni a hozzávalókat. A zsemle szeleteket 
a tálba helyezés előtt megforgatjuk a tojásban. Amikor el-
fogytak az alapanyagok, a maradék tojást a tetejére öntjük, 
majd megszórjuk reszelt sajttal. Előmelegített 200 C fokos 
sütőben arany- barnára sütjük. Kovászos uborkával, sava-
nyúsággal kitűnő vacsora.

Finom levesbetét, vagy akár uzsonna is lehet a levesben 
főtt töltelék. Hozzávalók: 6 db (megmaradt) zsemle, 6 db 
egész tojás, 2 közepes fej vöröshagyma, 1 nagy csokor ap-
róra vágott petrezselyemzöld, só, őrölt bors, életízesítő, 3-4 
ek.olaj. /friss csirkemáj elkaparva, vagy apróra vágott gom-
ba is mehet bele/ (Ha nincs nagy mennyiségű kész hús-

Jegeskávé desszertHamburger zsömlék sütve

Túrógombóc tálalva
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zenés műfajról, rendszeresen jelentek meg publikációi 
újságokban és hetilapokban, számos könyvét is kiadták. 
Külföldön is népszerűségnek örvendett: fellépett többek 
között a Szovjetunióban, Izraelben, Olaszországban, Gö-
rögországban, Egyesült Államokban, Ausztráliában, Ang-
liában, Svédországban. Széles mosolya, huncut kacsintása 
még akkor is örökre a néző emlékezetébe vésődött, ha az 
csak egyetlenegyszer látta. Víg kedélye mindenkire átra-
gadt, ezért láthattuk legtöbbször komikusi szerepekben. 
Mindezek ellenére nem csupán zenés darabokban, hanem 
prózai előadásokban is elkápráztatta közönségét tehetségé-
vel. Megállás nélkül játszott, rendezett és írt. Ismerte a szí-
nészet, a színpad törvényeit éppúgy, mint az íráséit. Sokat 
tudott a színházról, s minden tudását a szórakoztatásnak 
vetette alá. Mindent szenvedéllyel művelt. A színház mel-
lett sokat utazott, szeretett fényképezni, filmezni, remek 
riporter volt könyveiben, tévésorozataiban, s művészettör-
téneti szempontból is fontos összefoglalást írt a számára is 
annyira kedves opera műfajáról. Arcának komoly oldalát 
mutatta meg a Király Színház igazgatójáról (Beöthy Lász-
ló) készült Bal négyes páholy című darabban, melyben 
könnyfakasztó hitelességgel formálta meg Beöthy László 
alakját. Nagy ajándéknak tekintette ezt a szerepet, s a né-
zők sem gondolták másként.

A Thália nevét felváltotta az Arizona, ahonnan – már 
betegen – Veszprémbe szerződött, ahol a Petőfi Sándor 
Színházban a Csárdáskirálynőt készült megrendezni. Ezzel 
ünnepelte volna 70. születésnapját és az 50. színészi ju-
bileumát. Élete végső percéig dolgozott, készült az új fel-
adatokra. A veszprémi Petőfi Színházban, Molière Tartuffe 
című művében, Orgon szerepét szerette volna eljátszani, 
de csak az olvasópróbáig jutott el. A Csárdáskirálynő hal-
hatatlan Bóni grófja, az örök bohém Rátonyi, 69 évesen 
hunyt el 1992. október 8-án. A Farkasréti temetőben Gál-
völgyi János mondott búcsúbeszédet.

Forrás: Rátonyi Róbert Színház

Rátonyi Róbert, az örök Bóni
Rátonyi Róbert, született: Reisz (Budapest, 1923. február 
18.–Budapest, 1992. október 8.) magyar színművész, kon-
feranszié, színházi rendező, író, publicista.

Gyermekei: Rátonyi Hajni színésznő;
ifj. Rátonyi Róbert zongoraművész.
1923. február 18-án született Budapesten. Felmenői 

között szerepel Reisz Dávid fűszerkereskedő, és Bronner 
Miksa, a Westend-kávéház tulajdonosa is, aki először fog-
lalkoztatott kávézójában fekete zenészeket. Szülei jómó-
dú polgárok voltak, de a szerencse nem mosolygott rájuk 
hosszan, ezért saját találékonyságukat is latba kellett vetni-
ük életvitelük zökkenőmentes fenntartásához. Fiukat a II. 
kerületi Érseki Katolikus Gimnáziumba íratták be, ami a 
legelőkelőbb intézetek egyikének számított a fővárosban, 
hiszen hercegek, grófok, bárók, nagykereskedők és nagy-
iparosok gyermekei jártak oda.

Figyeltek fiuk zeneműveltségére is, ezért beíratták a Ze-
neművészeti Főiskolára, amit 1941-ben végzett el hegedű 
szakon. Ekkor már érdeklődött a színjátszás iránt, ezért egy 
évvel később jelentkezett Rózsahegyi Kálmán színészképző 
iskolájába. Rózsahegyi egyszer azt nyilatkozta, hogy a fiatal 
Rátonyiban megtalálta az új Hamletet. Ezt a szerepet azon-
ban a rendezők soha nem osztották rá. A magyar színját-
szás történetébe utolérhetetlen táncos-komikusként vonult 
be. Véletlenszerűen jött az első kiugrás lehetősége, a Kata, 
Kitty, Katinka című operett kapcsán, melyben – egy be-
ugrás révén – a nála harminc évvel idősebb Kosáry Emmi 
partnerét alakította, kiválóan. 1943-ban a Royal Revüszín-
házhoz szerződött, majd két évvel később a Pódium Kabaré 
társulati tagja lett. Egy év eltelte után a Művész Színházhoz 
szegődött, de 1947-ben már a Vígszínház tagja volt. Egy 
év Magyar Színházas kitérő után visszatért a Szent István 
körúti intézményhez, amitől 1950-ben megvált a Buda-
pesti Operettszínház kedvéért. Ott – kisebb Petőfi, majd 
Jókai Színházas kitérővel – 1971-ig időzött, de 1968-tól 
már az Operaházban is játszott. 1972-ben pedig átsétált 
a Nagymező utca páratlan oldalára, s megtalálta helyét a 
Thália Színházban.

Közben eljegyezte magát az operett műfajával, másod 
táncoskomikusi minőségben az Operettszínház színpadán 
debütált, a Napsugárkisasszony című darabban. Azt kö-
vette az 1945-ös Szibill, amelyben olyan partnerei voltak, 
mint Honthy Hanna, Karády Katalin, Sárdy János és Fe-
leki Kamill. De játszott a Makrancos hölgyben, a Szabotál 
a gólya című előadásban, a Nebántsvirágban Németh Ma-
rika, Bilicsi Tivadar és Rátkai Márton partnereként, a Vera 
és családjában, amiben Verát Karády Katalin alakította. 
Az így élni jó című operettben bizonyította be, hogy bon-
vivánnak is remekül beválik. Humoros alakításaival, friss 
megjelenésével, mindig szívesen látott figura volt a szín-
padon, ezért szinte nem is volt előadás nélküle. A Luxem-

burg grófja, Boci-boci tarka sikerei után az igazi áttörést 
minden idők legnépszerűbb magyar operettje, az 1954-es 
Csárdáskirálynő hozta meg számára. Bóni gróf szerepében 
lehetősége nyílt egy jellegzetes karakterfigura megoldására. 
A  Jaj cica, eszem azt a csöpp kis szád… dal hozzá nőtt. 
Az  előadásokon négyszer is el kellett énekelnie Gyenes 
Magda partnerével a Te Rongyos élet c. dalt .

A Csárdáskirálynő nemcsak itthon volt felülmúlhatat-
lan siker. A Szovjetunióban este kihaltak az utcák, mert a 
produkciót élőben közvetítette a Rádió és a Moszkvai Te-
levízió. Felléptek az Auróra cirkálón és látta őket Hruscsov 
is. (A darabot 1975-ben felújították, és több mint 2000 
előadást ért meg.) Elképzelhetetlen volt egy szilveszteri 
műsor nélküle. Rendezőként is csupán az érdekelte, hogy a 
színész és a néző jól érezze magát.

Közben megházasodott, és 1953 decemberében meg-
született a zenei pályára lépő Róbert fiuk, majd két évvel 
később a szintén színésszé váló Hajni is. Az ő pályaútját 
pedig olyan darabok szegélyezték, mint a Csintalan csilla-
gok, az 1964-es Nagymama vagy a Lehoczky Zsuzsa part-
nereként játszott Bál a Savoyban, a My Fair Lady, Marica 
grófnő, Maya, János vitéz. 

Sokoldalú művészként tartották számon: népszerű lett 
mint táncoskomikus, az operett képviselője, ugyanakkor 
prózai karakterszerepekben is kiválóan helytállt kitűnő 
jellemábrázoló képességével. A  Bábszínházban és kaba-
réműsorokban is fellépett, volt konferanszié és mint Robi 
bohóc, a gyermekek kedvence. Több filmben szerepelt, 
A  rádióban és televízióban előadás-sorozatokat tartott a 

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

Honthy Hanna és Rátonyi Róbert
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XXI. Savaria Történelmi Karnevál

2022. augusztus 25–28.
Szombathely, több helyszínen
www.karnevalsavaria.hu
(94) 510-160

Belvárosi Sörfesztivál
2022. augusztus 30.–szeptember 4.
Budapest, Szabadság tér 
www.sorfesztival.hu
Az országban fellelhető legjobb sörfőz-
dék egy helyen 6 napon keresztül.

SZEPTEMBER

Családi Mozgásfesztivál 
2022. szeptember 4.
https://masport.hu
(1) 460-6815
A Családi Mozgásfesztivál a Magyar 
Szabadidősport Szövetség legnépsze-
rűbb ingyenes szabadtéri rendezvénye, 
ahol sok sportágat próbálhatunk ki 
képzett oktatók segítségével. A Családi 
Mozgásfesztiválra a belépés ingyenes. 

Könnyebb átmozgatáshoz: jóga, 
nordic walking, tánc, tai-chi, gerinc-
torna, airflow, fittségi felmérés, ge-
rinctorna. Hagyományos sportágak: 
tenisz, vívás, utcai kosárlabda, sí, kon-
dipark, pingpong. Kevésbé izzadós: 
golf, pétanque, darts, sakk, bocsa, 
frizbi, célhorgászat. Gyerekeknek: 
kerékpáros akadálypálya, kötélugrás, 
trükkös bringa, gólyalábazás, lengőte-
ke, időmérőre futás.

A mozgásformák kipróbálásán túl 
egészségmegőrző és szűrőprogramok-
kal, kiállítókkal és kóstoltatással bizto-
sítják az esemény sokszínűséget.

Budapest Borfesztivál
2022. szeptember 8–11.
Budapest, Budavári Palota
https://aborfesztival.hu
(1) 203-8507

Vaszary János-kiállítás

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
2022. szeptember 15.–2023. január 15.
https://mng.hu
(1) 201-9082 
Születésének 155. évfordulóján a ma-
gyar képzőművészet egyik jelentős 
mesterének, a rendkívül változatos 
stílusokban alkotó Vaszary Jánosnak 
a műveiből rendez kiállítást a Magyar 
Nemzeti Galéria. A  tárlaton bemu-
tatásra kerülő mintegy 70 műből 24 
mindeddig teljesen ismeretlen volt.

XV. Ars Sacra Fesztivál
2022. szeptember 17–25.
Több településen
https://ars-sacra.hu
(1) 214-0858
A szent művészet ünnepe.

Európai sporthét 
2022. szeptember 23–30. 
www.europaisporthet.hu
(1) 460-6815
Az Európai sporthét az egész konti-
nensen népszerűsíteni kívánja a spor-
tot és a testmozgást. A kampány arra 
ösztönzi a magyarokat is, hogy egy 
héten keresztül minél többet mozog-
janak.

XIII. Quartettissimo Európai 
Vonósnégyes Fesztivál
2022. szeptember 23–25.
Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély
www.karolyi.org.hu
(22) 578-080

XVII. Romantikus Reformkor 
Fesztivál

2022. szeptember 23–25.
Balatonfüred, Tagore sétány, reform-
kori városrész 
https://turizmus.balatonfured.hu
(87) 580-482
A romantikus reformkor programjai 
időutazásra invitálnak bennünket. 
A  korhű viseletbe öltözött hagyo-
mányőrzők társaságában sétát tehe-
tünk a nagy múltú épületek között, 
kulturális és gasztronómiai progra-
mok várják a látogatókat. 

27. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál 
2022. szeptember 29.–október 2.
Budapest, Millenáris Park 
https://bookfestival.hu
(1) 343-2538 
A Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
vál a világirodalom és a hazai szellemi 
élet kiemelkedő képviselői részvéte-
lével kulturális programok sokaságát 
kínálja: író-olvasó találkozók, felol-
vasások, dedikálások, irodalmi estek, 
könyvpremierek, művészkönyv-be-
mutatók, kerekasztal-beszélgetések, 
koncertek, színházi bemutatók, kiál-
lítások, filmvetítések várják az érdek-
lődőket. A  gyermekeknek kialakított 
külön szekció, a Gyerek(b)irodalom a 
gyermekkönyvek népszerűsítése mel-
lett színes programokkal várja a csalá-
dosan kilátogatókat.

JÚLIUS

Szegedi Szabadtéri Játékok
2022. július 1.–augusztus 20.
Szeged, Dóm tér
www.szegediszabadteri.hu
(62) 541-205
A népszerű zenés darabokon túl kor-
társ tánc- és különleges operabemuta-
tó is helyet kapott a Szegedi Szabadté-
ri Játékokon.

Anna-fesztivál – a IX. Anna-bál és 
kísérőrendezvényei  

2022. július 19–24.
Balatonfüred, több helyszínen
www.annabal.hu
(87) 580-480
Hazánk legrégebbi bálját, az An-
na-bált 2022. július 23-án rendezik 
meg.

Művészetek Völgye Fesztivál

2022. július 22–31. 
Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend
www.muveszetekvolgye.hu
Júliusban ismét zenével, tánccal, szín-
házzal, irodalommal, közös alkotó-

terekkel és jókedvvel telnek meg Ka-
polcs, Taliándörögd és Vigánpetend 
utcái. 

IX. Természet Operaháza Tisza-tavi 
Fesztivál
2022. július 29–31.
Tiszafüred, több helyszínen
https://tiszatavifesztival.hu
(70) 389-7237 
Ha a zene lélekemelő élményét és a 
természetben való mozgás örömét öt-
vözzük, abból olyan szabad ég alatti 
„zeneterápia” születik, amely valódi 
felüdülést hoz testnek és léleknek.

AUGUSZTUS

Palóc Világtalálkozó

Ipolyszécsényke (Sečianky), Szlovákia 
2022. augusztus 5–7.
Összművészeti fesztivál, amely a pa-
lócság kultúrájának sokszínűségét 
hivatott bemutatni a népművészet, a 
képzőművészet, a fotó, a hagyomá-
nyápolás, a kézművesség által. Palóc-
nak lenni kegyelmi állapot!

Balatonfüredi borhetek
2022. augusztus 5–28. 
Balatonfüred, Tagore sétány
(87) 580-480
https://kultura.balatonfured.hu
A borvidék legjobb nedűi, harminc 
fajtából származó, közel háromszáz-fé-
le bor kóstolható. Huszonnégy borász 
kínálja a borait. A  város legnépsze-
rűbb gasztronómiai eseménye.

XXX. Csángó Fesztivál
2022. augusztus 9–14.

Jászberény, több helyszínen
(57) 503-265
https://csangofesztival.eu
Európai Kisebbségek Folklór Feszti-
válja és népművészeti vásár.

XXVI. Végvári Vigasságok 

2022. augusztus 13–14.
Eger, vár
http://vegvarivigassagok.hu
(36) 312-744
Történelmi fesztivál és ostromjáték. 
Korhű fegyverek bemutatójával, ha-
gyományőrző csapatokkal, családi 
programokkal, vitézvirtussal, kiállí-
tásokkal és koncertekkel várják az ér-
deklődőket.

Virágkarnevál
2022. augusztus 15–21.
Debrecen, több helyszínen
https://debreceniviragkarneval.hu
(52) 518-400
A Debreceni Virágkarnevál Debrecen 
legismertebb, Magyarország egyik 
legnagyobb rendezvénye, amely az 
utóbbi években egy teljes hetet fel-
ölelő rendezvénysorozattá nőtte ki 
magát. 

Mesterségek ünnepe
2022. augusztus 19–21.
Budapest, Budai Vár
www.mestersegekunnepe.hu
(1) 214-3147
A hajdani vásárok hangulatát idé-
ző családi fesztivált a Budai Várban 
a Kapisztrán tértől a Szentháromság 
térig az állami ünnepség részeként lá-
togathatják az érdeklődők.
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Pedagógusnak lenni
Egy fiatal férfi megszólítja a padon ülő idős urat:

– Emlékszik rám? 
Az öreg nemet mond neki. Aztán a fiatalember elmondja 

neki, hogy az ő tanítványa volt. A professzor megkérdezi tőle: 
– Ó, igen? És most mit csinálsz?
A fiatalember így válaszol: – Hát én tanár vagyok.
– Ó, milyen kedves, mint én? – mondja neki az öreg.
– Nos, igen. Valójában azért lettem tanár, mert ez inspi-

rált arra, hogy olyan legyek, mint Ön.
Az idősebb kíváncsian megkéri a fiatalembert, mondja 

el neki, miért. A fiatalember pedig elmeséli neki ezt a tör-
ténetet: 

– Egy napon egy barátom, szintén diák, megérkezett 
az iskolába egy gyönyörű új órával, és én elloptam. Nem 
sokkal ezután a barátom észrevette a lopást, és azonnal pa-
naszt tett tanárunknak, aki Ön volt. Ön így szólt akkor az 
osztályhoz:

– A mai órán ellopták egy tanuló óráját. Aki ezt tette, 
kérem, adja vissza.

De nem vittem vissza, mert nem akartam.
Aztán Ön becsukta az ajtót, és azt mondta mindenki-

nek, hogy álljanak fel, mert egyenként megnézi a zsebein-
ket. De először azt mondta, csukjuk be a szemünket. Így 
tettünk, és Ön keresett a zsebeinkben, és amikor hozzám 
jött, megtalálta az órát, és elvette.

Folyamatosan kutatta mindenki zsebét, és amikor vég-
zett, így szólt: – Nyissátok ki a szemeteket! Megtaláltam 
az órát.

Soha nem mondott nekem semmit, és soha nem em-
lítette az epizódot. Soha nem mondta, ki volt az, aki lo-
pott. Azon a napon örökre megmentette a méltóságomat.  
Ez volt életem legszégyenletesebb napja. Bár soha nem szi-
dott meg, és nem hívott fel, hogy erkölcsi leckét tanítson, 
világosan megkaptam az üzenetet. És ennek köszönhetően 
megértettem, hogy egy igazi pedagógusnak ezt kell tennie. 
Emlékszik erre az epizódra, professzor úr?

És ő így válaszolt: – Emlékszem arra a helyzetre, az el-
lopott órára, amikor mindenki zsebében keresgéltem, de 
nem emlékeztem rád, mert én is lehunytam a szemem, mi-
közben keresgéltem. Ez a tisztesség lényege.

„Ha a hiba kijavításához meg kell alázni, akkor nem 
tudsz tanítani.”

(Kati Kohári)

Kos
III. 21.–IV. 20.

Ha lassan is, de élete minden területén 
javulás várható. Legyen szó emberi kap-
csolatairól, anyagi helyzetéről, egészsé-
géről, augusztus végére jól érzékelhető 
pozitív változást tapasztalhat. Vágyai 
beteljesülése érdekében még a szerencse 
is ön mellé áll.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Ez a hónap stresszesnek ígérkezik,  
de nem feltétlenül kell negatívumként 
felfognia. Bizonyos fokig segítheti is, 
mert lehetnek olyan helyzetek, például 
ha hivatalos ügyet kell intéznie, amikor 
határozottságának köszönhetően képes 
lesz kiállni magáért.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Ezekben a hetekben elérkezik élete bi-
zonyos fejezeteinek régóta várt lezárása. 
Addig azonban sok időt tölt az ottho-
ni kényelem megteremtésével ahelyett, 
hogy élvezné, mert arra még várnia kell. 
Ha elkészült, akkor kényelmesen hát-
radőlhet és lazíthat.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

A magány nem mindig rossz dolog, 
éppen ellenkezőleg, mert lehetőséget 
teremt, hogy zavartalanul visszaemlé-
kezzen bizonyos múltbeli eseményekre. 
Azok felidézésével most megértheti, mi 
miért történt úgy, ahogy, és ezáltal visz-
szanyeri lelki egyensúlyát.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Feszült pillanatokat kell átélnie a hónap 
elején otthon és a munkahelyén, ugyan-
is családtagjainak nem tetszik, hogy 
sok időt tölt munkával. A kollégái pe-
dig azért neheztelnek önre, mert látják, 
hogy gondolatai máshol járnak, és nem 
a sürgős feladaton.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Meg kell küzdenie családtagjaival, hogy 
elfogadják legújabb ötletét, mert ők 
tartanak a következményektől, ezért 
nemigen támogatják megvalósítását.  
A komoly viták elkerülése érdekében 
alaposan gondolja át még egyszer, mert 
kiderülhet, nekik van igazuk.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Ha augusztusban utazik valahova pi-
henni, jó előre tervezzen meg mindent. 
Akár szeretteivel, akár barátaival készül 
belföldi vagy külföldi nyaralásra, most 
különösen fontos, hogy időben gondos-
kodjon kényelmes szállásról és zavarta-
lan oda-vissza útról.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Nagyon oda kell figyelnie az anyagi 
helyzete alakulására, mostanában kö-
rültekintően kezelje pénzügyeit. Elő-
fordulhat, hogy váratlanul egy be nem 
tervezett kiadás jelentősen megterheli 
majd a számláját, ami a hétköznapokra 
is hatással lesz egy ideig.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Általában pozitív gondolkodás jellem-
zi, és szüksége is lesz ennek a képessé-
gének hasznosítására. Élete különböző 
területein ugyanis félreértések jellemzik 
kapcsolatait, akadályok nehezítik, hogy 
gyorsan elérhesse célját és megvalósít-
hassa elképzelését.

Bak
XII. 22.–I. 20.

A hónap elején távoli rokonaival, ott-
honával és pénzügyeivel kapcsolatban 
lehetnek problémái. Aggódnia azonban 
nem kell, mert ezeket most jól tudja ke-
zelni, és könnyen megoldja, nem okoz-
nak különösebb fejfájást. Egyik barátja 
tanácsai is segítik majd.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Ebben az időszakban jelentősen javulhat 
anyagi helyzete, új forrásból számíthat 
nagyobb összegre. Ez jelentheti például 
azt, hogy munkahelyváltást követően 
magasabb lesz a rendszeres havi jöve-
delme, vagy bizonyos munkákért plusz 
pénzre is szert tehet.

Halak
II. 20.–III. 20.

Szüleivel, testvéreivel szeretne gyak-
rabban találkozni, miközben otthona 
szebbé varázsolására is több időt fordí-
tana. Sőt, mivel mostanában keveset 
beszélgetett párjával, ezen is változtatna. 
Az  utóbbi elhatározásához annyit: ne 
féljen kimondani érzéseit.

  

  













Horoszkóp

Sziporkák:
 – Sosem fordítanék hátat a barátaimnak. Annyira azért 

nem bízom bennük.
 – Ha filozófushoz fordulunk válaszért, a végén magunk 

sem tudjuk, mit kérdeztünk.
 – Minden idős emberben lakozik egy fiatal legbelül, és 

csodálkozik, hogy mi a fene történt.
 – Az öregkor legbiztosabb jele, amikor a gyertyák többe 

kerülnek, mint a torta.
 – A párom azzal vádol, hogy sosem figyelek rá... Hmmm... 

Vagy valami ilyesmivel...!
 – Bizonyos körökben a kaviár is része a létminimumnak.
 – Kétféle sebtapasz van: Az egyik nem ragad, a másik nem 

jön le.
 – Minél gazdagabb a rokon, annál ritkábban zavar.
 – Az ígéret szép szó – semmi más!
 – A jó főnök nemcsak ígér, be is tart...
 – Ha a kísértetek át tudnak menni a falon, miért nem es-

nek át a padlón?
 – Három negatív szó, együtt mégis pozitív: NINCS 

 SEMMI BAJ!

 – Mit ér az ember, ha a felesége özvegy?
 – Az angol ülve gondolkodik, a francia állva, az amerikai 

járkálva, a magyar utána.
 – Ok, kigyógyultam a skizofréniából, de hol vagyok most, 

amikor ekkora szükségem lenne rám?
 – Óvd a fákat, mert lehet, hogy még vissza kell rájuk 

másznod.
 – Már a jövő sem a régi.
 – A hülyeséggel párosuló szorgalom a legrosszabb kons-

telláció.
 – Harakirioktató: Na, jól figyeljetek, mert csak egyszer 

mutatom meg.
 – Az agglegény ismeri legjobban a nőket, ezért maradt 

agg legény!
 – Légy önmagad, mindenki más már foglalt.
 – Minden gomba ehető. Legalábbis egyszer...
 – A Balatonban mindenhol leér a lábam... maximum a 

fejem nem lóg ki!
 – Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszt-

hető, ha eleget töprengünk rajta.
 – Ne makacskodj, forogj együtt a Földdel!
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Az ókor hét csodájából három 

megnevezése.

A május havi megfejtés:

A hazugság a gyöngék fegyvere. 

Jókai Mór.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Gubás Miklósné, Abaújszántó

Mostani beküldési határidő:

2022. szeptember 1.

E-mail-cím: nyosz@enternet.hu

(Kérjük, az e-mailben adják meg  

nevüket és címüket!)

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.


	In memoriam: a bányász szakma‑kultúrájára és áldozataira…
	Az Országos Nyugdíjas Parlament ötödik üléséről jelentjük…
	Az idősek és nyugdíjasok elismerése
	Kedves Barátaim!
	A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 2022 évi nyári programjai
	XIII. Országos Szenior Táncfesztivál 
	Lakodalom van a mi utcánkban
	Ötvenedik születésnapját ünnepelte a nagyatádi Kertbarátok Egyesülete
	Recski Nemzeti Emlékpark – Gödöllő, Grassalkovich-kastély
	Aranyos hírek a Híd Színházból, Szolnokról
	Barangoltak a székesfehérvári nyugdíjasok
	Együttműködési szerződést kötött Újkenéz község önkormányzata és a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége
	Piac és vásár
	A műanyag ott van a véredben!
	Segítünk, hogy ne legyél rosszul a nyári melegben
	Július: jönnek az unokák
	Rátonyi Róbert, az örök Bóni
	Pedagógusnak lenni

