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Ára: 240 Ft

Dancs István
Nyugdíj-ügyeink
Nyugdíjas Parlament
sajtótájékoztatója

8. oldal

NYOSZ-hírek
Versmondó Verseny
Békéscsabán

10. oldal

Mozdulj!
Mozgásprogram
Siófokon

20. oldal

Együttműködő partner: a Nyugdíjasok Országos Szövetsége

Meghívó
a NYOSZ 3 napos rendezvénysorozatára, melynek címe:

HÁRSHEGYI RANDEVÚ
Időpontja: 2018. augusztus 29-30-31. (kedd, szerda, csütörtök)
Helye: Európa Congress Center, Budapest, Hárshegyi út 5-7.
(megközelíthető a Széll Kálmán tértől a 22-es, 22A, valamint a 222-es busszal a Dénes u-i megállónál
autóval, busszal érkezők számára kiváló parkolási lehetőség helyben)

Augusztus 29.:
Érdekvédelmi konferencia
Téma: válságkezelés időskorban (család, egészség, pénzügy, közösségek)
- vagyis milyen tanácsokat adnak a szakemberek, hogyan legyünk úrrá a legkülönfélébb gondjainkon,
problémáinkon?
A konferenciára minden érdeklődő nyugdíjas aktivistát, közösséget szeretettel hívunk és várunk.
A konferenciára előzetes részvételi szándékot jelezve regisztrálni kell:
nyosz@enternet.hu, vagy 06/1/210-0326.
A részvétel 200.- Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított, melyet belépéskor kell fizetni.

Augusztus 30.
Országos Dalköri Fesztivál - Újra szól a dal 2018
A fesztiválra hívjuk és várjuk az ország területéről azokat a nyugdíjas dalos közösségeket, amelyek az év
folyamán a felmenő rendszerű versenyeinken kiválóan szerepeltek, és műsorukat szakavatott zsűri
jelenlétében, és nagy számú kortársi közönség előtt szívesen mutatnák be.
A rendezvény helyszíne színvonalas, hangtechnikailag kiváló.
A Dalköri Fesztiválra előzetesen jelentkezni kell augusztus 20-ig, a jelentkezési lapokat a NYOSZ
címére kérjük postázni (1074 Bp. Szövetség u. 9.), vagy email címére megküldeni: nyosz@enternet.hu.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a csoport nevét, címét, vezetőjének nevét, elérhetőségét, az előadni
kívánt (max 10 perces) műsorszámokat, valamint egy pár mondatos bemutatkozást, és a technikai igényeket.
A fellépők, kísérők, érdeklődők számára a részvétel 200.- Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított,
melyet belépéskor kell fizetni.
A fellépők számára ásványvizet, kalácsot biztosítunk, minden csoport ajándékban és oklevélben részesül.
A fesztivál délutánján szórakoztató könnyűzenei koncertre is várjuk a résztvevőket, melyre a napi
regisztrációs jeggyel is be lehet lépni.

Augusztus 31.
Szenior Mozgásprogram és Szeniortánc találkozó
A fesztivál helyszínéül szolgáló épület konferencia termeiben, valamint a környéken található túraútvonalakat
használva, játékos és szabadtéri sportprogramokkal várjuk a mozgás szerelmeseit. Lesz libegőzés, tánctanítás,
ügyességi játékok, és túrázás.
Külön felhívjuk a figyelmet a szeniortánc közösségek számára: jelentkezzenek,
oktatóik keressék a szervezőket (210-0326), hogy meghívhassuk őket tánctanítások tartására.
A nap részletes programját hamarosan közreadjuk.
A részvétel 200.- Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított, melyet belépéskor kell fizetni.
*****

A 3 napos rendezvény idejére szállást és étkezést biztosítani tudunk:
- szállás lehetőség: a rendezvény helyszínéhez közeli panziókban reggelivel kb. 4000.- Ft/fő/éj áron
- ebéd, és vacsora a konferencia központban 1500.- Ft-os egységáron.
Az igényeket legkésőbb augusztus 20-ig várjuk a fenti elérhetőségeken.

Kedves Nyugdíjas Társunk!
2017-ben elköszöntünk az ifjúságunk "szépidejét" idéző Csillebérctől, annak minden
romantikus, retró hangulatú elemével együtt. Idén a klíma marad, hiszen a Hárshegy
csodálatos levegője hamisítatlan, azonban a rendezvény körülményei az elegáns, modern
helyszínen (www.eccbudapest.hu) felejthetetlen programot ígérnek. Legyen benne része!
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A Degesz (más)világa
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Degesznek hívják azt a kifőzdét (tán még ismerős ez a kifejezés), amely a Szövetséggel szembeni háztömb pincéjében
várja a házias "jellegű" kosztok szerelmeseit menüvel, frissensültekkel. Gyakran vagyok a vendégük, ahogy elődeim is tették korábban, olykor akár csak egy kis levesre. A hat asztalból álló "egység" különös ismertetőjele a viaszos vászon asztalterítő, és a hamisítatlan sült olajszag .
Napi munkám félidejében betévedek, korán van még az ebédhez, csak egy
asztalnál ülnek: Tacskó, az inas, Mitugrász, a melós, a Főnök, aki fizet, és az Öreg, a
szakértelem. Ők négyen - tetőfedő "brigád" lévén - a környéken dolgoznak, éppen
csak betértek egy menüre. Üres csontleves, borzaska, rizzsel, káposzta salátával,
850 Ft. Julika, az egyetlen pincér - kötényéről az egész heti menü leolvasható csoszogva, párosával hozza a levest, minek sietni, és különben is csak két keze van.
- Erős Pista volna? - 100.- Ft. - Ketten kérünk. - Akkor 200 Ft, de csak egy kis
kanállal ám! Telefon csörög, a Főnök bosszankodik: miért nincs a pincében térerő,
ezen a telefonon múlik a jövő hét... Aztán megbékél, ízlik a leves, ki is kortyintja az
utolsó cseppet is a pohárból.
- Mi az a borzaska? - Rántott hús. - Akkor miért nem úgy hívják? - Így jobban
hangzik. Beszélgetik a jövő hetet, vagy itthon, vagy Bécsben lesz a meló... Közben
megjön borzaska.
- Kenyér volna? - 30.- Ft. - Akkor dőzsölünk, hozzon hatot! Itt van 200 Ft. Visszajár 20 Ft. - Hagyja csak, a kedvességéért. És boldogan zsebre vágja Julika a
húszast. Duplán boldog: a pénz miatt és a bókért is.
- Ha ilyen kenyeret kaptunk volna németbe, de boldogok lettünk volna! 12 euro
volt egy normális kenyér! Ki bírta azt kifizetni! - így az öreg, és közben élvezettel
tömködi fogatlan szájába a friss kenyeret. Gyorsan fogy a kanállal a rizs, meg a hús
is, a saláta leve meg hozzá italként. Dicsérik.
- Nokedli volna? Azt szeretjük. - Igen, egy adag 970.- Ft. - Legyen hétfőn menübe, akkor jövünk megint.
A Főnök éhes marad. Szerencsére van megoldás - jöhet egy adag palacsinta.
- Kértek ti is? Felet? Vékonyabbat? Üreset? De a kenyér nehogy megmaradjon!
Ki van fizetve! Nincs merszük kérni, örülnek, hogy ennyi is jutott. Egy szem rizs,
nem sok, annyi sem marad a tányéron.
Szedelőzködnek, indulnak tetőt fedni. De még beszólnak a konyhára:
- Hétfőn jövünk! Aztán nokli legyen ám!
Én meg indulok a délutáni programokra. Hosszú napom lesz. Este vár egy üzleti vacsora meghívás is. Hja, lobbizni kell, hogy legyen miből megélnie a Szövetségnek. Fenn a Hármashatár hegy tetején, az Udvarház vendéglőben lesz a vacsora,
ahol csodás a panoráma a városra, ahol egy asztalhoz 4 pincér jut, egyszerre mozognak, mint a gép, és uniformisuk hibátlan. Ahol a sardöné elsőosztályú, az abrosz
makulátlanul fehér. Ahol a vendéglátó üzletember csak csettint egyet, majd félhangosan megszólal: - Pincér, jégkocka volna?
Két étterem, két külön világ. Az előzőből már alig van, az utóbbiból egyre több.
Ahogy a melósból és az úrfikból is. Meg kell értenünk, hogy végérvényesen elmúlt
az a világ, amelyben anno a Nagy Főnök kedvenc étele a krumplileves volt...
Némethné Jankovics Györgyi

. . ...
.

.

.
.

Kiadó: Szenior 2003 Kft, 1074 Budapest Szövetség u. 9. Felelős kiadó: a Kft ügyvezetője Felelős szerkesztő: a szerkesztő bizottság
elnöke Elnök: Némethné Jankovics Györgyi Előfizetésben terjeszti a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a Magyar Posta Megjelenik minden hónap első felében. Előfizetés igényelhető a nyosz@enternet.hu email címen, a 06/1/210-0326-os telefonszámon és a
postahivatalokban. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztés miatti rövidítés jogát fenntartjuk! Nyomdai előkészítés: Szenior 2003 Kft Nyomdai munkák: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai u. 20. ISSN 1589-9373
Cikkek küldhetők a NYOSZ címére: 1074 Budapest Szövetség u. 9., vagy email fiókjába: nyosz@enternet.hu.
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Dancs István:
Csapatban tudtam
az igazi sikereket elérni
Dancs István a Vas Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökeként hat éven át dolgozott a megyében működő nyugdíjas szervezetek életének irányításában. Munkáját és kedvenc időtöltését, az egész életét meghatározta a sport iránti
szeretet. A versenyek során belevésődött csapatszellem határozta meg nyugdíjas vezetői tevékenységét is.
Dancs István így vall életéről és pályafutásáról:
- Törzsgyökeres szombathelyi vagyok, itt születtem
1943-ban és itt végeztem el az általános iskoláimat. A
középiskolába a helyi közgazdasági technikumba jártam,
ahol a tanulmányok befejezését követően képesített tervező, könyvelő és statisztikus végzettséget szereztem.
Az iskolai éveim alatt sokat sportoltam. Gyerekként
szinte minden sportban kipróbáltam magam és végül a röplabdába találtam meg azt a szépséget, ami miatt komolyan a
sport felé fordultam. Már 16 éves koromban megtapasztalhattam NB 1-es játékosként a nagy csapatok elleni küzdelem gyötrelmeit és ezzel egyidejűleg a győzelmek nagyszerű örömét és szépségét. Ez a háttér adott ösztönzést
arra, hogy az érettségit követően jelentkeztem az akkori
Testnevelési Főiskolára, amit sikeresen el is végeztem.
A főiskola befejezését követően Répcelakon egy gimnáziumban kezdtem el tanítani, mint testnevelő tanár. Életem következő állomása 1971 és 1985 között Szombathelyen a Földmérési és Élelmiszeripari Középiskolában
volt, ahol mint testnevelő tanár dolgoztam. Ezt követően
egy közgazdasági szakközépiskolában folytattam pedagógusi pályámat.
A tanári munkámmal párhuzamosan húsz éven keresztül a megyében középiskolai testnevelési szakfelügyelői
feladatokat láttam el. Ez azzal járt, hogy az egész megye
iskolai sportjával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznom
kellett és egyben valamennyi középiskola diáksportjának
felügyelete is hozzám tartozott.
A megye diáksportjának szervezésével, irányításával 40
éven keresztül foglalkoztam. Több éven keresztül elnöke
voltam a Vas Megyei Diáksport Tanácsnak, ami megítélésem szerint jól funkcionált. Ezzel párhuzamosan edzőként
dolgoztam és a fiatalokkal nagyon sok országosan jegyzett
eredményt értünk el. Pedagógusi pályafutásom alatt körülbelül húsz alkalommal vittem el gyerekeket nyári sporttáborokba. Ezekben lovaglásra, teniszre, szörfre tanítottuk
meg a gyerekeket. Ezek láthatóan olyan sportok, amelyek
gyakorlásához az iskolákban a feltételek nem voltak adottak. Emellett minden télen elvittem a gyerekeket ausztriai sí
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táborokba. Ausztriában több neves sípályán is voltunk. A
közgazdasági szakközépiskolában minden elsős gyereket
egynapos sí oktatásban tudtunk részesíteni. Nagyon sok alkalommal voltunk olyan nevezetes helyen, mint Semmering.
Amikor megszűnt a szakfelügyelet, akkor az iskolában
egy új feladatot kaptam, igazgató helyettesi megbízásra kértek fel. A kinevezést örömmel fogadtam el, mert ez egyben
azt jelentette, hogy helyben maradhattam. Jó érzés volt az a
helyzet azért is, mert egy kiváló tantestület segítette a vezetői munkámat. Az iskolában 600 körül volt a gyerekek száma és egy nagyon magas színvonalat tartó középiskola volt.
Az igazgató helyettesi feladatot 2003-ig láttam el, amikor az
éveim száma miatt nyugdíjba vonultam. A tanári pályám
során sok esetben voltunk a tanulóinkkal építőtáborban is,
amelyekért több esetben részesültem kitüntetésben. Sok
esetben dolgoztunk Pécs melletti Bólyban, ahol kukorica
címerezéssel foglalkoztunk, itt is több száz gyerek volt velünk.
Büszkén mondhatom el, hogy az építőtábori részvételemért egy alkalommal a Mezőgazdasági, Élelmezési Minisztérium Kiváló dolgozója lettem. De kaptam a szakmai
munkámért, valamint a diáksportban végzett tevékenységemért több városi, megyei és országos elismerést.
A nyugdíjazásomat követően felkértek Szombathelyen
a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumba tanítani,
és öt éven keresztül végeztem pedagógusi feladatokat. Az
öt év alatt két osztálynál voltam osztályfőnök, és vittem el a
fiatalokat az érettségiig. Szerencsére a diákjaim nagyon jó
tanulók voltak és sok kedves emlék fűz ezekhez az évekhez.
A pedagógusi pályafutásom 2008-ban itt ért szép véget. Jól
éreztem magam, ezért boldog voltam, hogy így fejezhettem
be az aktív, munkával eltöltött élveimet.
A magánéletemről elmondhatom, hogy szerencsésen
alakult. Megéltem a 51. házassági évfordulónkat, feleségem
is pedagógus volt, ma már nyugdíjas. Egy fiút és lányt neveltünk fel közösen. A lányom szintén tanít a Premontrei
Gimnáziumban művészetet, ikon-, selyemfestést, mozaik
készítést és biológiát, földrajzot. A fiam főfoglalkozású
Kraw Maga edző, ami egy önvédelmi sport, ami egyre népszerűbb. Van hét unokám, ebből négy egyetemre jár és a

Címlapsztori
másik három középiskolás. Az egyetemisták villamosmérnöki, pszichológusi, környezetvédői, faipari mérnöki
szakon tanulnak, de közben valamit mindegyik dolgozik is,
ezzel hozzájárulnak a saját tanulási költségeikhez.
Miután befejeztem a pedagógus pályafutásomat 2012ben megkerestek a megyei nyugdíjas szövetségtől. Azt
mondták, hogy örülnének, ha a szövetség elnökségében tevékenykednék. Kértem egy kis gondolkodási időt, és amikor visszajöttek hozzám, már arról tárgyaltunk, hogy az
elnöki funkciót vállaljam el. Elég kusza volt akkor a szövetség kapcsolati rendszere, de az anyagi helyzete sem volt
valami rózsás.
Végül összeállt egy öt fős elnökség és attól kezdve naponta jártam be az irodánkba és intéztem a szövetség
ügyeit. Úgy gondoltam, hogy ezt csak teljes odaadással lehet csinálni. A szövetség vezetése eldöntötte, hogy melyek
azok a területek, amelyek prioritást kell, hogy kapjanak, mit
kell az idősek érdekében záros határidőn belül "helyrerakni". Így került első helyre az érdekvédelem, az egészségügy,
programok a közösségi élethez és az értelmes elfoglaltság
szervezése.
Ez a négy terület került előtérbe és azóta is ezeket preferáljuk, és ezekhez keresünk partnereket a mindennapi
életben. A munkánk hatékonyságát mutatja az, hogy a
programoknak a száma évente 52-re emelkedett, és ehhez
jönnek még hozzá a klubok által szervezett rendezvények.
A kezdetekkor 32 klub, vagy egyesület tartozott hozzánk, 1140 taggal. Később a programok bővülésével jelentősen megnőtt az elnökség munkája, ezért először 7 főre
bővítettük ki az elnökség létszámát, majd a legutóbbi
közgyűlést követően már 9 fős elnökséggel dolgoztunk
tovább. Az elnökségen belül minden elnökségi tagnak
megvan a saját területe, aminek a vezetője, és amiért felel. A
vezetőség tagjai kiváló munkát végeztek.
Sikerült jó kapcsolatot kiépíteni Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzatával és a megyei közgyűlés vezetőivel, akiktől relatíve sok segítséget kapunk. Ez többek
között anyagiakban is jelentkezik. Például a várossal élő
együttműködési szerződésünk van, amely szerint évente
pályázat nélkül egymillió forint támogatást kapunk. Ebből
tudjuk kifizetni az irodánk bérleti díját, szervezzük a különböző programokat, így például az Idősek Világnapja
rendezvényét. Ez az év legnagyobb programja, amelyen
minden évben közel 380 meghívott időskorú társunk szokott részt venni.
Állandó programjaink között szerepelnek a különböző
versenyek, vetélkedők. Ilyenek a nyugdíjas Ki Mit Tud?, és
az éves rendszerben visszatérő sportversenyek, amelyeken
különböző versenyszámok kerülnek kiírásra. Hagyományosan egy nagyszabású nemzetközi teke versenyünk van.
Már néhány éve nagy sikerrel rendezzük meg a Nyugdíjas
Akadémikus elnevezéssel a három fordulós szellemi vetélkedőnket.

A Nyugdíjasok Országos Szövetségéhez kapcsolódva,
minden évben megrendezzük a felmenő rendszerű bemutatók megyei selejtezőit és így kerülnek tovább a legjobb
Vas megyei nyugdíjasok az országos rendezvényekre. Az
elhozott díjak azt mutatják, hogy ténylegesen a legjobbak
juthatnak el az országos szintig. Szép példája ennek Ózd,
ahol hosszú idők óta a legeredményesebben szerepel Vas
megye sportolói csapata.
Rendszeresek a színház és mozi látogatások. A mozival
van egy együttműködési megállapodásunk, amely szerint
fél áron tudnak a nyugdíjasok jegyhez jutni. A kéthetente
szerda délután történő vetítéseken eljutottunk odáig, hogy
a mozi teltházas előadással megy. Ez egyben a vezetőnek is
köszönhető, mert rendszeresen jó filmek kerülnek bemutatásra. De jó a kapcsolatunk a Weöres Sándor Színházzal
is, ahová évente 4-5 alkalommal szervezünk nyugdíjasoknak kedvezményes színházlátogatást. Ezzel a lehetőséggel
szívesen élnek a nyugdíjasaink.
Ugyancsak évente 4-5 alkalommal szervezünk egy-egy
napos kirándulást, a Fertő-tótól kezdve a Dunántúl több
híres történelmi és fölrajzi helyszínéig. Pannonhalma, Kőszeg, Sopron, Győr, Székesfehérvár, Balaton, Veszprém
mindig tartogat olyan látványosságokat, amely feltölti a
nyugdíjasainkat. Volt olyan kirándulásunk, amit több esetben meg kellett ismételnünk, mert olyan jól érezték magukat a nyugdíjasok és ezzel nagyon népszerűvé vált.
Így hetven év felett elmondhatom, hogy az életemet
három nagy elkötelezettség kísérte végig, a család, a tanári
hivatás és a sport. Az eltel évek alatt voltak nehézségek, csalódások és kudarcok, de ezeket minden esetben felülírták
azok az élmények, sikerek és örömök, amelyek a családban,
a tanításban és a sportban értek. Mindháromban azt vallottam, hogy a sikereket csak együtt, csapatban, a többiekkel
összedolgozva érhetem el. Ezt a hitemet az eltel idő és az
eredmények igazolták is.
Demeter Ferenc
Képen: Sportnap díjátadó, 2017. május
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A Kormány mindent tudni akar
a nyugdíjasokról
A Századvég Politikai Iskola és a Századvég Gazdaságkutató 196,8 millió forintos megbízást kapott a kormánytól
(egész pontosan a fejlesztési minisztériumtól) arra, hogy
járjanak utána, mit gondolnak az idősek - derül ki az uniós
közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetményből. A
megbízás neve: Szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése
kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018).
A Századvégek a megbízást versenyeztetés nélkül kapták meg. Az indoklás az alábbi érvelés mentés halad:
- 2006 óta több 65 év feletti ember él Magyarországon,
mint 15 év alatti, és ez az olló évről évre nyílik.
- A magyar időskorúak percepciójának, preferenciáinak
és attitűdjeinek mélyebb és részletesebb megértése céljából
szükség van egy, a vizsgált csoportot érintő legfontosabb
kérdések teljes spektrumát átfogó, komplex kutatásra.
- A korábban a témában készült kutatásra az a jellemző,
hogy az időskorúakat érintő problémák csak egyes részeire
koncentrálnak. Erre a kutatásra a megbízást a Századvégek
versenyeztetett közbeszerzésen nyerték el.
- Kiegészítő kutatások nélkül a kormány nem kapná
meg a szükséges szakpolitikai támogatást a tevékenységéhez.
- A kormány korábban már rendelt versenyeztetés nélkül kiegészítő kutatásokat.
Magyarán a kormánynak nagyon fontos tudni, hogy mit
gondolnak az idősek, erről már vannak kutatási eredményei
a Századvégektől, de még többre van szüksége. Ráadásul
már korábban rendelt a témában versenyeztetés nélkül
pluszkutatást, úgyhogy most ezt újra megteszi.
Az 55 év fölöttiek várhatják a telefonhívást
A tájékoztató szerint a kutatást három alapszempont és
12 fő témacsoport keretében kell elvégezni.
Az alapszempontok:
1. Az időskorúak jövőpercepciója, időskori szerepek,
2. Az öregedéssel együtt megjelenő problémák,
3. Az egyén, család, állam szerepe az időskorúak életében.
A témacsoportok:
1. Anyagi helyzet: jövedelmek, jövedelemformák, vagyon, életszínvonal, elégedettség,
2. A munka világa,
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3. Egészség: egészségi állapot, kapcsolódó attitűdök,
egészségügyben való részvétel, attitűdök a magyar egészségüggyel kapcsolatban,
4. A napi megélhetés problémái: költségek, annak szerkezete, rezsi problémák, eladósodottság,
5. Biztonság, biztonságérzet,
6. Lokális környezet: aktivitások, részvétel a helyi életben, elégedettség a lakóhely viszonyaival, önkormányzatokról alkotott vélemények,
7. Politikai kultúra: részvétel a demokráciában, attitűdök, preferenciák, értékrendek,
8. Média/kulturális fogyasztás: médiafogyasztási profilok, kulturális és digitális aktivitás,
9. Család: családok, társadalmi hálók, a család funkciója,
a családban betöltött szerepek, problémák, igények,
10. Gondoskodó állam: speciális kedvezmények, lehetőségek ismerete, azok igénybevétele, milyen elvárások fogalmazódnak meg,
11. Közlekedés: szokások, preferenciák, tömegközlekedéshez való viszony,
12. Értékrend: értékrend csoportok, életvezetési elvek.
Az adatfelvétel két módon történik majd. Egyszer telefonos interjúk formájában, 12-szer 2000 fős mintán (a 12
témakörnek megfelelően), a kérdőív hossza körülbelül 15
perc lesz. Vagyis az 55 év fölötti magyarok (ez a kutatás alsó
korhatára) számíthatnak rá, hogy a Századvég felhívja őket
egy negyedórás kérdőívvel.
Másrészt lesznek fókuszcsoportos interjúk, összesen
12 darab csoport (4 budapesti, 8 vidéki), csoportonként 8
fővel és 90 perces hosszal. Ezeken szintén az 55 évnél
idősebbek véleményére lesznek kíváncsiak.
Az adatfelvételek alapján nyert eredményeket és összefüggéseket a Századvégeknek táblázatokban kell majd öszszefoglalniuk, csinálniuk kell 12 darab szöveges összefoglalót (minimum 20 oldal terjedelemmel), valamint egy
nagy, minimum 50 oldalas összefoglalót.
Jó hír, hogy az elkészült dokumentumokat (persze csak
a minisztériummal egyeztetett módon és formában) majd
nyilvánosságra kell hozniuk.
Forrás: https://zoom.hu/hir/2018/04/12/a-kormanymindent-tudni-akar-a-nyugdijasokrol/
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Nyugdíjemelés: ez a helyzet
mindenkinek rossz lesz
A munkaerőhiány miatt egyre nagyobb ütemben nőnek a bérek,
miközben a nyugdíjak éppen, hogy követik az infláció alakulását.
Emiatt évről-évre lemaradhat az öregségi ellátások vásárlóereje a
nemzetgazdasági átlagbér vásárlóerejétől. A nyugdíjemelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket célszerű lenne módosítani - figyelmeztetett Farkas András nyugdíjszakértő.
Ha a nyugdíjakat évente átlagosan 3 százalékkal növelik
(a kötelező nyugdíjemelés az infláció mértékével történik),
az átlagbérek viszont 12-15 százalékkal nőnek, akkor már
néhány év alatt is jelentősen leszakadhat a nyugdíjak vásárlóereje. Márpedig tavaly a nyugdíjakhoz képest minimum
négyszer olyan gyorsan nőttek a fizetések és az előrejelzések szerint idén is körülbelül ugyanekkora lesz a bérdinamika - magyarázta Farkas András a KlubRádió Esti gyors
című műsorában.
A különféle egyéb juttatások csak egyszeri tételt jelentenek: így a nyugdíjprémium, ami akkor jár csak, ha 3,9 százaléknál magasabb a gazdasági növekedés üteme, a különféle politikai indíttatású juttatások - például Erzsébet-utalvány - pedig inkább csak a választási kampány járulékos
"ajándékai" voltak. Így a nyugdíjasok számára csak az inflációval megegyező mértékű emelés az, ami biztos.
Az mfor.hu összehasonlító számításai szerint miközben
az aktív keresők nettó átlagbére a 2016 eleji 165 500 forint-

ról 205 300 (családi kedvezménnyel együtt 213 700) forintra nőtt mostanra, addig egy akkor 165 500 forintos nyugdíjjal rendelkező egyén alap járandósága pusztán 174 600 forintra nőtt. (Mi több, ez az összeg igen magasnak számított,
hiszen az átlagnyugdíj 120 ezer forint körül mozgott 2016ban.)
A leszakadást egy másik KSH adat is jól szemlélteti:
miközben a nyugdíj és az egyéb szociális juttatások tekintetében az egy ellátottra jutó ellátmány a nettó nominális
átlagkereset 67,6 százalékát tette ki 2014-ben, addig 2017re 58,3 százalékra zuhant ez az érték.
Változtatni kell!
Az öregségi nyugdíjasok létszáma 2,1 millió körüli és
van további 5-600 ezer ellátott, aki a szintén a társadalombiztosítástól kap valami egyéb juttatást - mondta Farkas
András. Ez a társadalmi csoport olyan hatalmas méretű
vásárlóerőt képvisel, akkora keresletet támaszt, ami a
GDP-növekedés egyik alapvető pillére. Tehát a nyugdíjasok korántsem csak egy eltartandó, súlyos nehezéket
jelentenek a gazdaság számára. Így nem csak a méltányosság, de a racionalitás is megkövetelné, hogy ne engedjék, hogy egyre tágabbra nyíljon az olló a nyugdíjak és a
bérek vásárlóereje között.
(forrás: napi.hu)
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Van fedezete a nyugdíjnak!
Sajtótájékoztatót tartott május 4-én a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület arról, hogy mit üzennek a
nyugdíjasok a most alakuló országgyűlésnek. A januárban
ülésezett Országos Nyugdíjas Parlament néhány fontos határozatát emelték ki.
Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos
Egyesület elnöke arról beszélt, hogy
1.) A jelenlegi nyugdíjrendszer fenntartható. A nyugdíjak folyósításának hosszútávú biztonságát elsősorban a
hazai vállalkozások nagyon alacsony termelékenysége és
kevésbé a kedvezőtlen demográfiai folyamatok veszélyeztetik. A mindenkori költségvetés aktuális fejezete rögzíti a
nyugdíjra fordítható kiadások mértékét, de ez az összeg a
mindenkori politikai döntés függvénye.
2.) Az idősek folyamatosan hozzájárulnak a mindenkori
nemzeti jövedelem növekedéséhez. A nyugdíjasok a jelenleg hatályos 59 fajta adó nagy részének megfizetésével és az
egyre jelentősebb, nem fizetett önkéntes és háztartási munkával hozzájárulnak a költségvetés bevételi oldalához.
3.) Indokolatlan a nyugdíjba belépő korosztályok között
az induláskor megállapított nyugdíj mértékek között tapasztalható különbségek további növekedése. A települések, a nemek, a juttatások jellege, a nyugdíjba vonulás időpontjához köthető különbségeket fokozatosan csökkenteni szükséges.
4.) Az idősek sajátos élethelyzetéhez igazodóan fontos a
közszolgáltatások hozzáférést megkönnyíteni. Szükséges
forrásokat biztosítani az idősekkel foglalkozó intézmények
bővítésére, a kis településeken élők nehézségeinek csök-
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kentésére, az elmagányosodási folyamatok lassítására, az
idősek önszerveződéseinek támogatására.
Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos
Szövetségének elnöke a Ratkó-nemzedék szerepéről beszélt. Ez a kiugró létszámú nemzedék most lép a nyugdíjas
korba. A korábbiaknál jobb fizikai, szellemi, kulturális állapotban érték el ezt az életkort. Ennek az "R-generációnak"
más a viszonya a nyugdíjas léthez és a politikához, és ezt fel
kell használni.
Juhász László, a Magyar Szakszervezetek Szövetsége
Nyugdíjas Tagozatának alelnöke a bérek és a nyugdíjak viszonyáról beszélt.
- a bérek négyszer gyorsabban nőttek, mint az inflációkövető nyugdíjak, ezzel a nyugdíjak elértéktelenednek.
- be kell vezetni a svájci indexálást, ami részben a gazdasági növekedéshez is kötné a nyugdíjak emelését.
- a több nyugdíj több fogyasztást, több adót is jelentene.
Véghné Reményi Mária, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnöke, az idősek társadalmi lehetőségeiről beszélt.
- a kistelepüléseken élő nyugdíjasok sokkal nehezebben
jutnak a szolgáltatásokhoz (vásárlás, orvos, bármilyen kultúra, ügyintézés, stb.) a hiányos szolgáltatás és a rossz közlekedés miatt.
- az egyedül élők mentális és fizikai állapota gyorsabban
romlik.
- a 75 éven felülieknél az egészségügyi ellátásban tűrhetetlen hátrányos megkülönböztetések vannak.
Gergely József

NYOSZ-hírek

Testületi ülések sorozata a NYOSZ-ban

A tavaszi hónapok minden civil szervezet életében fontos feladattal terheltek: el kell készíteni az előző évi pénzügyi beszámolókat, és a következő év pénzügyi tervét, majd
mindezeket az alapszabályban meghatározott módon testületi jóváhagyással kell véglegesíteni. Ez a folyamat azzal
is jár, hogy a szervezetek valamennyi "hivatalos" fóruma
megtárgyalja a dokumentumokat.
Ennek a folyamatnak az indulásaként közös testületi
ülésre invitálta a NYOSZ vezetése az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait - ezúttal egy három napos együttlétre Hajdúszoboszlóra. A Gabi vendégházat kibérelve
mintegy tíz munkaórát foglalkoztak a vezetők a szövetség
elmúlt évi gazdasági és mozgalmi tevékenységének elemzésével. A két testület először közösen hallgatta meg Némethné Jankovics Györgyi elnök évértékelő szavait, majd
külön-külön állást foglalt, és támogató-ajánló véleményt
fogalmazott meg a május 9-én összeülő küldöttgyűlés számára a közhasznúsági beszámolóról.
Az Elnökség emellett eszmecserét folytatott a tagszervezetek működési feltételeiről, a szervezeti élet nehézségeiről, a szervezetépítés lehetséges módjairól, de áttekin-

tette a 2018. év legjelentősebb eseményeit, projektjeit, a
várható legfontosabb feladatokban alkalmazandó munkamódszereket, munkamegosztást. Így külön figyelmet kapott a megbeszélésen a szenior mozgásprogram eseménysorozata, a Csillebérci Randevút kiváltó Hárshegyi Randevú eseménysorozatának megszervezése, végül a 30 éves
NYOSZ születésnap és tisztújítás adta feladatok megtárgyalása.
A három napos program ugyanakkor arra is alkalmas
volt, hogy a vezetés kötetlen beszélgetésekkel, baráti hangulatú együttléttel javítsa a közös munkavégzés feltételeit.
A 2017-es év lezárásának következő állomása a május 9i küldöttgyűlés volt.
A 47 küldöttből megjelent 42 résztvevő egyhangú szavazással fogadta el a közhasznúsági beszámolót, majd megválasztotta az év végi tisztújítást előkészítő Jelölő Bizottság
tagjait: vezetőként Török Lajost, a Veszprémi Nyugdíjas
Szövetség elnökét, tagjainak Baghyné Makra Ilonát, a
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökét, és Dancs
Istvánt, a Vas Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökét.

Munkában a küldöttgyűlés
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Régiós Versmondó Verseny Békéscsabán

Április 27-én (pénteken) a békéscsabai Megyei Könyvtár impozáns formában meghagyott, a régi időket időző
rendezvényterme adott helyet a Régiós Versmondó Versenynek. A megrendezéshez a Megyei Könyvtár minden
évben biztosítja a rendezvénytermét. A versenyre 28 versmondó jelentkezett, akiket szakmai zsűri hallgatott meg és
értékelte tudásukat.
A szakmai zsűri tagjai voltak: Rakonczás Szilvia, a Megyei Könyvtár igazgatója Békéscsabáról, Baghyné Makra
Ilona nyugdíjas pedagóus, író Szegedről, és Mizó Ferencné
magyar-dráma szakos nyugdíjas tanárnő Békéscsabáról.
A versenyt és a versenyzőket Szrenka Pálné Erzsike, a
Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elnöke
köszöntötte, aki emlékeztetett arra, hogy a régiós megmérettetésről a legjobb eredményt elért versmondók jutnak
tovább az országos versenyre.
A versenyt Fülöp Csaba, Békéscsaba önkormányzati
képviselője nyitotta meg, aki kiemelte, hogy nem könnyű
dolog a nagyközönség, a zsűri elé kiállni, főleg a nyugdíjas
korosztály számára, de elismerését fejezte ki az összes benevezett nyugdíjas versmondóknak.
A szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga, mivel a ré-
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giós versenyt szünet nélkül bonyolították le. A közel három
és fél órás magas színvonalú verseny végén a zsűri döntése
alapján az alábbi versenyzők jutottak tovább az országos
versmondó versenyre.
Bíróné Majoros Mária, Gyomaendrőd
Szabó Péterné, Hódmezővásárhely
Pribojszki Györgyné, Békéscsaba
Varga Erzsébet, Baja
Réhn Istvánné, Mohács
Fejes Péter, Hódmezővásárhely
Perei Károlyné, Sarkad
Varga Nándor, Csongrád
Czernák Ferenc, Arad
Parászka Péter, Kétegyháza
A résztvevők díszoklevelet, ajándék könyvet vehettek
át, míg a továbbjutók külön oklevelet kapta Szrenka Pálné
megyei elnök asszonytól.
Különdíjat, a Megyei Könyvtár értékes felajánlását, a
csatos Bekensiensis című díszkiadványt a békéscsabai Pribolyszki Györgyné versmondó kapta.
A nívós rendezvény közös ebéddel zárult a békéscsabai
Szlovák Étteremben.
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Debrecenbe kéne menni...
Jó szerencsénkre nekünk már nem kéne, ugyanis a Polgármesteri Hivatal és Izsó Gábor polgármester úr jóvoltából az Arany János Emlékév kapcsán február 22-én ötvenen kirándulhattunk Debrecenbe a Csavargó kényelmes
autóbuszával.
A kirándulás résztvevői a békési Családsegítő és Támogató Szolgálattól 7 fő, Tarhosról 11 fő, valamint Békés
Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületétől 32 fő, a
legtöbb társadalmi munkát végző tagja volt.
A csoportot az egyesület elnöke, Balázs Imre vezette.
Nagy meglepetésünkre a Polgármesteri Hivatal munkatársai egész napra elegendő finomsággal, enni-innivalóval
is feltarisznyáltak bennünket.
Debrecenben a Békésről 24 éve elszármazott Vas Sándor református tiszteletes úr várta csoportunkat, láthatóan
nagy örömmel, s a nap folyamán mindent megtett azért,
hogy jól érezzük magunkat.
Először az 5 éve megújult Református Kollégiumot és
Múzeumot néztük meg. A kiállítás-vezetőnk rendkívül színesen, szakszerűen, kérdezz-felelek stílusban aktivizálta
csoportunkat.
A két óra alatt 16 féle kiállítást nézhettünk meg, így pl.
megismerhettük Debrecen, a református egyház történetét, láthattunk gyönyörű egyházművészeti relikviákat,
bepillantást nyerhettünk a volt diákok életébe. A kiállított
tárgyak között volt például Csokonai Vitéz Mihály fuvolája,
Arany János pipája, Petőfi Sándor pohara, Ady Endre leckekönyve.

Láthattuk eredeti kézírásukat is, valamint az Imateremben azt a széket, amelyben Kossuth Lajos is ült.
Természetesen megnéztük az emeleten a világ legszebb
könyvtárai közé tartozó Nagykönyvtárat, 600 ezer kötetével Magyarország legnagyobb egyházi gyűjteménye. Dísztermében megtekinthettük "Jártam a jelenben, éltem a jövőben" címmel az Arany János életéről készült kiállítást is.
Közismert, hogy a költő életére, munkásságára nagy hatással voltak a debreceni, a kollégiumi évek.
Vas Sándor tiszteletes úr vezetésével ezután a Nagytemplomba mentünk át, amelyet szintén nem régen restauráltak. Gyönyörű volt, itt is láthattunk csodákat, pl. a
Vizsolyi Biblia eredeti példányát.
A 2. emeleten egy elképesztően gyönyörű időszaki kiállítás remekeiben, Terdik Angéla, Kölcsey díjas fazekas népi
iparművész kerámiáiban gyönyörködhettünk.
A 6. emeleten az ókori Palesztina mindennapjaiba tekinthettünk. A legbátrabbak még 82 lépcső megmászása
után kitekinthettek a toronyból, így Debrecen egész panorámája tárult eléjük.
Rövid belvárosi séta után a tiszteletes úr finom ebédet
intézett nekünk a Kollégium menzáján.
Jó hangulatban, testileg ugyan kifáradva, de szellemileglelkileg felfrissülve tértünk haza. Köszönjük mindenkinek,
akik részt vettek kirándulásunk megszervezésében!
Diósné Csontos Julianna és Balázs Imre beszámolója
Fotók: hazaitajakon.hu

NYOSZ-hírek

Generációs Dalos Találkozó Kabán
Számomra mindig nagy öröm a dalos találkozón való
részvétel. Úgy gondolom, hogy a zene, a dal az, ami összeköt bennünket, megnyugtat és megnyitja a szíveket.
Kabán már 12-dik alkalommal rendezte meg a Nyugdíjasok Baráti Egyesülete ezt az összejövetelt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Márkus Ica Életműdíjas
művésznő, aki a fellépők minősítését vezette.
Gere Gyuláné Pirike, az egyesület elnöke köszöntő szavai után a megyei nyugdíjas szövetségtől Molnár Ferencné
Rózsa megyei elnök és helyettese Dóráné Szalontai Piroska, valamint a Kocsis Imréné, az Életet az Éveknek
megyei elnöke üdvözölte a jelenlévőket.
A megyénkből, de más megyéből, a környék településeiről és Romániából, Nagyszalontáról is összesen 40 szólista és csoport jelezte részvételi szándékát, ebből 28 szólista kérte megmérettetését a továbbjutásért.
A műsort a Kabai Búzavirág Pávakör nyitotta meg.
Több olyan csoport és szóló énekes volt, aki először járt
nálunk ezen a rendezvényen, ilyen volt a Tiszaszentimrei
Margaréta Hagyományőrző Népdalkör és szóló énekesei.
Igen színvonalas műsort adtak a szóló énekesek, továbbjutottak a Regionális Dalos Találkozóra.

Debrecenből a Hajdúsági Népzenei Együttes 3 citerással igen színvonalas műsort adtak. Püspökladányból a
táncoslábú nagyik adtak szuper műsort. Ők is először voltak nálunk.
Dícséret nélkül nem lehetet a Kabai Menykő Néptáncegyüttes Köves Ének Csoport műsorát hallgatni, és a Csillag Csoportot - táncos gyerekeket - is öröm volt nézni. Ők a
jövő reménységei. Köszönet vezetőjüknek! Jövőre veletek
ugyan itt!
Gratulálunk, és köszönet minden résztvevőnek, szereplőnek a kimagasló, színvonalas műsorért.
Továbbjutottak a Regionális Dalos Találkozóra:
Boda Sándor, Kaba, Csávás Antalné, Kaba, Kanczel Bíborka, Hajdúsági Népzenei Együttes, Debrecen, Nagy Imréné, Hajdúnánás, Nagy Pálné, Margaréta Népdal és Hagyományőrző Kör, Tiszaszentimre, Papp Jánosné. Margaréta Népdal és Hagyományőrző Kör, Tiszaszentimre, Pomázi László, Hajdúnánás, Tóth István, Nosztalgia 2002
Hagyományőrző Klub, Földes, Újfalusi Jánosné, Margaréta
Népdal és Hagyományőrző Kör, Tiszaszentimre.
Tóth Lajosné,
az egyesület kultúros vezetője

Kulturális találkozó Szepetneken
A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének tagszervezete, a szepetneki Nefelejcs Egyesület e hó
végén tartotta kulturális találkozóját. A találkozón 14 klub
művészeti csoportja vett részt és adott műsort. A rendezvény résztvevőit Fischl Tímea polgármester köszöntötte, mindenkinek sikeres szereplést és jó szórakozást kívánt. A rendezvényen énekkarok, szóló énekesek, tánckarok és színjátszók is felléptek, akik a régi idők tollfosztását
is bemutatták. A műsor után következett a finom vacsora,
majd kiváló zenés hangulatban ért véget a rendezvény.
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Irodalmi pályázat 2018-ban
Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!
Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen
írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen
megformált, szép gondolataikat 2018-ban is! Szívesen olvasnánk pozitív, élményt nyújtó, szívet-lelket melengető
történeteket!
Idei pályázatunk témájául idén kettőt választottunk:
Az otthon zöld füvén, Családi körben
A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megformált,
legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy terjedelmi korlátok nélküli maximum 4 vers.
A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban
helyezzék el a pályamű két számítógéppel írt példányát (1);
valamint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az
olvashatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószámmal, továbbá telefonos és e-mail elérhetőségüket(2)!
Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: irodalmi pályázat.

A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége
Budapest Szövetség utca 9. 1074
Beküldési határidő: 2018. november 05.
2018-ban - a korábbi évek gyakorlatától eltérően - nincs
regisztrációs díj.
A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bontja fel, kizárja az értékelésből; továbbá kizárja a zsűri a szerző nevével, aláírásával küldött írásokat is.
Eredményhirdetésre terveink szerint decemberben kerül sor; a díjazottak alkotásaiból (a 2017. évi győztesekkel
közösen) tervezzük antológia kiadását.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és címet tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel; így a beküldött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint)
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.
Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet, és
jó egészséget kívánunk:
NYOSZ Elnökség

Hajdúszoboszlói "Derűs" emlékképek
A Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub közelmúltban két eseményen vett rész, melyről mint
szép emlékekről számolt be, és az alábbi képeket küldte szerkesztőségünknek. Jelesül a kirándulásukról
és a régiós táncfesztiválról.
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NYOSZ-hírek, felhívások

Nyugdíjas Természetbarátok
Országos Találkozója
XI. Bakony Túra
2018. június 28-29.
A Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége
XI. alkalommal rendezi meg az Országos Bakony Túrát.
Tekintettel a beérkezett igényekre, az idei évben eltérünk a hagyományos időponttól, mert az augusztusi hőség
miatt az idősek nehezen vállalták ezt a kirándulást.
Az idei évben a túrára érkezők több lehetőség közül
választhatnak. Alapvetően marad a hagyományosan PorvaCsesznek vasútállomásról induló két útvonal, de kiegészül
egy előre választható lehetőséggel is.
Első: a hagyományos túra, a Cuha patak völgyében, öt
kilométeres útvonalon egy nagyon kellemes sétát lehet
tenni. A nehézséget továbbra is az jelenti, hogy az út közben a Cuha patakon több esetben is át kell kelni és ennek
leküzdése ügyességet és leleményességet igényel.
Második: a Porva állomásról indulva Hódos ér - Vinye
útvonalat választhatják, ami 7-7,5 kilométeres útvonal, egykét helyen jelentős szintemelkedést is le kell küzdeni. Ez
nem érinti a Cuha patakot, de szép bakonyi látnivalókban
ez is bővelkedik.
Harmadik: akik egy új túrára vállalkoznak, Volán buszszal elmennek Csesznekre, ahol egy nagyon impozáns vár
található, ami évszázadokon át uralta a Győrből a Balatonhoz tartó bakonyi hágót. A vár megtekintését követően a
csoport egy 7 km-es túra leküzdését követően Vinyére
megy át és csatlakozik a többiekhez. A túra végrehajtásához elengedhetetlen az előzetes jelentkezés, hogy a reggeli utazás miatt a Volán felé ezt jelezni tudjam.
A rendezők hívják és várják a résztvevőket az ország
minden részéből - a csoportokat, vagy a néhány fős baráti
társaságokat. Kérjük, hogy a jelentkezéseknél már előre
jelezzék, hogy hányan, melyik túraútvonalon szeretnének
részt venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a túrákon csak
jól "bejáratott", kényelmes és vízhatlan sportcipővel ajánlott részt venni.
Program ajánlatunk:
Megérkezés Veszprémbe 2018. június 28-án 10.00 13.00 óra között. A vasútállomáson, vagy a busz pályaudvaron a csoportok házigazdái fogják várni a túrára érkezőket. A vendégek elhelyezése a Hittudományi Főiskola
kollégiumában lesz. Ezek a szobák három ágyasak, de minden szobához tartozik fürdő és WC helység. Amennyiben
hárman veszik igénybe a szállást 3.300Ft/fő/éj + IFA, 2 fő
esetén 4.200Ft/Fő/éj +IFA, 1 fő esetén 5.800Ft/fő/éj.
Ezért fel kell töltenünk a szobákat, vagy tudomásul kell
venni a magasabb árakat. Alkura nincs lehetőség.

Ebédet erre a napra a csoportok által előre jelzett igények szerint tudunk biztosítani (éttermi menűs, vagy gyorséttermi egyedi igényeknek megfelelő lehetőségek).
15.00-tól a szokásos veszprémi városnézés, vagy ha
igény van rá, állatkerti látogatás. A városnézési programban
lehet kérni a várbörtön meglátogatását. Ez kb. 1-1,5 óra az
idegenvezetővel, de az időpontot előre le kell foglalnom.
18.00-tól esti program az igényeknek megfelelően
megnézzük a közeli VMK adta lehetőségeket, külön egyeztetés alapján, esetleg közös vacsora.
Június 29-én reggel indulás Porvára vonattal, illetve
Czesznekre Volán busszal, a vállalt útvonalaknak megfelelően a megtörténik a csoportok kialakítása.
Ebéd Vinyén, - bográcsban főtt gulyásleves.
Visszautazás Veszprémbe délután és lehet választani,
hogy a péntek estét is itt töltitek, vagy a hazautazás között.
A szombati hazautazás azért jó, mert így kényelmesen meg
lehet csinálni a túra programokat és a délutáni vonattal
tudunk kijönni a völgyből.
Június 30-án, szombat délelőtt még ajánlott egy kirándulás Zircre, vagy Veszprémi Állatkertbe, esetleg a Kolostorok völgyébe lehet egy látogatást tervezni.
Előzetesen tervezett költségek:
- Szállás a Hittudományi Főiskola Kollégiumában, a
költségek az első részben leírtaknak megfelelően alakulnak.
A 65 év alattiak utazási költsége Veszprém - Porva és
Vinye - Veszprém között összesen: 1.300.-Ft.
Közös ebéd Vinyén 1.100-1.300.-Ft között, ez attól
függ, hány jelentkező lesz és annak függvényében tudok a
vendéglátókkal egyeztetni.
Minden egyéb étkezési és program igény csak egyeztetés kérdése. A fentieken kívül sok mindent lehet még
kérni ez a csoportvezetővel és köztem történő megegyezés
függvénye és a vállalt anyagiak kérdése.
Jelentkezési határidő: május 24.
(a szállást időben le kell foglalnunk,
Volánnal egyeztetni kell ):
Elérhetőségek:
Demeter Ferenc
06/20/989-9684
demeterferenc54@gmail.com
Demeter Ferenc 8200 Veszprém Vilonyai út 3/B
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Vélemény

Idősügyi Konferencia a Normafában
A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége szervezésében a Normafa Idősek Otthona adott helyt a NYUGDÍJASOK A
TÖRTÉNELEM SORSFORDÍTÓIBAN" című konferenciának. A konferencia előadói (képeinken) és előadásai:
- Dr. Köteles Lajos - Dr. Rozsnyai Katalin: Nyugdíjasok az átalakuló világban. - Dr. Köteles Lajos - Dr. Rozsnyai
Katalin: Országos életminőség vizsgálat. - Dr. Jászberényi József: Miért fontos az időskori tanulás? - Dr. Jászberényi
József: Időskori függőségek. - Dr. Benkei-Kovács Balázs - Dr. Kereszty Orsolya: Kulturális fogyasztási szokások és
informális tanulás a Harmadik Korban.
A konferencián bemutatkozott és köszöntő műsort adott a Normafa Idősek Otthona dalköre (képünkön), valamint
Bencze Enikő művésznő.
A konferencia témáihoz tett észrevételeket Csabakerti Ildikó, melyeket az alábbiakban közreadunk.

A konferencián nagyon sok okosat hallottunk, azonban
az egyik előadóval nem értek egyet.
1./ Szeniorok élethosszig tartó tanulása
Az előadó tájékoztatott bennünket, hogy az 50+ korosztálynak miért szükséges tanulni. Véleménye szerint a
szeniorok közé már a 40+ korosztályt is be kell sorolni.
Hogy miért? Mert az élet nagyon felgyorsult, és a 20-30
évvel ezelőtt szerzett tudás már nem elegendő a munkaerő
piacon. Ezzel eddig egyetértek. Ennek a korosztálynak
még 15-25 év van hátra az aktív életből. Aki nem veszi fel a
tempót, az munkanélküli, vagy közmunkás lesz. (Aztán
megnézheti a nyugdíját.)
A jelenlévők azonban 60+, 70-80 évesek voltak, és a
konferencia tematikája is nyugdíjasoknak lett meghirdetve.
Véleményem szerint ez az előadás nem nekünk szólt. Ez a
korosztály már nem fog elmenni iskolarendszerű oktatásba. Még akkor sem, ha még dolgozik.
Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy nekünk nincs
szükségünk tanulásra. Nagyon is szükséges. Mire gondolok? Szerencsés ember az, aki azt tanulta, amit szeretett volna. Vagy a szüleink választották az iskolát, vagy egyszerűen
oda vettek fel. Aztán ledolgoztunk 40-50 évet. Voltunk mi
különböző tanfolyamokon, mert a munkahelyünk előírta.
Ha meg akartuk tartani az állásunkat, elvégeztük munka
mellett, gyereknevelés mellett. Ezen időszak alatt kevés
embernek volt lehetősége, ideje mást tanulni. Hacsak az
élet elő nem írta számára. De most, most végre itt van a mi
időnk!!! Nyugdíjas vagyok, ráérek. Végre azzal foglalko-
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zom, amivel mindig is szerettem volna. Ha valaki iskolarendszerű oktatásba szeretne menni, menjen oda. Ha
valaki egész életében kazánkovács volt, de a művészet érdekelte, keresse meg a lehetőségeket. De ha valakit a szarvasbogarak nemi élete érdekli, foglalkozzon azzal.
A lényeg, hogy ne tunyuljunk a TV előtt egész nap.
Foglalkoztassuk az agytekervényeinket.
Hogy lehet ezt? Egyrészt a fent leírtak szerint. Másrészt
az ismeretek minél több begyűjtésével. Bíztatlak benneteket, hogy minden nap olvassatok újságot, de nem csak
pletykalapot. Minden nap nézzétek meg a TV híradót.
Hogy melyiket? Hát nézzétek végig az összeset, többször
is. Aztán válasszátok ki, amelyik számotokra a leghitelesebbnek tünik. De a kiválasztás szempontja ne az legyen,
hogy milyen dizájnos a stúdió, vagy mekkora melle van a
bemondónőnek. A lényeg, hogy mit mond!!! Hallom a
fülemben, hogy azt mondjátok, én nem politizálok, engem
nem érdekel a politika. Ez nem igaz, és rögtön meg is cáfolom a kijelentéseteket.
A világot a politika irányitja. Nincs az életnek olyan
területe, amibe nem szól bele. A kassza kulcsa náluk van.
Oktatás: A gyerekeim panaszkodnak, hogy az oktatásra
milyen kevés pénz jut. Tanulnak látástól vakulásig, mégsem
piacképes a tudásuk, mert az állam rossz irányt ad meg.
Tanulnak rengeteg ezt, kevés azt, de az én unokám
amazt szeretne tanulni. Mi ez, ha nem oktatáspolitika?
Munka: Kitanittattam a gyerekemet, mégis munkanélküli. Az unokám külföldre ment dolgozni. Már 1 éve nem
láttam, belepusztulok. Mi ez, ha nem foglalkoztatáspolitika?

Vélemény
Környezetvédelem: Ezek a gyümölcsfák nem ismerik a
naptárt? Virágoznak, pedig még nem kellene. Lefagytak a
rügyek, idén drága lesz a gyümölcs. Ezek a buta felhők nem
tudják, hogy tartalmukat a Földön egyenletesen, megfelelő
időben kellene kiengedniük? Nem kell ahhoz a trópusokra
menni, hogy özönvízszerű eső essen. Nálunk is esik egy
kicsi területre hatalmas mennyiségű víz. Elárasztja a földeket, a háztáji tönkremegy. A kicsi helyi közösség útjait
tönkreteszi a víz. Ezekért a normálistól eltérő jelenségekért
a globális felmelegedés felel. Van ugyan nemzetközi megállapodás, de ezt nem mindegyik ország tartja be, ill. van,
aki kilépett a megállapodásból. Megállapitották, hogy
mennyi gőzt-gázt engedhetünk a légtérbe, mely fűtési formák szennyezik a levegőt. Tudom, hogy a fűtésem nem
megfelelő, de kinek van pénze fűtéskorszerűsítésre? Ez
bizony már nemzetközi politika.
Ugye, igazam volt? A XXI. században nem lehet úgy
élni, hogy nem politizálunk. Nem kell akadémikusi szinten,
de véleménye mindenkinek van. Ezt a véleményt beszéld
meg másokkal is, cseréljetek eszmét. És akkor az fog bekövetkezni, hogy ha jön a gyereked, unokád, elmondod nekik,
hogy mit olvastál, hallottál. Esetleg ha nem értesz valamit,
megkérdezed tőlük. És akkor ők azt mondják magukban,
ejha, ez a nagyi, papi milyen tájékozott.
Nem csak arról lehet velük beszélgetni, hogy mikor
hozta a postás az Erzsébet utalványt.
Egyszóval arra van szükség, hogy az idősek (nem öregek) gondolkodjanak. Legyetek nyitottak a világra, fogadjátok el az új impulzusokat. Fogadjátok el, hogy a világ
állandóan változik, nem lehet mindig a múltban élni. Legyetek kreatívak, keressétek az új kihívásokat.
(Pl. megtanulni a számítógép használatát, és akkor skypon látom az unokámat.)
Ha követitek a tanácsomat, nagyon sokat tettetek a
mentális egészségetekért. Azaz nem hülyültök idő előtt. És
ha mentálisan jól vagy, az nagy mértékben kihat az egészségedre.
Véleményem szerint a mi korosztályunkra a fenti típusú
élethosszig tartó tanulás vonatkozik.

védőoltást, hogy ő ne legyen beteg? Az államnak abból volt
pénze, amit az akkor aktív dolgozók befizettek adóban.
Nem tartotok el minket, csak visszaadjátok azt a temérdek
hozzájárulást, amit életünk során mi befizettünk. Az aktív
dolgozó adózik, hogy a fiatal épségben, egészségben felnőjön, tanuljon, amennyit csak akar. Mire ő lesz aktív, a szülei
korosztálya inaktívvá válik, és gyerekeinek kell az ő nyugdíjukat kitermelni. És az ő nyugdíjukat az ő gyerekeik fogják
megtermelni. Ez egy körforgás. Résztvevői az éppen aktív,
és az éppen inaktiv polgár. Elkerekedett az én okos, főiskolát végzett lányom szeme. Ezt így ő sosem gondolta át.
Egy nemzet egyik fokmérője, hogy bánik a nyugdíjasaival. Nem vagyunk az ókorban, amikor a Tajgetoszról
ledobták a beteg, sérülten született gyerekeket, meg az
öregeket. Azaz azokat az embereket, akiktől pénz, haszon
nem várható, csak viszik a pénzt.
Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem kifejezetten irritál, amikor az aktív társadalom érezteti velem,
hogy én csak nyűg vagyok a hátán, és sokba kerülök. Azt
meg kikérem magamnak, hogy én eltartott vagyok. 1988,
azaz az SZJA bevezetése óta a bruttó fizetésem felét
levonták adóba. Most visszakapom nyugdíj formájában.
Ezért tisztelettel kérném a különböző nyugdíjas szervezetek vezetőit - mivel a sajtónak ők adnak nyilatkozatot térjenek ki erre a problémára. Tudom, hogy a kormány
nem nagyon hallgatja meg a nyugdíjasokat. (Legyünk optimisták. Új kormány jön, talán változik a helyzet.) De jó
lenne szorgalmazni a kormánynál, hogy a középiskolákban
állampolgári jogok és kötelezettségek címszó alatt világosítsák már fel a fiatalságot az általam befizetett adó, és a
majd 40 év múlva esedékes nyugdíjam összefüggéseiről.
Köszönöm, hogy elolvastatok.
Csabakerti Ildikó

2./ A nyugdíjasok megbecsülése
Egy másik előadó arról beszélt, hogy társadalmunk nem
becsüli meg a nyugdíjasokat. Ez igaz, de nem indokolta
meg, miért? Nekem természetesen van véleményem, ezt
most megosztom veletek.
Az éppen regnáló kormánytól mást sem hallunk, mint
azt, hogy a nyugdíjak kifizetése mennyire megterheli az
ország költségvetését. Ebből a fiatal korosztály azt szűri le,
hogy tőle azért vonnak le sok adót, mert nekik kell eltartani
a nyugdíjasokat. A saját lányom is ezt mondta nekem. Rögtön felkaptam a vizet, 10 mp alatt összevesztünk. Megkérdeztem tőle szerinte az állam miből fizette az ő taníttatását?
Miből fizette az orvost, aki őt gyógyitotta? Ki állta a sok
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Irodalom
Az április 11-én Tolna megyében megtartott regionális
versmondó versenyen a 87 éves Sebestyén István bogyiszlói
lakos egy saját verset adott elő. Mindenkinek nagyon tetszett,
ezért - kérésre - alább közöljük:

Sebestyén István:
Évezred küszöbén
Adjon Isten Békességet,
mindenütt a földtekén.
Vagy ne legyen gazdag ember
vagy ne legyen túl szegény.
Legyen lakása mindenkinek,
munkája és kenyere,
szűnjön meg a nélkülözés
a Jóisten áldja meg.
Bűnös lelkek vagyunk, voltunk,
mert hogy bűnbe születtünk.
Vetkőzzük le bűneinket,
segítőkész így leszünk.
Fogjuk meg hát egymás kezét,
kéz a kézben könnyebb lesz
jón és rosszon átsegítni
a jövendő nemzetet.
Elesettet emeljük fel,
mentsük ki a fuldoklót.
Ne nézzük el közönyösen
a rongyost, a koldulót.
Azt kérem én a nagy Úrtól,
ha itt kérni még lehet,
érjünk még meg egészségben
egy-két százat, vagy ezret.
Reménykedve nézzünk elé
az új évezred felé,
talán nem lesz világvége,
örömökben él a nép.

Fehér Levente:

Anyám
Arany hajszálak voltak ősz fején,
arany-sárga ősz szál oly gyorsan, suhanva elszáll.
Ő volt nekünk a mindenünk, sokat "vigyázott",
hogy jók legyünk.
Meséivel tanított igazra minket, megsárgult már
a kedves tekintet.
Álmában is értünk dolgozott, tette a dolgát itt és
ott.
Kezén az erek dagadtak egyre-másra, szeretetét
szelíden vasalta rá kis ruhánkra.
Csak dolgozott, csak mesélt, végezte mindazt,
míg más henyélt.
Talán éjszaka sem pihent sokat, lágyan ölelte
a kis porontyokat.
Álmában is dolgozott, készült a holnapra,
értünk imádkozott.
Vajon mi adta néki a nagy erőt? A Teremtőtől
kaptuk Őt az égi nőt.
Szállásadója volt igaznak, szépnek,
rózsasziromból font földi reménynek.
Törődött szegénnyel, bajjal, esténként láttuk
kibontott hajjal.
Szeretete szétáradt nem csak a családra, a
szükségben lévőket is szívesen szolgálta.
Bajba jutott szegények kopogtak a házba,
ennivalót kértek a konyharuhába.
Érces hangú zengő apám szavára, de sokszor
vonult el néma magányba.
Olykor szilárd láva tömeg dermedt körülötte,
szelíd nyugalommal ő azt is megélte.
Korán megtanulta becsülni a "semmit",
munkájáért mit kapott? Nem sokat csak ennyit.
Igényesen emelkedett föl a szegénységből, jól
lehet, hogy segítették odafönn az égből.

No, de vége mondandómnak,
minden kezdet véget ér,
így köszöntsük az Új évet,
az évezred küszöbén.
Kelt Bogyiszlón (Tolna megyében)
2000. december 31-én
23 óra 50 perckor
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Irodalom

Válogatás a 2017. évi irodalmi pályázat
díjnyertes verseiből
Az Anyék napja havában az irodalmi pályázat "Anya csak egy van" témában íródott pályaművek közül
Hegedűs Ferenc (Mórahalom) verseiből válogattunk.

Találkozás Anyámmal

Gondolatok Anyámról

Az éjfél kong agyamban, - virágot kéne venni
Borostyán-lepte sírra, mely zöld, akár a rét
Szelíden meghajolni, komótosan letenni
S megfogni gondolatban, áttetsző, kis kezét.

Mikor kinyílik sok virág, a harsogó határban
Mikor szelíden ringatózik fenn a lomb a fán
Mikor a zöld uralkodik, és zeng a víg madárdal
Mikor Május kacagva jön, - Rád gondolok Anyám.

Álmomban, úgy, mint eddig, előbb Ő látogat meg
Sötétben felsugárzik, szép arca még öreg
A Tér, a Sík, Időtlen, egyszerre fiatal lesz
A csontfájás is elszáll, ismét nem szenvedek.

Mikor születtem szárazon, egy háborús világ volt
Nyolc óra hosszat szenvedett, vagy több is volt talán
Vagy egyikünk, vagy másikunk lesz életben,
vagy lesz holt
De mind a ketten megmaradtunk. Én és jó Anyám.

Anyám, de jó, hogy itt van! - így szólalok meg
csendben
Mi nem tegeztük Őket, - szokás volt - tisztelet
Mi még felnéztünk Rájuk, már elvonultak rendben
De megmaradt közöttünk a nagy, mély Szeretet.

Mikor majdnem elmentem én, már kék,
zöld volt az arcom
Diftéria, pokoli kín,- fulladásos halál
Ugye, meghaltam egy kicsit? - mikor letudtam harcom
Motyogtam így. - Itt vagy fiam. - szólt kedvesen Anyám.

Látom fiam, nyugodt vagy, - mind teljesült a vágyad
Leírhatod, mit gondolsz, - virágos éveket
Élő, és holt Anyákról, kik gyermeket neveltek
És Egyről, ki tiéd volt, - derűs emlékeket.

Talán túlzásba vitte azt, hogy csak engem szerethet
Kistestvér melléd nem lehet. - szólt néha rám sután
Óvott, védett a széltől is, mert szeretetre termett
A Hangulattal együtt élt, az áldott, jó Anyám.

De ne feledd el azt sem, él itt Szülőd egy másik
Hegyektől körbe véve, Édes Szülőhazád
Mezők, folyók, és dombok, - mind Életet talál itt
S nevel sorban Anyákat, olyant, mint Jó Anyád,

Nehéz természet volt szegény de én mindig szerettem
Apám, nevetve átlépett a néhány rigolyán
Együtt temettük el Apám, Őt ápoltuk mi ketten
Vigyázz a kisfiamra! - súgta drága, jó Anyám.

És itt, e Szép Hazánkban, és mindenütt a Földön
Az élőket köszöntik, virággal, boldogan
Akik már máshol járnak, - nem szálltak el a körből
Emlékezünk mind Rájuk, - könnyesen, szótalan.

A Páromnak, és egy mosollyal messzi szállt a lelke
Mert Ő gondozta vélem, sok-sok nappal, s éjszakán
Soknál feledve van talán, de nálam nincs temetve
Meg-megsimítja ősz hajam, az áldott, jó Anyám.

Álmodban eljövök még! - távolba vész a hangja
Alakja fátyolos lesz, áttetsző két keze
Reggel van, - kondul egyet a templom nagy harangja
Május, - első vasárnap, - Minden Anyák Napja
A SZERETET, AZ ÓVÁS, A FÉLTÉS ÜNNEPE.

Most, hogy letettem a tollamat, majd rám köszönt az este
Emléke még a verseimben megmarad talán
Vágyom cirógatás - verésre, úgy, mint egykor tette
S ha egyszer én is eljutok a Fénylő, Kék Egekbe
Remélem, Ott találkozunk majd! Én, és jó Anyám.
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Mozdulj!
Ki mondta, hogy nem tehetünk semmit
az időskori fájdalmak ellen?
A NYOSZ kezdeményezésére, a Voltaren Emulgel
Forte támogatásával létrejött Szenior-mozgásprogram célja hangsúlyozni, hogy az aktív életmód idős
korban is fontos, és segítségével valóban tehetünk
az ellen, hogy a különböző mozgásszervi fájdalmak
idővel egyre jobban megnehezítsék életünket.
A Szenior-mozgásprogrammal inspiráló gondolatokat, példaértékű történeteket és jókedvű közösségeket ismerhetnek meg az érdeklődők, akik a program
keretében szervezett eseményeken is részt vehetnek.
Lássuk az elmúlt időszak eseménybeszámolóit!
A Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének mozgásigényes tagjai, az Enyingi Borbarátok Egyesülete és az
Enyingi Rozmaring Klub tagsága korosztályos megszorítások nélkül Enyingre invitálta a mozgás iránt
érdeklődőket. Az évadnyitó túrára április 07-én került
sor "Rügypattintó- futás" néven közel 300 résztvevővel.
A csepergő eső sem térítette el a jelentkezőket és ki-ki a
maga választotta tempóban tette meg az 5 km-es, térképen kijelölt útvonalat. Az út mentén üdítő falatokkal és
italokkal kondicionálta magát a "maratoni sereg". Osztottak díjakat a korosztályos helyezetteknek, de a lényeg
a mozgáson volt, és hogy sürgethettük a tavasz szárba
szökkenését.
A másik programot a Szántódi Erdészeti Zrt rezervátumában "Bagolyles" fedőnéven szerveztük unokákkal. A pihenőkkel és madártani ismeretekkel megspékelt
erdőjárásra április 28-án került sor, ahol 60-70 fő vett
részt. Többen érkeztek az ország különböző települé-

seiről, hiszen nyitott rendezvényről volt szó. A távolság
úgy 3 kilométerre saccolt kényelmes séta volt. Megtekintettük az erdei baglyok költőládáit, ahol már a fiókák
pelyhesednek és a végén egy hamisítatlan erdei paprikás
krumplival koronáztuk a napot.
Említést érdemel, hogy városunk, Siófok, ebben az
évben ünnepli 50 éves várossá válásának évfordulóját.
Bár nem megerőltető mozgásprogram kertében Faragó Sándor 88 éves kartográfus tagtársunk tartott egy
időutazást "A mesebeli Fok-folyó legendája" címmel,
amely az Ős-Balatontól Beszédes Józsefig rakta össze
mozaikokból, korabeli, saját készítésű térképekkel illusztrált előadását.
Hát így élünk és dolgozunk a "végeken", felvérteződve fizikai és szellemi muníciókkal, várva a kikelet, a
nyár érkezését.

Rügypattintó-futás Enyingen

Bagolyles Szántódon
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Jánossy Gábor

Egészség

Kiszámítható a szívérrendszeri életkor
Olyan egyszerű mérési módszert és mérőszámot dolgozott ki az Egyesült Államok Járványügyi és Betegségmegelőzési Központja, amely világosan megmutatja egyegy személynél fenn áll-e a szívbetegség - vagy stroke kockázata, ugyanakkor pedig motivációul szolgál az egészségesebb életmódra való áttéréshez.
Ez a mérőszám a szív- és érrendszeri életkor, vagyis az
illető szívének és érrendszerének becsült kora, amelyet a
szív- és érrendszeri betegségek kockázata alapján számítanak ki.
A Morbidity és Mortality Weekly Report című szaklapban publikált tanulmány szerint 236 000 férfi (életkoruk 30
és 74 év közötti) és 342 000 ugyanilyen korú nő szív- és
érrendszeri életkorát számították ki. A művelet alapja az
úgynevezett Framingham Kockázati Pontszám mérési
rendszer volt, amely azt számítja ki, hogy az illetőt milyen
mértékben fenyegetik a szív- és érrendszeri betegségek az
elkövetkezendő 10 évben. Ha a kiszámított szív- és érrendszeri életkor magasabb, mint az illető biológiai kora, az

nagyobb kockázatot jelent, míg a biológiai kornál fiatalabb
szív- és érrendszeri életkor kisebb rizikóra utal.
A kutatással kapcsolatos sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy a szív- és érrendszeri életkor a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának megfoghatóbb jelzőértéke, mint az eddig használt egyéb pontszámok. Ennél
fogva viszont sokkal komolyabb motivációt jelent az egészséges életmódra való áttéréshez, azaz a dohányzásról való
leszokáshoz, a rendszeres mozgáshoz, a koleszterinszint és
a vérnyomás kézben tartásához, mint az eddigi orvosi tanácsok.
forrás: Origo
A szív- és érrendszeri életkor könnyen érthető,
egyszerű eszköz, amely segíthet abban, hogy az
emberek a saját kezükbe vegyék az egészségük
feletti ellenőrzést. Soha nincs késő ebben az értelemben visszaforgatni az órát.

Hamarosan!
Június elejétől hozzáférhető lesz a
NYOSZ-kártyások számára összeállított
füzet. Ebben összegyűjtöttük a kártyaelfogadó helyeket, és egyéb, a NYOSZ
tagjai számára készült ajánlatokat. Kérjük,
keresse az ingyenes kiadványt a NYOSZ
tagszervezeteknél, vagy a központi irodán
(210-0326, nyosz@enternet.hu).
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Egészség

Egészségügy: ismét a startvonalon
Egyeseknek jut, másoknak nem bizonyos terápiákból és
gyógyszerekből, de erről nyíltan sohasem beszélünk hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia egészségügyi
stratégiai programjának tudományos ülésén.
Az egészségügyi ellátás alapvető emberi jog, amely
szükséges feltétele más, alapvető emberi jogok érvényesítésének - szögezte le rögtön előadása elején a Semmelweis
Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója,
Kovács József, hozzátéve: ha nincs egészség, akkor semmi
sincs.
Az egészségügyi rendszernek három fontos célja van:
az ellátás hozzáférhetőségének és minőségének maximalizálása, s költségeinek minimalizálása. E "szentháromság"
egyensúlyának megteremtése azonban hiú ábránd, politikai
döntéstől függ, hogy melyikből, mennyit engedünk. Fontos kérdés továbbá az is, hogy mennyit érdemes az egészségügyre költeni. Kovács József szerint az ösztönös válasz
erre az, hogy minél többet, hiszen a ráfordítás által egészséget "termelünk", közgazdasági szempontból viszont leghatékonyabban nem az egészségügy hozza létre az egészséget, hanem például az oktatás, a környezetvédelem, a tömegsport, vagy akár a jó külpolitika. Mivel Magyarországon a GDP 4-5 százalékát fordítjuk az egészségügyre
nehéz elhinni a bioetikusnak, hogy az ágazatra költendő
pénz mennyiségének nem feltétlenül a csillagos ég a határa.
A szakemberek szerint a GDP 10 százalékáig érdemes elmenni, negatív példaként az Egyesült Államokat említve,
ahol a ráfordítás 17 százaléka ellenére meglehetősen rossz
mutatókat produkálnak.
Az egyre nagyobb igények által ösztönzött költségnövekedés azonban nem csak a kasszákat robbantja szét, hanem a hagyományos, alapvetően bizalomra épülő orvosbeteg viszonyt is. Ebben a kapcsolatban az orvos autonóm
módon vesz részt, döntései meghozatalakor a beteg érdekei
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vezérlik, azt teszi vagy adja, amit a gyógyítás-gyógyulás
szempontjából a legjobbnak gondol, s ez találkozik a paciens felfogásával, aki úgy véli: orvosának nem a költségvetés vagy a biztosító, hanem az ő érdekeit kell védenie és
képviselnie. S miközben az orvosok már rég tudják, hogy
nem adhatnak meg mindent betegeiknek, az utóbbiak ezzel
csak első komoly betegségük során szembesülnek.

Szerepjátékok
A modern orvos-beteg viszony kialakulásának eredője
annak felismerése, hogy nincs olyan gazdag egészségügy,
ahol mindenkinek mindent meg lehet adni. Arról kell dönteni, hogy ki, mit ne kapjon meg, ami az igazgató szerint
önmagában olyan "obszcén" kijelentés, amit természetesen
sohasem hallhatunk orvosoktól vagy politikusoktól. A fentiekről szóló döntést sorolásnak hívják, ami lehet kemény
vagy puha. Az előbbi esetében etikailag korrekt, politikailag
viszont felettébb kényes helyzetről lenne szó, utálja is mindenki, s inkább a könnyebb ellenállást választva, a puha sorolás felé kanyarodik. Ez a gyakorlat. A döntésnek nincsenek kimondott kritériumai, de az tudható, hogy minél
iskolázottabb és gazdagabb valaki, annál jobban képes érdekei képviseletére. Kovács József szavaiból - s persze a
hétköznapi tapasztalatokból - tudható, hogy a rendszer
szerepelői, orvosok és betegek, pontosan tudják, miről van
szó, s mivel a paciens azon van, hogy kedvezően sorolják,
elég nehéz lesz kiiktatni a paraszolvenciát. Mindez azt is
jelenti, hogy új orvosetikai elv születik, a doktornak a beteg
szószólója szerepét is el kell játszania, bár a menedzsment
dönti el, mit sorolhat, s mit nem az orvos.
Az igazságos egészségügy egyik legfontosabb elve az
ellátás tételesen megfogalmazott, tisztességes minimumához való jog, amely lényegében kétszintű egészségügyet
jelent, amelynek az egyik fontos feltétele, hogy a még nem
fizetős első szinthez egyenlő legyen a hozzáférés. Ez a
rendszer azonban csak akkor fogadható el, ha a legfontosabb kezelések mindenkinek járnak, illetve ha az egyenlőtlenségből akár hasznot is húzhatnak a betegek. Példaként
ezzel kapcsolatban az igazgató azt a korábban sokat vitatott
javaslatot említette, amikor a sorból kiállók megvásárolják
az adott diagnosztikai vizsgálatot, amellyel - hiszen csökken a várakozók száma, s a bevételből akár a kapacitás
hatékonyabb működtetésére is fordíthat az intézmény - a
sorban maradók is nyernek.

Egészség
Félúton vagy tévúton?
Míg Kovács József az egészségügyi rendszer újragondolásának egy esetleges végcéljáról beszélt, addig Sinkó
Eszter azt elemezte, hova is jutottunk az elmúlt bő két
évtized alatt, milyen startkövön állunk. Meglehetősen repedezetten - derült ki. Bár a rendszerváltás utáni első kormány a bismarcki modell mellett tette le a voksát, mára ezt
sikerült leépíteni, helyette az angol állami egészségügy mintájára (Beveridge-modell) indultunk el, s most talán valahol
félúton járunk; vagy megrekedtünk, esetleg időnként túlteljesítünk, mint például az angolnál sokkal szűkebb kórházvezetői mozgásteret illetően. Az állam rengeteg feladatot
vállalt magára, miközben még a korábbiakat - például betegbiztonság -, sem tudta teljesíteni. Lényegében sérülékeny monolit rendszer alakult ki.
Az elkerülhető halálozások magas száma jól tükrözi a
rendszer elégtelen működését, illetve azok a drámai adatok,
amelyek szerint az alacsony iskolai végzettségű férfiak több
mint 12 évvel rövidebb életre számíthatnak tanultabb társaiknál. Sehol sincs ekkora különbség - hangsúlyozta az SE
Egészségügyi Közszolgálati Karának docense. GDP arányosan az uniós átlagnál 2-2,5 százalékkal kevesebbet költünk az egészségügyre, miközben a magánkiadások ma már
elérik a 33-38 százalékot. (Az unióban ez 15-25 százalék között mozog.) Mindeközben az aktív ellátás alulfinanszírozottsága miatt állandósult a kórházak eladósodottsága, s
hosszú évek óta elmarad a HBCS kódkarbantartása. Az
intézményekben folyamatosan romlik a létszámhelyzet, s
tavaly először az is előfordult, hogy az állami rendszerből
kilépő orvosok többsége nem külföldön, hanem a hazai
magánszolgáltatóknál vállalt munkát.
Egyéb mutatók is utalnak a rendszer diszfunkciójára.
Így például drámaian romlott a mentők 15 perces kiérkezési ideje - 78-ról 70 százalékra - miközben a cél a 85 százalék volt. Átalakult az irányítási rendszer, az ÁNTSZOTH-t felváltotta az Országos Közegészségügyi Intézet
(OKI), az OEP-ből a minisztérium alá rendelt Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő lett, s lényegében megszűnt a betegek jogvédelme is. Mindezek "eredménye":
nincsenek minimumfeltételek, nincs érvényben elegendő
eljárásrend, nem elemzik a betegutakat, csökkent a kórházi
fertőzések korrekt kimutatásának esélye, s "felhígult" a
TAJ-kártya állomány. Mindezekre a diszfunkciókra válaszul nőtt meg a magánszolgáltatók szerepe, véli Sinkó Eszter. A jövőt illetően az államnak oldania kellene a rendszer
monolit jellegét, s dönteni arról, hogy mely feladatokat tart
magánál, ennél is fontosabb azonban megakadályozni az
ellátórendszer végleges kettészakadását.

Államfüggők maradtunk
A magánegészségüggyel foglalkozott előadásában Kincses Gyula kezdetnek rögtön leszögezte: a finanszírozásra
már az ókortól jellemző volt a kettősség. Az egészségügy
társadalmasítását a múlt században a bismarcki modell
jelentette. A XXI. század elejére viszont kiderült, hogy az
ellátás költségei jobban nőnek, mint hogy azt a társadalom
ki tudná fizetni. A szakértő szerint lényegében két állítás áll
egymással szemben: az egyik szerint a közfinanszírozott
rendszerekben jobb eséllyel és olcsóbban javítható a lakosság egészségi állapota, oldható meg az igazságos hozzáférés
és a makroszintű költségkontroll. Nagyobb társadalmi elégedettséget viszont az egyéni képességeket motiváló, betegbarát, inkább piac-konform elemeket tartalmazó rendszerek eredményeznek. E kettő valamilyen szintézisét kellene megvalósítani, de oly módon, hogy a nemzeti kockázatközösségen alapuló közfinanszírozott rendszeré maradjon a meghatározó szerep, miközben számolni kell azzal is,
hogy a szükséglet- és igénynövekedés felértékeli a magánszolgáltatók szerepét.
Miközben egyre több szó esik a magánszolgáltatókról,
valójában alig tudunk róluk valamit, ismeretlen a tevékenységi körük, árbevételük, ellátásuk minősége. Homály fedi és
hozzáférhetetlenek az úgynevezett lakásrendelők adatai, de
ezekkel a nagy szolgáltatók sem terhelik agyon az egészségpolitikai szakértőket. Ugyanakkor erősödik a piaci koncentráció, amelynek még messze nem fejeződött be a kialakulása, miközben a mennyiségi növekedés a minőségi,
szervezeti fejlődés irányába tolódik el. A járóbeteg-szakellátásban például ma már a szakorvosi órák és a kiadások
tekintetében a közellátás a második helyre szorul.
A magánszolgáltatókhoz fordulók döntő többsége
zsebből fizet, miközben az önkéntes egészségpénztárak
stagnálnak, s bár az elmúlt években több jogszabály módosítás igyekezett helyzetbe hozni az üzleti biztosítókat,
egyelőre itt sincs igazi áttörés. Mindez zömmel azzal magyarázható, hogy Magyarországon az öngondoskodásnak
nem volt örökölt kultúrája, a jóléti rendszereket illetően
"totálisan" államfüggők voltunk - s maradtunk. A társadalmi igazság, a szociális biztonság valamint a populációs
szintű egészségi állapot szempontjából a magánfinanszírozás meghatározóvá válása kiemelt kockázatot jelent,
szögezte le a szakértő.
Sajátos problémát jelent az is, hogy a magánellátás egyszerre kezelője és okozója az ellátási hiánynak, hiszen miközben tehermentesíti a várólistákat, elszipkázva a közellátás orvosait, egyben növeli is azokat.
A magánegészségügy mára az ellátás fontos szereplőjévé vált, a köz- és a magán szabályozott együttműködését
kell megoldani, egységes szabályozással és ellenőrzéssel, az
átláthatóság biztosításával.
(forrás: MedicalOnline)

GENERÁCIÓNK 23

Egészség

Ez a legjobb alvópóz a szakértő szerint:
csökkenti a fájdalmat és a gyomorégést is
Te a helyes pózban alszol? A szakértő elmondta, melyik
a legjobb a testnek.
Egy rosszul megválasztott alvópóz egy kényelmetlen
alvóhelyhez hasonlóan ellehetetleníti a pihenést, fáradtsághoz, a teljesítmény csökkenéséhez vezet, és az egészségügyi
állapot más területeire is kihat.
Noha különböző pozitúrák ajánlottak a gerincbetegek,
a horkolók vagy a gyomorfájósok számára, és az ember az
éjszaka folyamán is forgolódik, akad olyan alvópóz, ami a
legtöbb problémát képes enyhíteni.
A háton fekvés előnyei
Selbi Harris alvásspecialista, az Albert Einstein Orvostudományi Egyetem professzora a Popular Science-nek elmondta, a kielégítő alvásban óriási szerepe van a megfelelő
alvópozíciónak. A szakértő a háton alvást tartja a legkímélőbb póznak, ami kíméli a gerincet és a nyakat, csökkenti
a fájdalmat és a gyomorégést is, mivel így egy párnával a fej
a mellkas szintje fölé emelkedhet.
Derékfájósoknak a kinyújtott lábat egy párnával érdemes alátámasztani. A háton fekvés egyetlen ellenjavallata a
horkolás: annak, aki hajlamos az alvási apnoéra, és a bevethető módszerek ellenére sem javulnak a kilátásai, nem
biztos, hogy megfelelő ez a helyzet, de néhány további
szempontot nekik is mérlegelniük kell.

A legrosszabb póz a hason fekvés
Az alvásspecialista szerint a legrosszabb pozíció a hason fekvés, hiszen nyomást gyakorol az egész testre és a
belső szervrendszerre. Ilyenkor gyakran ébredhet az ember
zsibbadással, és a helyzet növeli az izom- és ízületi fájdalmak erősségét is. A párnákkal kitámasztott, féloldali póz
kíméletesebb alternatíva, de a legjobb, ha megpróbálsz más
pózra szokni.
Az alváspóz megváltoztatására is adott tanácsot Harris:
ilyenkor javasolt a test mindkét oldalára párnákat helyezni,
és a térd alá is, ezek a korlátok megakadályozzák a túl sok éjszakai mozgást. Ha ez nem működik, a szakértő szerint egy
drasztikusabb, bár kissé kellemetlen módszer is beválhat:
egy apró labda a póló vagy pizsama megfelelő részére varrva szintén útját állja a forgolódásnak.
Annak ellenére, hogy a háton alvást tartják a legjobb
alvópozíciónak, ez nem szentírás: az első mindig a kényelem legyen, hiszen az ember maga érzi a legjobban, hogy mi
az, ami a testének jót tesz, és mi teszi lehetővé számára a
leginkább pihentető, zavartalan alvás.
(femina.hu)

Bal vagy jobb oldal?
A National Sleep Foundation szerint a legtöbb ember
az oldalán alszik, ez viszont idővel erősítheti a váll- és
csípőfájdalmakat, ha pedig a jobb oldalán fekszik valaki, a
gyomorégése is súlyosbodhat. A magyarázat szerint a nyelőcső izmai segítenek a gyomorban tartani a gyomorsavat,
ezek viszont a póz hatására lazulhatnak, és égő érzést okozhatnak a torokban.
A bal oldalon fekvés esetén ezzel a tünettel nem kell számolni. Harris ezért az akut gyomorégésben szenvedőknek
mindenképpen a bal oldali alvást javasolja, továbbá, hogy a
fej és a térd alá párnát helyezzenek.

Helyreigazítás
Előző számunkban a kecskeméti nyugdíjasok nevében szomorú sorokat közöltünk, melyben Anikótól, szeretett nyugdíjas társuktól vettek végső búcsút. Sajnos,
azonban Anikó teljes neve a sorok közül lemaradt, így utólag - elnézést kérve a
hibáért - jelezzük, Dr. Walter Ferencné Anikó emlékére íródtak a búcsú sorok.
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Tejcukor-érzékenység:
Ön mennyi hidrogént lélegez ki?
A kilélegzett levegőben lévő túl sok hidrogén tejcukor-érzékenységről árulkodhat, ami gyerekeknél és
felnőtteknél egyaránt gyomorfájást, puffadást, hasmenést vagy hányingert és hányást is okozhat - hívja
fel a figyelmet az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság.

is kell tartani. A vizsgálat elején meg kell inni egy pohár
tesztfolyadékot, majd általában 3 órán keresztül, 20 percenként bele kell fújni egy készülékbe, ami folyamatosan
méri a kilélegzett hidrogén arányát. A pozitív eredmény
nemcsak a laktózérzékenység mértékét jelezheti, hanem azt
is, ha a vékonybélben kórosan elszaporodtak a baktériumok.

A tejcukor-érzékenység vagy laktóz-intolerancia lehet
veleszületett vagy később kialakult betegség, amely miatt
hiány alakul ki a tejcukrot lebontani lépes laktáz enzimből.
Ennek az enzimnek kellene lebontania a tejcukrot olyan
egyszerű szerkezetű cukrokká, amelyek fel tudnak szívódni
a vékonybélből. Ha ez nem következik be, a bélbaktériumok erjedést indítanak be, amivel hidrogénné és szerves
savakká alakítják át a tejcukrot. Ennek az erjedésnek a terméke mérhető a kilélegzett hidrogén ellenőrzésével.

A tejjel és tejtermékekkel összefüggő panaszokat nemcsak tejcukor-érzékenység okozhatja, tehát nem biztos,
hogy a laktózmentes diéta megszünteti a panaszokat. Nemcsak a tejcukor, hanem a tejfehérje (kazein) is kiválthat
ugyanis problémát: ételallergiát és ételintoleranciát egyaránt okozhat, ez laboratóriumi vizsgálattal mutatható ki hívja fel a figyelmet dr. Takáts Alajos gasztroenterológus,
az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság elnöke.

A hidrogén-kilégzéses vizsgálat előtt fel kell függeszteni
bizonyos gyógyszerek (antibiotikumok, probiotikumok,
savcsökkentők, hashajtók) szedését, amelyek befolyásolhatják az eredményt, a vizsgálat előtti napon speciális diétát

További információk
Deli Mónika sajtóreferens
+3620 278-3110
sajto@etelbajok.hu

A nyár az unokáké, az Ősz pedig az Önöké!
Őszi gyógykúra
A csomag tartalma:
- 5 éjszaka szállás a Hotel Solarban - Svédasztalos félpanzió
- Délben büfé leves - 18 db gyógykezelés és napi fürdőbelépő

Részvételi díj: 49.500 Ft/fő + IFA
IFA: 400 Ft/fő/éj, Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj, Premiumszoba felár: 3.000 Ft/szoba/éj

Környékbeli kirándulási lehetőségek:
Kaszópuszta: Erdei kisvasutazás, Lombkorona tanösvény
Csurgó: Történelmi Emlékpark, Borkóstoló
Drávaszentes: Duna-Dráva Nemzeti Park Bemutató
Központ
Kisbajom: Skanzen, Népi mesterségek bemutatása,
Lovas kocsikázás … és még sok minden MÁS!

Hotel Solar ***Nagyatád, Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504-135; 30/697-2668

infosolar@t-online.hu

Fogyasztóvédelem

A fogyasztók érdekében
Az áramszámláknak is érthetőnek és követhetőnek kell lenniük,
ellenkező esetben akár kötbér járhat! - döntött a Kúria!

Nem csak az a közüzemi szolgáltatók kötelessége, hogy havonta számlákat bocsássanak ki, hanem a számláknak, fizetési emlékeztetőknek, fizetési felszólításoknak érthetőnek és
követhetőnek is kell lennie.
Amennyiben nem ez történik, akkor
a fogyasztó jogosan kérhet kötbért az
áramszolgáltatótól.
A fogyasztóval ugyanis az történt, hogy az áramszolgáltató tévedésből összesen 44.036 Ft-ot utalt át neki túlfizetés címén, majd a téves kifizetésre hivatkozással, jogosan
ezen összeg visszafizetését kérte. A fogyasztó ennek a viszszafizetésére részletfizetéseket kért, majd kapott is. Azonban már ez utóbbit is tévesen állapította meg a szolgáltató,
hiszen a kéthavi részletfizetés összesen az eredeti, 44.036
Ft-os követelés helyett már csupán 37.126 Ft-ról szólt. Ez
után a fogyasztó kapott két újabb csekket, de az összeg
ismét sehogy sem jött ki, hiszen ezek további: egyszeri
7.060 Ft-os összegről, és ezen kívül is, még egy 6.910 Ft-os
befizetendő tételről szóltak. Ezekkel együtt viszont már a
fogyasztóval szemben támasztott teljes követelés meghaladta a negyvennégyezer forintos eredeti felszólítást.

A történet azonban ezzel sem ért véget, mert hiába
rendezte a fogyasztó a kéthavi részletfizetést, ezt követően
arról tájékoztatták, hogy van még egy további, 307 Ft-os
hátraléka is, és a sort végül egy újabb, 3.948 forintos fizetési
felszólítás követte. Sőt a fizetés elmaradása esetére kilátásba helyezték a szolgáltatás kikapcsolását is.
A fogyasztó ezt már végképp nem értette, az összegek
sehogy sem jöttek ki, álláspontja szerint már nem volt semmilyen tartozása, és kétségbe esett az esetleges kikapcsolástól. Ezért fordult a Budapesti Békéltető Testülethez,
amely az ajánlásában megállapította, hogy a fogyasztónak
van igaza.
Így pedig a nem megfelelő számlázás miatt amellett
döntött a Testület, hogy az áramszolgáltató 5.000 Ft kötbért köteles megfizetni a fogyasztónak, valamint egy a
tényleges fogyasztásokról szóló elszámoló számlát is készítenie kell.
A szolgáltató a döntéssel nem értett egyet, ezért bírósághoz fordult. Érdekesség, hogy az elsőfokú bíróság
véleménye az volt, hogy annyira csekély összegű a vita
tárgya (307 Ft), ami komolytalan és hogy emiatt nincs is
szükség eljárás lefolytatására.
Azonban a Kúria kiemelte, hogy a békéltető testület
feladata a fogyasztóvédelmi vitás ügy rendezése céljából
először egyezség létrehozásának megkísérlése a felek között, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony
és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testületi eljárás tehát éppen, hogy különösen
alkalmas a kisebb jelentőségű viták rendezésére is, elkerülve, de nem kizárva a bírósági eljárás lefolytatását. Jelen
esetben pedig az egymásnak ellentmondó számlák, a fizetési felszólításban közölt kikapcsolás lehetősége a fogyasztó élethelyzetében komoly fenyegetésként hatott, így
fel sem merülhetett az, hogy a vita egyáltalán komolytalan
lenne.
Megerősítést nyert az, hogy az áramszolgáltatóknak nem csupán az a kötelezettsége áll
fenn, hogy kibocsássák a számlát, hanem azoknak a fogyasztók számára követhetőnek és egyszersmind érhetőnek is kell lenniük. Ha pedig a
szolgáltató megsérti ezt, úgy a fogyasztónak
adott esetben kötbér is járhat.
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Még mindig nem kímélik a
termékbemutatós cégek az idős nyugdíjasokat
Hiába próbálják visszaszorítani a termékbemutatós cégeket a jogszabályok
módosításával, szigorításával, sajnos
még mindig hihetetlen vásárlásokra
veszik rá az idős embereket.
"Természetesen" még mindig a közérzet/egészségjavító készülékek viszik a
pálmát, melyekből egyre többféle termék létezik a piacon többszázezer forintos vételáron.
Hiába tehát a jogszabályi szigorítás, mégis meghívják a
vásárlókat a termékbemutatókra, amelyek viszont jogilag
már nem minősülnek annak, mert ugyan nem néz ki a
helyiség üzletnek, de sok esetben bejelentett telephelyről,
központról van szó. Itt bemutatják a terméket, kiemelve,
hogy milyen betegségek kezelésére alkalmas kifejezetten.
(Olyan betegségekről van szó, melyek idős korban gyakorlatilag mindenkit érintenek.)
Sok esetben a helyszínen ajándékokat is ígérnek a vásárlás mellé. (Jó tudni, hogy a jogszabály csak azt tiltotta
meg, hogy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan nem lehet ajándék juttatását, illetve
ajándéksorsolást reklámozni.)

nak a több órás bemutató végére, és bíznak abban, hogy
szóban mindent elmondtak nekik, biztos az van a papírokban is.
Amikor pedig hetekkel később megérkezik a termék az
ajándékokkal, és a fizetendő csekkekkel, akkor döbbennek
rá, hogy ezt nem tudják majd fizetni. Nincs félretett pénzük, a nyugdíjból pedig nem tudják havonta kigazdálkodni
a törlesztőrészleteket. Ki sem bontják, nem is használják a
termékeket, de hiába viszik vissza, a cégek nem hajlandók
lemondani bevételük egy részéről sem. Nem bontják fel a
szerződéseket, a vásárlóknak pedig ki kell fizetni a hatalmas
összegeket.
Tekintettel arra, hogy nem termékbemutatón jártak, így
nem illeti meg őket a termék kézhezvételétől számított 14
napon belül indokolás nélküli elállási jog sem. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint
továbbra is fel kell lépni az ilyen értékesítési forma ellen,
ami a kiszolgáltatott fogyasztók megkárosítására irányul.
További információk:
Dr. Kispál Edit
szóvivő - 06-30-4004477

Szintén tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi szolgáltatás nyújtása, azaz fogyasztói hitelt közvetítése. Hiszen az ilyen jellegűen rendezvényeken részt vevő fogyasztók általában nem rendelkeznek elegendő anyagi erővel az itt kínált termékek megvásárlásához, ezért a szervezők fogyasztói hiteleket is közvetítenek a részükre. Ugyanakkor a hitelszerződés megkötését követően a fogyasztó a pénzügyi intézménnyel kerül jogviszonyba és nemfizetés esetén súlyos jogkövetkezményekkel kell számolnia.
A baj csak az, hogy ez kizárólag a termékbemutató esetében tiltott tevékenység, ha viszont jogilag nem termékbemutatón járt a fogyasztó, akkor ugyanúgy köthetnek vele
hitelszerződést. Így a kb. 400.000 Ft-ot termékért 48 hónap
futamidővel számolva közel 580.000 Ft-ot kell visszafizetni. Az idős vásárlók mindent aláírnak a helyszínen, a
konkrét összegeket már meg sem nézik, hiszen elfárad-
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Esélyegyenlőségi világnap: május 5.
Az egyenlőtlenség elleni harc az EU-ban címmel vitaanyag jelent meg az Európai Szociális Hálóval
kapcsolatban. Ennek a vitaanyagnak néhány részletét tesszük közzé alább.
A 2007. évi pénzügyi válság és annak következménye
világított rá a tagállamokon belüli és közötti egyenlőtlenség
növekedésére, ami ellen fel kell venni a harcot a fenntartható társadalmi jólét elérése érdekében. Az EU szociáldemokratái elkötelezettek az egyenlőtlenség felszámolásáért,
a demokratikus társadalomért és a mindenki jólétét megalapozó gazdaságért folytatott harc iránt.
Ebben a vitaanyagban röviden összefoglaljuk az egyenlőtlenség fogalmát és kialakulását, majd felvázoljuk a lehetséges megoldást. A központba a jövedelmek és jólét egyenlőségét állítjuk, mert valljuk, hogy ez szorosan összefügg a
lehetőségek egyenlőségével, aminek alapja a mindannyiunk
számára hasznosan működő gazdaság.
1. Jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenség - kialakulása és a
jelenlegi helyzet
Az EU tagállamok közötti társadalmi és gazdasági
egyenlőtlenség az utóbbi évtizedekben már növekedni kezdett, amit a pénzügyi válság tovább erősített. Az európaiak
1%-ának kezében összpontosul a régió vagyonának egyharmada, míg a legszegényebbeknek, akik a lakosság kb.
40%-át teszik ki, a vagyon kb. 1%-a jut. Az EU tagállamok
kétharmadában tartanak az idősek attól, hogy nem jut elég
pénz a megélhetésükre.
2. Az egyenlőtlenség felszámolásának lehetséges megoldásai
Az egyenlőtlenség kialakulásának egyik fő forrása a tőkében, a bérekben és a foglalkoztatásban tapasztalható
egyenlőtlenség. Bár az EU alaptézise a piacgazdaság hatékony működtetése és az áruk, a szolgáltatások, a tőke és az
emberek szabad mozgása, túl gyakran győzedelmeskedtek
a szabad gazdaság és versenypiac szabályai az alapvető társadalmi jogokkal szemben, előnyben részesítve a tőkét a
dolgozók és fogyasztók jólétével szemben.
Itt az idő visszatérni a szolidaritáshoz, a vagyonok tisztességes, hosszú távon fenntartható újraosztásához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, ami túlmegy az egyéni gazdasági nyereségen-veszteségen, biztosítva a jólétet széles
rétegek számára és visszaadva a hatalmat az embereknek.
Javaslatok:
- Fenntartható állami beruházásokkal támogatható a
gazdaság felpörgetése és munkahelyek teremtése.
- Továbbra is elsőrendű eszköz kell, hogy legyen az EU
tagállamok közötti egyenlőtlenségek csökkentésére a kohéziós politika folytatása, a kohéziós alapok növelése, a szociális beruházásokat is beleértve.
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- A magánszektorban azoknak a beruházásoknak az
előnyben részesítése, átlátható támogatása, amelyek a
többséget szolgálják.
- Támogatni kell a munkavállalók nagyobb arányú képviseletét a cégvezetésben, pl. szövetkezeti vagy dolgozói
tulajdonszerzésen keresztül. Erősítendő a multinacionális
cégekben is a dolgozói képviselet a vezetésben.
- A pénzügyi szektort rá kell bírni arra, hogy térjen
vissza a reálgazdaság hatékony finanszírozásához, ahelyett,
hogy főleg az ingatlanügyletekbe fektetne be, ezáltal növelve a lakásárakat és eladósodásba hajszolva a lakosságot. Védeni kell a lakossági betéteket (Európai Betétbiztosítási
Rendszer) és a munkabérhez hasonlóan kell megadóztatni
a tőkejövedelmeket.
- A digitalizációt és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, mint pl. e-recept, otthonról bankolás, egyéb szociális
és kulturális szolgáltatások, továbbra is ki kell, hogy egészítsék a személyes ügyfélkapcsolatok, hiszen nem mindenki képes igénybe venni a digitális szolgáltatásokat. Minthogy azonban a haladás nem tartóztatható fel, biztosítani
kell széles rétegek számára a digitális tudáshoz való hozzáférést.
- Ahhoz, hogy a nyugdíj megfelelő szintű életet tudjon
biztosítani, a béreket kell megfelelő szintre emelni EU
szerte, beleértve azt is, hogy a minimálbér érje el a nemzeti
átlagos jövedelem legalább 60%-át. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, erősíteni kell a szakszervezeteket a kollektív
szerződésekbe való érdemi beleszólás érdekében.
- A pénzügyi válságot követő strukturális reformok aláásták a szabályos foglalkoztatási formákat, előtérbe helyezve a határozott idejű és részfoglalkoztatást, valamint a
munkaerő kölcsönzést és a kényszerű önfoglalkoztatást.
Mindezek folytán bizonytalanná vált a tisztességes fizetés,
csökkent az átlagbér és a szociális biztonság. Ennek kiküszöbölésére az EU Bizottságnak javaslatot kell tennie az
olyan tisztességes munkafeltételeket biztosító irányelvre,
amely a munkavállalóknak alapvető jogokat biztosít a fizetésre és biztosításra vonatkozóan. Fontos továbbá az a
felismerés, hogy az említett munkafeltételek következtében
nő a pszicho-szociális esetek száma, mint pl. a kiégés, a depresszió. Azt is látni kell, hogy az emelkedő nyugdíjkorhatár
következtében nő az időskorúak száma a munka világában.
Különös figyelmet érdemes fordítani a kornak megfelelő
munkakörülmények megteremtésére, arra, hogy a továbbdolgozók ne veszítsék el jogosultságukat a nyugdíjra, és
hogy a fiatalabbak fogadják jó szívvel az idősebbek
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Méltányos élet
Európában
Április 23-án hozta nyilvánosságra az Eurobarométer tematikus felmérését arról, mennyire
érzik méltányosnak az életkörülményeket az
EU állampolgárai. A válaszadók több mint fele
úgy gondolja, hogy egyenlő esélyei vannak a
boldogulásra(58%). E mögött az adat mögött
azonban jelentős regionális különbségek tapasztalhatók: az igenlő választ adók aránya Dániában 81%, Görögországban viszont mindössze 18%. Magyarország az uniós átlag (58%)
alatt, 39%-kal a mezőny alján foglal helyet.
A túlnyomó többség úgy gondolja, hogy túl
nagyok a jövedelmi különbségek (84%); Portugáliában és Németországban ez az arány 96%,
illetve 92%, Hollandiában csak 59%. Dániát
kivéve valamennyi ország válaszadóinak több
mint 60%-a egyetért azzal, hogy a kormányoknak intézkedéseket kellene hozniuk a különbségek csökkentése érdekében.
A jó egészségi állapot és a minőségi oktatás a
válaszadók 98%-a, illetve 93%-a szerint alapvető fontosságú az életben való boldoguláshoz.
Arra a kérdésre, hogy vajon az életben való boldogulás feltételei egyenlőbbek lettek-e a 30
évvel ezelőtti állapotokhoz képest, az írek (74%)
és a finnek (72%) válaszoltak a legpozitívabban,
a lista végén pedig a franciákat (22%) és a görögöket (21%) találjuk. A magyar válaszadók
39%-a érezte úgy, hogy e téren kiegyenlítődtek
az esélyek.
További információ és a teljes felmérés:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-183427_hu.htm

Nők a hatalomban
Helle Thorning-Schmidt, Dánia első női miniszterelnöke

A francia Robert Schuman Alapítvány összegyűjtötte, hogy az
Európai Unió 28 tagállama kormányában, parlamentjében, valamint
az európai parlamenti képviselők között hány nőt találunk. Sajnos nem
szerepeltünk valami jól. Ami a kormánytagokat illeti, talán nem meglepő módon Svédország vezet, a 23 miniszterből 12 hölgy (52,17%).
Őket követi Franciaország, Szlovénia és Németország. Az EU-s átlag
28,72%. A lista végén sajnos Magyarország osztozik Görögországgal:
egyik kormánynak sincs nő tagja. Ami a nemzeti parlamenteket illeti,
itt is magasan veri az uniós átlagot (30,12%) Svédország, ahol a 349
képviselőből 157 hölgy. Őket követi Finnország (41,50%), majd Spanyolország (41,14%). A lista végén Lettország (16%) , Málta (14,93%)
és Magyarország (10,05%). Kicsit jobb a helyzetünk az Európai Parlamentben, hiszen a 21 képviselőnkből 4 hölgy (19,05%)van. Az EU-s
átlagot (36,22%) itt sem közelítjük meg, de talán bízhatunk a pártokban, hogy a 2019-es EP választásokon megcélozzák majd a finn
példát és nálunk sem lesz majd elképzelhetetlen, hogy az EP képviselők 69,23%-a a szebbik nem soraiból kerül ki.

tapasztalatait (know-how). A hosszú távon munkanélküliek helyzetének javítására jó megoldás lehet a minimál béren történő közfoglalkoztatás.
- Európai szintű jogszabályi kereteket kell biztosítani
ahhoz, hogy minden európai lakos szociális védelemben
részesülhessen, azaz hogy hozzáférhessen a minőségi
egészségügyi szolgáltatásokhoz, minimum jövedelme biztosítva legyen és megkaphassa a nemzeti szinten meghatározott árukat és szolgáltatásokat. Tehát működtetni kell egy
hatékony szociális hálót.
- A már említett strukturális reformok kapcsán az adórendszer a vállalati jövedelmek és a tőke helyett a fogyasztásra terelte át a terheket. Nő az adóparadicsomok közötti

verseny. Ez ellen egy tisztességes, progresszív adórendszerrel lehet felvenni a harcot.
- A kisebbségek és nemek szerinti bérkülönbségek is az
egyenlőtlenséget erősítik. Ez ellen következetesen fel kell
lépni, akár súlyos szankciókkal is az ilyen hibát elkövető
foglalkoztatókkal szemben.
- A generációk közötti egyenlőtlenség orvoslására szolgál a Szociális jogok európai pillére, ami többek között előírja a nyugdíjra és az időskori méltóságteljes megélhetésre
való jogot, magában foglalva a hosszú távú gondozást, az
élethosszig tartó tanulási lehetőséget, az aktív munkavállalást és a legfontosabb szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
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Nagy-Britannia nyugdíjrendszere
Nagy-Britanniában a 65 év felettiek lakosságon belüli
aránya 18.04%, és folyamatosan növekszik. Ezért itt is fokozatosan emelik a nyugdíjkorhatárt. Jelenleg a férfiak 65
évesen, a nők pedig 64 évesen igényelhetik az állami nyugdíjat, ami a nők számára 2018. novembertől 65 év lesz. Ez
után mindkét nemre további fokozatos korhatáremelés lép
érvénybe, 2020 októberére elérve a 66 évet, 2026-2028 között a 67 évet és 2037-2039 között a 68 évet.
A 2018-ban nyugdíjba vonulók átlagos állami és magánnyugdíjalapból, megtakarításból és befektetésből származó
nyugdíja elérheti az évi 19.900 angol fontot (=kb. 7.125.000
forint, ami havi kb. 593.680 forint), 10%-kal meghaladva a
2017. évit. Ennek magyarázata a 2017. évi pénzügyi és részvénypiacok nagyszerű teljesítményében rejlik, de ez az a bizonytalansági tényező is, amitől a nyugdíjalapok befektetési
értéke függ a jövőben.
Kutatások szerint az utóbbi 40 évben jelentősen csökkent a nyugdíjasok és a nem nyugdíjból élők számára rendelkezésre álló reálértékű jövedelmek közötti különbség:
40 év alatt a nyugdíjasok összjövedelme a nem nyugdíjas
háztartások átlagjövedelmének 52%-áról annak 70,4%-ára
nőtt.
2016-tól Nagy-Britanniában minden dolgozót automatikusan csatlakoztatnak egy nyugdíjrendszerhez, amibe úgy
a munkáltatónak, mint a munkavállalónak a fizetésének
alábbi százalékát kell befizetnie:
- 2018. április 5-ig munkáltató 1%, munkavállaló 1%,
összesen 2%
- 2018. április 6.-2019. április 5-ig munkáltató 2%, munkavállaló 3%, összesen 5%
- 2019. április 6-tól munkáltató 3%, munkavállaló 5%,
összesen 8%.
A nagy-britanniai állami nyugdíjrendszer összetétele:
- állami alapnyugdíj, ami egy átalány kifizetés, ahol a
maximum összeget (heti 164,35 angol font, kb. heti 58.300
forint, ami kb. havi 233.135 forint) 44 évi járulék befizetése
után lehet megkapni
- kiegészítő állami nyugdíj (S2P) az alacsony és mérsékelt jövedelműeknek nyújt többletforrást.
Viszont a magánvállalkozók és a részfoglalkoztatottak
nagy része nincs benne a rendszerben (2015. évi számok
alapján kb. 10 millió ember), sokan nem tudnak megtakarítani elég pénzt idős korukra gondolva, ami miatt rájuk bizonytalan nyugdíjas évek várnak. A nagy-britanniai pénzügyi felügyeleti hatóság legutóbbi felmérése szerint ez akár
15 millió lakost is érinthet az országban. Jelenleg már több,
mint 1,9 millió idős ember él szegénységben Nagy-Britanniában.
Emellett működnek az önkéntes, foglalkoztató által létrehozott, ill. biztosító által működtetett nyugdíjalapok is. A
nyugdíjcélú megtakarításokra bizonyos összeghatárig adójóváírás jár.
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Hol és hogyan élnek az idősek Nagy-Britanniában
2018 tavaszi adatok alapján a megélhetési költségek
54,95%-kal magasabbak Nagy-Britanniában, mint hazánkban, míg a lakásbérleti díjak 112,63%-kal haladják meg a
magyarországit. Az élet minőségének indexe 174,41 a 0200 terjedő skálán, míg a magyar index csak 132,43 2018
tavaszi számítások szerint.
Az idősek gondozása Nagy-Britanniában is egyre nagyobb összegeket emészt fel. Többféle megoldást is kínálnak, így például:
- A saját lakókörnyezetben való független életvitel segítése pl. takarítás, bevásárlás, de akár személyre szabott ellátás, segélyhívó, önálló lakhatást segítő speciális létesítményekben (Assisted Living Facilities, ALF), ahol az orvosi és
ápoló személyzet is rendelkezésre áll. Ezt elsősorban azoknak javasolják, akiket alig kell gondozni, vagy akik szívesebben élnek egy biztonságos, számukra megfelelően kialakított környezetben, ami lehet apartman, vagy kis ház erre a
célra bekerített komplexumban. A lakrész megvásárolható,
vagy bérelhető, viszont fizetni kell szolgáltatási és fenntartási költséget, továbbá meg kell téríteni a gondozási díjat,
amennyiben az felmerül. Átlagban heti 500-1.000 angol
fontot kell fizetni (kb. 177.315-354.630 forint, ami havi
709.260-1.418.520 forint).
- Otthoni ápolás, ellátás (home care). Kérhető segítség
például a személyes higiéniánál, a bevásárlásnál, takarításnál, főzésnél, de akár az egyedüllét feloldására. Az ilyen
szolgáltatást nyújtók óradíja 10-20 angol font között mozog (kb. 3550-7100 forint), ami attól függ, hogy milyen
szolgáltatást kérnek és milyen gyakran.
- Nyugdíjasotthoni (residential) vagy gondozóotthoni
elhelyezés (nursing care), ahol a beköltöző egy szobában
lesz elhelyezve, amit az étkezéssel és gondozással együtt bérel, és be kell jelentenie, ha kimegy az otthonból. A gondozó szolgáltatókat felügyelő és vizsgáló szerv Nagy-Britanniában a Gondozási minőség bizottsága, amely a honlapján teszi hozzáférhetővé a legutóbbi vizsgálatokról készített jelentését, ezzel is segítve a megfelelő otthon kiválasztását. A költségek itt is hasonló nagyságrendűek lehetnek, mint az ALF-nél említettek.
Egyre népszerűbb az idős ember saját otthonában vele
együtt élő ápoló személy alkalmazása (live in care). Itt fontos olyan megbízható, képzett személy megtalálása, aki
megfelelő szinten tudja ellátni ezt a feladatot, ezért érdemes
gondozási ügynökségekhez fordulni, mert ezeket a már
említett Gondozási minőség bizottsága rendszeresen vizsgálja. Ennek a szolgáltatásnak is megvan az ára, ami heti
500-1.500 angol fontig terjedhet (havi 709.260-2.127.780
forint). Ez a gondozó személyzetre fordított költség, ezen
felül vannak még a saját ellátásra szánt költségek. Mindezek
fedezésére különféle kedvező hitelek állnak rendelkezésre a
lakás/ház fedezete esetén.
Összeállította: Berg Marianna

Május

g

Horoszkóp
Kos
III. 21. - IV. 20.

Májusban anyagi helyzetének további
javulásához komoly segítséget kap az
egyik rokonától. Így pénzügyi téren
nyugodt időszak vár önre, kisebbnagyobb tartozásait is kiegyenlítheti.
Ezekben a hetekben fordítson több
időt a fizikai állapotának javítására.

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

Anyagiakban pozitív változásra számíthat, de egy fontos kérdésben ne
döntsön elhamarkodottan, kérjen pár
nap gondolkodási időt. Ebben az időszakban igyekezzen, hogy csak pozitív
gondolatok vezéreljék, ellenkező esetben egészségügyi problémái lehetnek.

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

Nem térhet ki egy régóta halogatott
kínos beszélgetés elől, de ne várjon
tovább, mert a helyzet egyre rosszabb
lesz. Így legalább hamar túlesik rajta.
A régóta tervezett lakásfelújításba,
miután alaposan átgondolt mindent,
májusban nyugodtan belevághat.

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

A pénzügyi helyzete lehetővé teszi,
hogy a költségeit fedezze, sőt, megengedheti magának, hogy az egyik rokonát nagyobb összeggel támogassa. Az
egészségére ügyeljen, pihenjen sokat,
hogy energiaszintje emelkedjen, különben gyakran kínozhatja fejfájás.

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Gyakran kedvetlen, mert otthon nem
úgy mennek a dolgok, ahogy ön elképzeli. Nézzen kicsit magába, lehet,
hogy a többiek nem akarják mindig
azt tenni, amit ön. Ezzel önmagán is
segít, mert a negatív gondolatok, a
stressz egészségi problémákat okoz.

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Májusban költségcsökkentéssel javíthat a család pénzügyi helyzetén, és
egy baráti segítségnek köszönhetően
is kedvező változás áll be anyagiak terén. Ám így is lehetnek nézeteltérések
otthon, mert úgy érzi, a hétköznapokban minden feladat önre hárul.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Május közepén párkapcsolati problémák, mindennapossá váló viták zavarják meg az otthon békéjét. Mivel
egyikük sem képes engedni az elképzeléséből, mindkét fél ragaszkodik a
saját vélt vagy valós igazához, akár
hetekig is fennmaradhat ez az állapot.

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Most az emberi kapcsolatainak javításáért nemcsak saját, hanem mások érdekeit is szem előtt kell tartania.
Pénzproblémái nem lesznek, de alaposan fontolja meg komolyabb kiadásait. Egészségében jelentős javulást
tapasztal, ha megfelelően táplálkozik.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

A következő hetekben fontos lenne,
hogy több pihenéssel, kikapcsolódással növelje energiaszintjét, mert az
utóbbi időben sokszor engedett utat
az önsajnálatnak, és ennek hangot is
adott. Ha megfogadja a tanácsot, május 20-a után javulást tapasztalhat.

Az előrejelzések szerint kedvezően
alakulnak a pénzügyei május 20-ig.
Azt követően sem lesznek problémái,
ha a hónap végéig tartózkodik a felesleges kiadásoktól. Teherbíró képességét ne becsülje túl, ha nem akarja a
nyarat betegséggel kezdeni!

Skorpió

Halak

e

X. 23. - XI. 22.

Kisebb pénzzavarba kerül május elején, de valaki a segítségére siet, így
idejében eleget tehet fizetési kötelezettségeinek. A hónap végén ügyeljen arra, kinek mit és hogyan mond,
mert ellenkező esetben olyanokat is
megbánt, akikre mindig számíthat.

i

II. 20. - III. 20.

Mivel a bolygók állásának köszönhetően anyagiak terén nagyszerű hónap
vár önre, bátrabban költekezhet. A
komolyabb ház- vagy lakásfelújítással
azonban még várjon! Betegségtől
nem kell tartania, de május második
felében szánjon több időt pihenésre.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban Mihail
Ivanovics Glinka orosz zeneszerző
(1804-1857) szabadságról vallott
gondolata olvasható.
A március havi megfejtés:
Nem minden asszony harap a tiltott fa
gyümölcsébe, de mind kíváncsi az ízére.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Bényei Zoltánné Miskolc
Mostani beküldési határidő:
2017. július 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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