1943-ban született Budapesten. Húgával és öccsével
nagy szeretetben nevelkedett. Éles eszével hamar kitűnt
osztálytársai közül. A középiskola elvégzése után lány létére
a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára tett
sikeres felvételi vizsgát. Az egyetem elvégzése után kutatásfejlesztési területen kamatoztatta tudását, ahol a férfiak között elismerést vívott ki tudásával, logikus gondolkodásával
és nagy munkabírásával. Eredeti szakmájának ma sem fordít hátat, esetenként igazságügyi szakértőként vállal megbízást.
2009-óta a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége (NYUBUSZ) elnöke. Az egyik legnagyobb taglétszámú nyugdíjas
szerveződés vezetéséhez jó alapokat adtak a munkában
eltöltött évek. Mária vezetői tapasztalatai a nyugdíjas mozgalomban is kamatozódtak. Sikeresen talál megbízható
munkatársakat, konszenzus kereső, demokratikus vezetőként ismerjük valahányan. Toleráns és meggyőző, kitartó,
empatikus, sokoldalú és innovatív vezető.

Számos új kezdeményezés felkarolása fűződik a nevéhez: többek között elsőként lett pártfogója és aktív támogatója a felekezeti sokszínűség befogadásáról szóló
"Sokszínű világunk" programsorozatnak, a hazai szeniortánc mozgalomnak, vagy a szervezett nyugdíjas munkavállalás budapesti elindításának. Újszerű kezdeményezésként szervezik Budapesten a tematikus sétákat, és "újragondolták" a költészeti szemlék hagyományát.
Családjában is fontos személyiség, segítő, összetartó
erő. Hűségesen ápolja édesapja hagyatékát, a doni fotós
emlékeit, aki példás életútjával ma is meghatározó hatással
van Máriára.
Maga is vallja, soha sem késő új dolgokba belevágni.
Tán ennek is köszönhető, hogy a családtól karácsonyra
kapott roller beüzemelésén gondolkodik...

A doni fotós Reményi József főhadnagy
4
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Mária a közelmúltban megalakult NYOSZ közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatóságában is szerepet vállalt
(a képen mellette az Igazgatóság további 2 tagja: Cser János
és Némethné Jankovics Györgyi).
Nemrégiben vehette át aranydiplomáját, melynek apropójából készült magazinunkban ez a munkáját méltató bemutatás.

Címlapsztori

1976-ben szerzett diplomát gumi-műanyag szakon a BME Vegyészmérnöki Karán. 1967-1968-ig a TUNGSRAM
Rt. Félvezető Fejlesztés kutató mérnöke. 1968-1975-ig a Faipari Kutató Intézet tudományos munkatársa, majd tudományos osztályvezetője. 1975-1986-ig az Épület Asztalosipari és Faipari Vállalat vegyész-főtechnológusa, majd Kereskedelmi és Marketing osztályvezetője. 1986-1990-ig az OMFB koordinátora. 1990-1996-ig a Hungarokorr Mérnökiroda Kft. ügyvezetője. 1996-2014-ig a Julius R Szakértői Mérnökiroda cégvezetője. 2005-ben a Soproni Fa és Erdészeti Egyetemen posztgraduális képzésben vett részt fa ragasztás és felületkezelés területén. 1983-ban Faipari Fejlesztésért Emlékérmet kapott. 1992-ben kutató társaival együtt INVENCIÓ díjban részesült. 1967 óta egy szabadalom és
három használati mintaoltalom feltalálója. Szakfolyóiratokban 20 cikket publikált és 50 kutatásban vett részt. 30 sikeres
pályázatot készített. 1986 óta igazságügyi mérnökszakértő (Gyémánt fokozatú) asztalosipar, bútorgyártás, fa-műanyag
kompozitok területén. "Amit a faiparról tudni kell" kiadvány szerkesztője. Egy magyar-üzbég tulajdonú taskenti vegyesvállalat alapításának kezdeményezője, koordinátora 1992-1993-ig. 2009 óta a közhasznú Nyugdíjasok Budapesti
Szövetségének elnöke. Számos tanulmány készítője, rendezvény és kiállítás szervezője. "A DONI FOTÓS" könyv
szerkesztője. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.

Védje egészségét a Túrkevei Termál- és Élményfürdő szolgáltatásaival!
INGYENES

GYÓGYÁSZAT

6 év alatt a fürdőbelépő, gőzkamra, sószoba, szaunák,
Kneipp taposók, játszószoba,
6 év alatt a fürdőbelépő és
szállás

közfinanszírozott és ártámogatott kezelések, gyógymaszszázs, nyirokmasszázs, kompressziós kezelések, vízsugár
masszázs, vízi torna stb.

SZÉPSÉGÁPOLÁS, WELLNESS
pedikűr, manikűr, svédmasszázs

SZÁLLÁSHELYEK
a díj tartalmazza a fürdőbelépőt

Nyugdíjas és diák belépő: 1300 Ft, felnőtt belépő: 1500 Ft,
nyugdíjas csoportoknak (min. 15 fő) a belépőjegy ára 600 Ft,
szállásdíj már 2500 Ft-tól.
A NYOSZ tagkártyával rendelkező vendégek részére
10% kedvezményt biztosítunk!
Gyógyfürdő Kft 5420 Túrkeve, Kuthen király út 11.
Info: 56/361-534, 56/554-305, info@turkevetermal.hu, recepcio@turkevetermal.hu, www.turkevetermal.hu
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Aktuális

Képregénybe álmodott versekkel
a tüdőgyulladás ellen
Berzsenyi Dániel - Tondora Judit, Terék Anna: Az első szerelem
A NYOSZ és a Deepinsight kommunikációs ügynökség kreatív kampánya tavaly novemberben, a tüdőgyulladás világnapján indult, és milliókhoz juttatta
el az üzenetet: a pneumococcus okozta tüdőgyulladás
védőoltással megelőzhető. Sorozatunkban egyenként
mutatjuk be a kampányhoz készült alkotásokat.
A kampányban 5 olyan híres magyar költő - Csokonai
Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Arany János, és Ady Endre - verseit dolgoztuk fel képregény formájában, akik tüdőgyulladás következtében hunytak el.
Előző számunkban Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez
című versének feldolgozását mutattuk be, most pedig Csokonai kortársa, a régi nemesi család egyetlen sarjaként született Berzsenyi Dániel Az első szerelem című művének
adaptációját vesszük górcső alá.
Berzsenyi sok szempontból pontosan az ellentéte volt
Csokonainak. Nemcsak azért, mert tollforgató kollégájánál boldogabb magánélet jutott neki osztályrészül, hanem

6

GENERÁCIÓNK

azért is, mert alaptermészetük is gyökeresen különbözött.
Bátran kijelenthetjük, hogy Berzsenyi nagytermészetű volt,
fiatal korában két kanállal falta az életet és két végéről égette
a gyertyát. Ifjúkori "duhajkodásait" emlékirataiban örökítette meg, az 1810-es évek elején így írt Kazincynak soproni
diákéveiről:
"Én egy korúim között legelső magyar tánczos voltam,
lovat, embert, asztalt által ugrani nékem játék volt. Sopronyban magam tizenkét németeket megvertem, és azokat
a város tavába hánytam, és az én első szeretőm az én karjaim között elalélt."
Az első szerelem a korszak egyik legszebb szerelmes
verse, és elmondhatjuk, hogy egy igazi életművész tollából
született. Berzsenyi számtalan múzsája közül a legfontosabb a két Dukai Takách lány volt. Az egyik a felesége, a
másik a költőnél 19 évvel fiatalabb lelki társ, a versben is
megénekelt Dudi. Mindketten Berzsenyi, és egyben egymás unokatestvérei voltak.

A rovat támogatója: Pfizer Kft.

Aktuális

Az első szerelem

A képregényekre épülő
marketing kampányt a
szakma elismerése is
kísérte.

Szívem zsenge szerelmeit
El nem törli tehát a repülő idő,
Sem más lyányka kacér szeme
Fel nem bontja, Dudim!
rózsabilincsemet,
Mely még szép fiatal korom
Boldog napja alatt
öszveszövött veled!
Mint egy számkivetett sohajt
Édes honja felé, hol csecsemő
szopott,
S ifjú élte virágozott:
Hozzád vissza-ohajt szívem s
epedve kér.
A csendes liget ernyein,
A zúgó Balaton déli vidékein
Látják hullani könnyemet

A csendes patakok s Delia
csillaga.
Gyakran kellemes álmaim
Bájos leplegiben véled
ölelkezem;
Elgyengülve borulsz reám,
Haldokló ajakam szívja
lehelleted,
Szived verdesi szívemet;
Majd ismét bucsuzó csókjaid
éltemet
Oltják, s földre rogyom veled,
Majd eltűnsz, s repülő képed
után futok,
Míg lankadva felébredek,
S a forró szerelem könnyei
buzganak.

A gyönyörű verset Terék Anna forgatókönyve alapján Tondora Judit álmodta egyedi stílusú képregénybe.
Sorozatunk következő részében Kölcsey Ferenc Huszt című versének képregény adaptációját mutatjuk be.
Vér Balázs - Kreatívigazgató - Deepinstight

A rovat támogatója: Pfizer Kft.
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Egészség

A jótékony masszázs
Mottó: "Egy gyengéd érintés lendületet,
életörömet ad és öntudatra ébreszt"
(Yehudi Menuhin)
Éveink számának növekedésével óhatatlanul is elkerülhetetlen biológiai változások (csökken az állóképesség,
nő a testzsír, az izomrendszer gyengül, a hajlékonyság csökken stb.) nehezítik időskorú létünket, életünket. Ezen hátrányos folyamatok lassításához valamint a kellő lelki támasz
megteremtéséhez kiváló lehetőséget biztosítanak a nagy
számban alkalmazott masszázs eljárások, a különböző
masszázs stílusok és technikák.
A masszázs eredete, fogalma
A masszázs az emberiség gyógyító eljárásainak egyik
legősibb módja, amelyről az első írásos emlék már ie. 2698ból, Kínából származik. A több ezer éves indiai tudományban, az ayurvédában, a szervezet öngyógyító energiáinak
felszabadítására használták. A görög Hippokrátész szerint
a dörzsölés olyan műfogás, amit minden orvosnak ismernie
kell. A masszázs elnevezés vélhetően a francia massage, a
görög massein illetve az arab mass szóból ered.
Vajon valójában milyen kezelés a masszázs és milyen
élettani hatásokat befolyásol kedvezően?
Az eljárás a test felületén kézzel - Arisztotelész szerint a
"a szerszámok legjobbikával" - végezett tevékenységgel, az
alkalmazás helyén, valamint azon kívül az egész szervezetben, bonyolult hatásokat lehet kiváltani. A helyi hatások a
bőrre, a bőr alatti kötőszövetre és az izomzatra vonatkoznak. Javul a keringés, a vérellátás, gyorsul a káros anyagcseretermékek kiválasztása, az izmok összehúzódó képessége, rugalmassága. A masszázs kedvező hatással van az
idegrendszerre és az emésztő szervekre is.
A manuálisan végzett kezelés mindezeken túl gondoskodást sugall, segíti a béke érzés megteremtését, az érintés
ereje csökkenti a feszültség, a szorongás és nem utolsó sorban a fájdalom érzését is.
A kezelések célja szerint ezen jótékony passzív "testmozgást" mintegy 200 eljárási formában alkalmazzák különböző - elsődlegesen európai és ázsiai - stílusban.
Attól függően, hogy a kezelést ki végzi, megkülönböztetünk önmasszázst (kézzel, vibrációs készülékkel, száraz kefével), illetve masszőr által végzett masszázst (kézzel,
víz alatt, zuhany alatt, vízsugár masszázs, száraz kefe, vibrációs készülék, stb.).
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A leggyakoribb masszázs formák
A számos célirányos módszer közül legtöbbször alkalmazott célcsoportok az orvosi - vagy gyógymasszázs, frissítő-kényeztető masszázs, nyirokmasszázs (lymphdrainage), valamint a reflexológia.
Sportmasszázs
A teljesítmény fokozása, a sporttevékenység minél
eredményesebbé tétele céljából végzik oly módon, hogy az
izmok lehető legjobb kondícióba kerüljenek és a sérülés
veszélye a minimálisra csökkenjen .
Verseny után az izomfájdalmak enyhítésére is alkalmas.
Frissítő, kényeztető masszázs
Elsődlegesen a regenerálódásra, a közérzet javítására
javallott. A vizes, szappanos eljárás mellett alkalmazhatók a
különböző illó olajok, fűszeres aromák, amelyek az élénkítő hatás mellett a különleges illatok révén a belső energiák
felszabadításával is járnak.
Nyirok masszázs
Fő célja az anyagcsere folyamatokból visszamaradt salakanyag és vízfelesleg gyors eltávolítása, elvezetése a nyirokrendszeren keresztül. A finom körkörös mozdulatok kiürítik a kezelt terület nyirokcsomóit és így gyorsítják meg a
pangó nyirok elfolyását, melynek eredménye a duzzanat
csökkenése.
Javallatai: ödémák, viszér, trombózist követő állapot,
allergiák, krónikus fájdalmak, illetve narancsbőr kiegészítő
kezelésére és immunerősítés céljából.
A 40-50 perces kezelés alkalmazható az arcon és a szem
körüli duzzanatok enyhítésére is.
Gyógymasszázs
Leggyakoribban mozgásszervi betegségeknél, ortopédiai, reumatológiai, traumatológiai, ideggyógyászati és keringési zavarokban szenvedő betegeknél alkalmazzák terá-

Egészség
piás céllal. Ellenjavallatok: fertőző betegség, akut gyulladás,
rosszindulatú daganat, vérzékenység, egyes bőrbetegségek.
Egyéb masszázs formák
A reflexológia a lábmasszázs azon egyedülálló formája,
amely holisztikus egészségszemléleten alapul és ugyanazon
kínai gyökerekhez nyúlik vissza, mint az akupunktúra. Elve
az, hogy a különböző szervek és testrészek összekötetésen
állnak a láb bizonyos pontjaival és ezen reflexpontok maszszírozásával pozitív változásokat lehet előidézni az egyes
szervekben.
Az akupresszúra a kínai orvostudomány nálunk is elterjedt gyógymódja az "ujjnyomásos" masszázs. Az akupunktúránál használt pontok ujjvégekkel történő nyomása jelenti ez esetben a gyógyító ingert.
Japán megfelelője a shiatsu, amely a meridiánok(energia
vezetékek) mentén végzett speciális masszázsfogásokra
épül.
A thai masszázs Indiából származik, hasonló az előző
két technikához.
A gépi eszközökkel végzett masszázsok közül a legelterjedtebb a víz alatti sugár-masszázs(tangentor), amely a víz
mechanikai hatásával kedvezően befolyásolja az izomzat
tónusát, lazítja az ízületeket, csökkenti az izomfájdalmakat,
javítja a vér-nyirokkeringést, kellemesen frissíti a testet.
Igénybe vétel, kedvezményezett lehetőségek
Ki ne vágyna arra, hogy gondos kezek kevesebbhosszabb ideig gyúrják, masszírozzák, lazítsák fáradt izmait, fájó, elgémberedett tagjait. Ezen gyógyító hatás miatt
a 06 kódjelű orvosi gyógymasszázs valamint a 07 kódjelű
víz alatti sugármasszázs fürdőkezelések a legelterjedtebb
kezelési formák közé tartoznak a hazai fürdőkben, gyógywellness szállodákban. Ennek igénybe vételére az arra rászoruló és biztosított állampolgárok jelentős társadalom
biztosítási támogatással - oda-vissza utazást is bele értve jogosultak.
Érdemes igénybe venni ezt a kínálkozó lehetőséget hiszen az alternatív és a hagyományos medicina eszközeinek
összekapcsolásával egészségünket még idősödő korunkban is kellő harmóniában tarthatjuk, és a kiegyensúlyozott
testben, lélekben mindjárt könnyebben nézünk szembe a
mindennapok feladataival, gondjaival. Tegyünk hozzá mi is
Pablo Picasso azon örök érvényű igazságához, mely szerint: "Sokat kell élned ahhoz, hogy fiatal maradj."
Tehát szánjunk magunkra időt, használjuk ki a hozzáértő, gyógyító kezek varázsát a talpunktól fejünk búbjáig.
Dr. Németh István c.egyetemi docens,
a Magyar Fürdőszövetség társadalmi elnöke, Vas Megye és Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete elnökségének tagja

Védekezzünk a leégés ellen
A nyár elképzelhetetlen napfény nélkül. Ráadásul az orvosok szerint a D vitamin pótlásának a legjobb eszköze a
napfény. Ugyanakkor egyes orvosok óva intik az idős embereket a napozástól, mondván az öregedő bőrnek árt a
napsugár, foltosodást okozhat a bőrön. Ráadásul a napfény
a szemet is károsítja.
A bőrgyógyászok óva intenek a napozástól. Ugyanakkor az endokrinológusok szerint a szervezetnek rendkívül
fontosa D-vitamin, amellyel számos betegség megelőzhető. Így, ha megfelelő mennyiségű D-vitaminhoz jutunk,
ezzel csökkennek a csonttörések, a reumás gyulladások, a
magas vérnyomás, az érelmeszesedés, az emlő- és vastagbéldaganatok, az 1-es és a 2-es cukorbetegség kockázata.
Az azonban tény, hogy idősödő bőrnél fokozottan kell
ügyelni a napozásra. A napfény hasznos is, de egyben
sietteti a bőr öregedését, ráncosodását. Az aránytalanul sok
napsugár vastag hámréteget fejleszt ki, értágulatokat okozhat. Idős korban a leégés hatására gyakorta jelentkeznek
pigment foltok a bőrön. Érdemes évente a bőrgyógyászt
felkeresni, ellenőriztetni, nincsenek-e rosszindulatú sejtek,
képződmények bőrünkön. Nem árt tudni, hogy a bőrünk
nem felejt: a korábbi napozások, leégések összeadódnak.
Hogy ki mennyit napozhat, azt az örökletes tényezők is
nagyban befolyásolják. A világos hajú, fehér bőrűek sokkal
hamarabb leégnek, minta sötét hajú, barna bőrű emberek.
A bőrgyógyászok hosszú ujjú, könnyű ruhát, sapkát,
széles karimájú kalapot tanácsolnak a bőr védelmére. Ennek ellenére sokan mégis úgy érzik, hogy számukra nélkülözhetetlen a napfény. Az idősödő bőrre legalább 30-40
faktoros naptejet kell használni, s lehetőleg délelőtt 10 óra
és délután 4 óra között kerülni kell a napot, amikor a legerősebb az UV sugárzás. S bizony árnyékban, napernyő
alatt is le lehet sülni!
Ha leégtünk, nagyon fontos a bő folyadékpótlás kívülről, belülről egyaránt. A hideg zuhany, a hideg borogatás
kívülről enyhítheti az égő érzést, hűti a testet. Emellett gondoskodni kell - lehetőleg a nem cukros - a szokásosnál nagyobb mennyiségű inni valóról. Az úgynevezett öregségi
foltok, más néven hiperpigmentáció testünk azon részén
jelenik meg, melyek a leginkább ki vannak téve a napfénynek: az arcunkon, a nyakunkon, a mellkasunkon, a vállunkon és a kezünkön, sőt gyakran a lábunkon is.
A foltokat, a szeplőket gyümölcssavas krémekkel, citrommal, ricinusolajjal halványíthatjuk. A citromnak bőrpuhító hatása is van. Egy félbevágott citrommal bedörzsöljük
a bőrünket, húsz percig hagyjuk rajta, majd mossuk le.
Akinek nagyon érzékeny a bőre, egy kis rózsavízzel hígítsa a
citromlevet. A ricinusolajjal bekent bőrön legalább egy
órán át hagyjuk, hogy kifejtse bőrvilágosító hatását.
B. Mezei Éva

GENERÁCIÓNK

9

Nyugdíjügyeink

Az I. Országos Nyugdíjas Parlament utóélete
Az I. Országos Nyugdíjas Parlament (május 17.) által
elfogadott határozattal korábbi számunkban már találkozhatott a tisztelt olvasó.
Mostani írásunkban arra szeretnénk kitérni, hogy az
országos parlamentet megelőzően a megyei nyugdíjas parlamenteken (január-április) milyen témák voltak a hozzászólások fókuszában, ezek miként jelentek meg az országos határozatban, illetve a Parlamentben megtartott nyugdíjas vitanap (június 6.) hozzászólásaiban, és arról is tudósítunk, hogy a pártok miként reagáltak a számukra megküldött nyugdíjas parlamenti határozatban foglaltakra.
A megyei nyugdíjas parlamenteken összesen 30 téma
foglalkoztatta a résztvevőket, ezek az alábbiak:
- az éves nyugdíjemelés mértéke, az indexálás módja, az
inflációhoz és a béremeléshez való viszonya,
- a minimális öregségi nyugdíj mértéke, legyen legalább
50 ezer forint
- a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségei, az un. bónusz-málusz rendszerben lévő lehetőségek
- a korkedvezményes nyugdíjba vonulás visszaállítása,
speciális munkakörök
- a szolgálati nyugdíj - szolgálati járandóság
- a közszférában tovább dolgozhasson a nyugdíj korú
- a 65 év felettiek gyógyszer ellátása, térítés mentesség,
krónikus betegségek, háziorvosi ellátás
- a járulékplafon visszaállítása, 1 millió forint felett ne
emelkedhessen a járulék
- nyugdíj korrekció kell a területi és nemek közötti különbségek ellen
- fontos lenne az idősotthoni hálózat fejlesztése - forrást kell találni rá
- az idősotthoni térítési díjak emelkedése ellen megoldást kell találni
- az országos Idősügyi Tanács visszaállítása - fontos szereplőkkel, jogosítványokkal
- mi várható a közösségi közlekedés kedvezményeinek
korlátozásával kapcsolatban
- a kistelepüléseken élő idősek speciális problémái
- a gazdaság alacsony termelékenységének, versenyképességének veszélye és következményei
- nyugdíjas foglalkoztatás, további munkavállalás adóés járulékmentesen
- a nyugdíjas igazolvány kérdése
- civil közösségek forrása, adó átirányítás - 1 %
- az energiatakarékos készülékek cseréje forrás
- a kegyeleti temetés forrás
- a Nyugdíjbiztosítási Alap ellenőrzésének visszaállítása, szervezet
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- az egészségügyi ellátásban életkor alapján való differenciálás kritikája
- fokozott büntetőjogi felelősség
- differenciált nyugdíjemelés
- a 13. havi nyugdíj bevezetése
- az önkéntes munka értéke
- a távfelügyeleti rendszer - jelzőrendszer
- a nyugdíjasok különböző egyéb kedvezményei: szociális, kulturális, oktatási, utazási, sport területén
- a nyugdíjasok adója - az ÁFA
- az állami vagyon nagysága, hozama és annak felhasználása
A megyei nyugdíjas parlamenten felvetett 30 témából
22 került bele a határozatba.
Ugyanakkor a parlamenti vitanapon felvetett témák közé már csak 14 került.
Az I. Országos Nyugdíjas Parlament határozatát eljuttatták a legfontosabb politikai fórumokra, a határozatban
megjelölt címzetteknek.
Eddig reagáltak:
- Köztársasági Elnök Úr írásban - pontosítást kért
- Miniszter Elnök Úr írásban - udvarias nyugtázás
- MSZP - a rendezvényen jelenlévő vezetők, szóban
- FIDESZ - egyes pontokhoz, szóban
- LMP - írásban - szövetséget ajánlva
- JOBBIK, KDNP - semmi reagálás
(A fenti ismertetés a Nyugdíjas Parlament Országos
Egyesület elnökének, Karácsony Mihálynak az összeállítása alapján készült.)

NYOSZ-hírek

Közérdekű nyugdíjas szövetkezetet alapítottunk
Június végi értekezletünk óta - amelyen a nyugdíjas
szövetkezetek megalakításával foglalkoztunk - több fontos
esemény történt. Ezek közül kiemelném, hogy:
- ügyvédünk, dr. Orosz Noémi elkészítette azt az ismertetőt, amely a jogszabállyal, és magával a szövetkezeti
tevékenységgel kapcsolatos információkat tartalmazza. Ez
az ismertető a NYOSZ-ban elérhető.
- Július 13-án 15 fővel létrehoztuk a NYOSZ Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetet, mely jelenleg bejegyzés alatt
áll. Részben arra vállalkoztunk, hogy országos szintű munkavállalási lehetőségeket szervezünk (folyamatban van pl. a
CBA-val a kapcsolatfelvétel), lehetőséget adjunk azon vidéki nyugdíjasoknak is, akiknek nincs a környezetükben még
szövetkezet, hogy nálunk taggá válva munkát vállalhassanak, és nem utolsó sorban kidolgozzuk, kipróbáljuk azokat a dokumentumokat, amelyek mintául szolgálhatnak egy
alapításhoz, és majdan a működéshez. Ezek segítségére
lehetnek a tagszervezeteknek az alapításhoz. És persze a
NYOSZ székház adta lehetőségek keretein belül is tervezünk saját munkavállalásokat, pl. jelentkezett már több pedagógus korrepetálást, szakköröket vállalva, vagy pl. nyugdíjas logopédus is dolgozna a szövetkezetünkben.

Az elmúlt időszakban több tagszervezetünk is jelezte
szándékát az alapításra, és a nem hozzánk kötődő környezetünkben is halljuk, hogy megindult a "mozgolódás".
Iskolaszövetkezetek próbálják a nyugdíjas foglalkoztatást
beépíteni a szövetkezeti gyakorlatukba, és munkaerő-közvetítők is gondolkodnak saját szövetkezetek alapításában.
Ezt a tényt lehet különbözően értékelni, azonban azt mindenképpen érdemes megfontolni, hogy a nyugdíjasok
mégis csak mi vagyunk, ez a lehetőség alapjában véve
nekünk készült.
Tisztelt nyugdíjas társak, arra kérlek benneteket, gondoljátok végig, kívántok-e élni ezzel a lehetőséggel, beszéljétek meg klub/egyesületi társaitokkal, a környezetetekben
érdeklődjetek, kinek lenne kedve munkát vállalni, (esetleg
munkát adni), és milyent. Ha helyben nem is vállalkoztok
szövetkezet alapításra, az országos szövetkezethez bármikor kapcsolódhattok.
És még egy fontos tényező: helyben az önkormányzatoknál is érdeklődjetek, volna-e munkalehetőség, miben
tudnak közreműködni (pl. átvállalni az illeték befizetését?).
Abban bízom, hogy információinkkal segíteni tudjuk a
gondolkodásotokat. Némethné Jankovics Györgyi NYOSZ elnök

NYOSZ-hírek

Idősek nemzetközi találkozója Csehországban
Öt ország részvételével nemzetközi ügyességi és sporttalálkozó volt július 11-én a csehországi Pilzenben.
A nemzetközi rendezvényen Németország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és a vendéglátó Csehország
csapatai vettek részt. Magyarországot Szombathelyről és
Veszprémből 4-4 nyugdíjas társunk képviselte. A játékokat
az ország szociális minisztere nyitotta meg, de jelen volt
Csehország kulturális minisztere és több helyi vezető politikus is.
A játék napján a szervezők legrosszabb álmát produkálta az időjárás. A legnagyobb zivatar a megnyitó időpontjában érkezett a nagyon szép atlétikai stadion fölé. A
rendezők ezért elővették a vész-forgatókönyvet és a tervezett vetélkedőket a tornatermekbe szervezték át.
Nyolc ügyességi és egy gyorsasági futószámban lehetett
a nyolcfős csapatoknak összemérniük a tudásukat. A lövészet a magyar csapat nagy bánatára a rossz idő miatt elmaradt. Korcsoportonként az első három helyezett kapott
pontokat és ez alapján hirdették ki a csapateredményt. A

találkozón 21 csapat indult. A magyar csapat szereplését
nem kísérte szerencse, több sérülést követően tisztes helytállással a középmezőnyben végzett.
Az esemény jelentőségét a továbbiakban az adta, hogy
lehetőség adódott a "Visegrádi Négyek" nyugdíjas vezetőinek újabb megbeszélés lefolytatására. Egyre jobban felmerül ugyanis annak az igénye, hogy a politikai együttműködéshez hasonlóan a négy ország nyugdíjas szervezetei
között is kialakuljon egy folyamatos párbeszéd. A működésük során szerzett tapasztalatok átadásával segíthetik a
V-4-ek az országukban élő nyugdíjasok helyzetének a javítását. A pilzeni találkozón központi kérdésként szerepelt a
lengyel kapcsolat kialakítása, mert az alapítóknak az országos szervezettel eddig nem volt együttműködése.
A esemény záró rendezvényén Zdenek Pemes, csehországi elnök a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében végzett munkájáért elismerő oklevelet adott át Ján Lipjanskynak, a szlovákiai nyugdíjas szövetség elnökének és Demeter Ferencnek, a NYOSZ elnökségi tagjának.

Felhívás Országos Színjátszó Találkozóra
Eger, 2017 október 13-14. Bartakovics Béla Közösségi Ház, Knézich Károly u. 8.
Regisztráció október 13-án a helyszínen 12 órától
A bemutatandó mű 20-30 perces lehet. Rövid jeleneteket is várunk. Szakzsüri bírálat.
Költségek: szállás 2.000.-Ft, ebéd 1100.-Ft, vacsora 1100.-Ft
Nevezési díj: egyéneknek 500.-Ft, csoportoknak 2000.-Ft
Utazásról,díszletekről a résztvevők gondoskodnak.
Jelentkezési határidő október 5.
Cím: Bujdosó Sándorné 3300 Eger Csákány u 21. 70/945-15-66 e-mail:hevesnyugd@vipmail.hu
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Pedagógusnap a Nyugdíjas Pedagógus Klubban

2017.június 14-én meghitt pedagógusnapi összejövetelen vettünk részt a hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus
Klub tagjaiként a Bocskai Rendezvényközpontban.
Klubunk vezetője Hérakleitosz soraival nyitotta meg az
ünnepséget: "Az ember nem arra született, hogy észrevétlen porszemként tűnjön el. Az ember arra született, hogy
nyomot hagyjon maga után, a Földön, a gondolatokban és
más emberek szívében."
A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai
nagyon kedves produkcióval köszöntöttek bennünket. Köszönjük szépen, hogy immár sokadik alkalommal szereztek
nekünk kellemes perceket. Klubvezetőnk tolmácsolta a
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő vezérigazgató-

jának, Czeglédi Gyula úrnak a jókívánságait pedagógusnap
alkalmából.
Ezt követte a megvendégelés és a baráti beszélgetés,
amelynek során felidéződtek a régi, pedagógus pályával
kapcsolatos kedves emlékek, élmények.
Az összejövetel végén mindenki kellemes, szép emlékekkel távozott.
Köszönjük dr. Sóvágó László polgármester úr anyagi
hozzájárulását, az Egyesített Óvodai Intézmény Konyhája
dolgozóinak a finom ételek elkészítését, Czeglédi Gyula úrnak az ásványvizet, a klub aktív tagjainak a segítő közreműködését.
A hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetősége

Kérdésünk volna....
Tény:
A KSH adatai alapján a 65 év feletti
nők napi átlagban 283 perc, a férfiak
166 perc önkéntes fizetetlen ("láthatatlan munka") munkát végeznek.
(OGY K/14961/ Egy írásbeli kérdésre
adott kormányzati válasz, 2017. ápr.
26.)
- A 2017-ben a minimális óradíj öszszege 733.- Ft. (430/2016.XII.15) Kormány rendelet)

- A nők átlagosan naponta 3.457 Ft
(havonta 104.000 Ft) társadalmi értékkel járulnak hozzá az ország működéséhez, gyarapodásához. A férfiak esetében havonta 60.839 Ft hozzáadott értéket lehet kimutatni.
Kérdés:
Nem lenne tisztességes a nők
nyugdíját havi 104 ezer Ft -tal, a férfiak
nyugdíját havi 60 ezer Ft -tal növelni?
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Kézi aratás - régen
"Sokat arattam a nyáron, keveset háltam az ágyon,
vagy a keresztek tövében, vagy a rózsámnak ölében.
Learatták már a búzát, mindet keresztbe is rakták,
ahány szál van egy keresztbe, annyiszor jussak eszedbe."
Fenti népdallal indult a IX. Hagyományőrző Aratók
Találkozója, melyen a kezdetek óta részt vesz (mindig július
első hétvégéje) a Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület. Az esemény Hajdúnánáson a Nyakas Farmon volt
megrendezve.
Az utókor számára megpróbálom leírni, hogy 60-70 évvel ezelőtt hogyan készültek szüleink, nagyszüleink az
egyik legnehezebb és legszebb munkára, az aratásra.
Férjem és szüleim elbeszéléséből van tudomásom arról,
milyen nehéz munka is volt a kézi aratás. Azok a gazdák,
akiknek földje volt, már előtte megfogadták a napszámosokat, hogy a búzájukat levágják és betakarítsák. Akinek
több földje volt, az több családnak is tudott munkát adni.
Aratás előtt megállapodtak abban, hogy hányadán vágják le
a búzát, ami azt jelentette, hogy minden nyolc vagy tizedik
mázsa búzát az kapta, aki aratott.
Aratás megkezdése előtt a gazda üzent, majd ökörszekérrel ment az aratókért, akik felpakolták a kenyeret,
szalonnát, száraztésztát, krumplit, hagymát, stb. Annyit,
hogy legalább két hétre elegendő legyen a családnak az
élelem.
A hat- nyolc éves gyerekeket is kivitték a szülők, mert
kötélrakásra, vízhordásra kellett a segítség. Ebben a munkában már én is éveken át részt vettem. Fürödni hordóban,
vagy vödörben tudtunk, pihenni, aludni az istállóban vagy a
keresztek tövében lehetett.
Volt olyan gazda is, aki az aratás ideje alatt két- három
alkalommal főzött ebédet a családnak, vagy reggel früstökre frissen fejt tejet adott.
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Az aratást kora hajnalban kezdték meg, hogy harmatosan tudjanak kötelet készíteni, ami egész napra elegendő
volt. Egy kaszás ember - ha jó volt a búza - egy nap 14-18
keresztet tudott levágni. Délig vágták a búzát, majd az ebéd
elkészültéig az ember megkalapálta a kaszáját a késő délutáni folytatáshoz. Ez idő alatt az asszony ebédet főzött a
családnak a vasfazékban. Hol öhönt, lebbencs levest, vagy
paprikás krumplit, amit mi gyerekek alig vártunk.
Amit egész nap levágtak, azt keresztbe rakták. 18 kéve
volt egy keresztben, a pap volt legfelül, ami napkeletre nézett.
Június végétől július derekáig tartott az aratás, majd szekerekkel elvitték és asztagokba rakták, hogy a cséplőgép
elcsépelje.
Az aratók a részt megkapták, ha valakinek szalmára is
szüksége volt, azt is kapott a gazdától. Télen kemencében
fűtöttek vele, ez adta a ház melegét és a friss ropogós kenyeret, kiscipót, kenyérlángost is benne sütötték a szorgos
kezű asszonyok, lányok.
Ebben az időben aratták még az árpát, zabot, fűféléket
az állatok etetése céljából.
Hajdúnánás határában kb. 10-12 cséplőgép dolgozott.
Egy ember évi fejadagja 240 kg búza volt. Annyi munkát
vállaltak, hogy a család kenyere egész évben biztosítva legyen. Városunkban voltak taligás emberek is, akik járták az
utcákat és a búzát ők vitték el a malomba őröltetni. Így
kaptak érte kenyérlisztet, nullás lisztet és korpát is, melyet a korpát - általában az állatok etetésére használtak.
Augusztus 20-ára befejeződtek a betakarítási munkák.
A kenyeret már az új búzából sütötték az asszonyok. A
templomokban megáldották, illetve megszentelték az "új"
kenyeret.
Ezt a régi, szép, nehéz munkáról szóló történetet azért
írtam le, hogy fennmaradjon unokáink számára. Jusson
majd eszükbe, hogyan is került a kenyér - AZ ÉLET - a
családok asztalára, milyen verejtékes munka árán. (Ma már
a kombájnok, mint szorgos méhecskék végzik a gabona
betakarítását!)
Nagy öröm számomra, hogy a Nánási Hajdú Bokréta
Hagyományőrző Egyesület csoport tagja is lehetek, s már
9. éve látom összegyűlni a 18-20 aratócsoportot Hajdúnánás környező településeiről, a lengyelországi Ustron
városából, akik e rendezvény során felidézik számunkra a
régi, szép időket. Öltözetük, magatartásuk visszarepített a
múltba. Egyre több fiatalt érdekelt ez a paraszti munka és
próbálta ki a kézi aratást.
Még sok éven át szeretném átadni ebbéli tudásomat én
is a fiatal generáció számára.
Papp Mátyásné Hajdúnánásról

NYOSZ-hírek

Nagyatádi hírek
Esténként harmonikaszótól
hangos Nagyatád
Hatodik éve tartja nyári alkotótáborát Nagyatádon a
győri "Akkordeon" harmonika zenekar - mondta Scharek
Béla zenekarvezető. A nagyatádi Hotel Solarban adottak a
lehetőségek, hogy napközben gyakoroljunk, új számokat
tanuljunk - folytatta a karvezető. Délután a tagok kihasználták a városi gyógyfürdő adta lehetőségeket, kezeléseket
vagy éppen ismerkedtek Somogy természeti szépségeivel.
Cseh György személyében kiváló gitáros-énekessel gyarapodott az együttes.
Esténként a hotel előtti járdaszakaszon közel kétórás
koncertet adtak az érdeklődőknek. Még a távolabbi településekről is érkeztek játékukat kedvelők. A filmzenétől
kezdve a slágereken és örökzöld dallamokon át a sramliig
sokféle zeneszámot játszottak. Több alkalommal még
táncra is perdült a hallgatóság egy része.
Egyik este Bánki Erzsike énekesnek is biztosítottak zenei kíséretet fellépése során.
Györke József

Elnöki és társelnöki találkozó
Nagyatádon
Nagyatádon tartott egyeztető megbeszélést Némethné
Jankovics Györgyi a Nyugdíjasok Országos Szövetségének
(NYOSZ) elnöke és Meskó László a Nyugdíjas Párt 50+
társelnöke.
Némethné Jankovics Györgyi szerint egy civil szervezet
nem tudja megfelelően érvényesíteni akaratát a hatalommal
szemben. Nemzetközi tapasztalatokra építve azonban úgy
gondolják, hogy egy megfelelő, szervezett tagsággal bíró
rétegpárt jobban érvényesíteni tudja ezeket az érdekeket.
Véleménye szerint sem jobb, sem baloldali nyugdíjas nincs,
hanem "csak" nyugdíjasok vannak, az ő érdekeiket kell képviselni a döntéshozó fórumokon. A NYOSZ egyébként
minden olyan pártot partnerként kezel, amely felvállalja a
nyugdíjasok érdekképviseletét.
Ezt a gondolatsort folytatta Meskó László a Nyugdíjas
Párt 50+ társelnöke. Ők rétegpártként aposztrofálják magukat, ebből a nézőpontból szemlélik a világot. A mindenkori nyugdíjasok pártjaként kívánnak ténykedni, tehát
az eztán következő nyugdíjasokról is gondolkodnak, nem
csak önösen a saját sorsukról. Munkájuk négy alappillére: a
tisztes megélhetés biztosítása, az időskori méltóság megőrzése, hogy ne kelljen, hanem lehessen dolgozni nyugdíjasként, valamint az egészség megőrzése, védelme időskorban. Képviseleteket kívánnak létrehozni a döntéshozó
testületekben. Bevezetnék az alapnyugdíjat, melyet mindenki, aki Magyarországon 25 évet ledolgozott, megkapna.
Ez negyvenezer forint lenne, ehhez jönne a munka nyugdíj,
és akinek volt előtakarékossága, annak a magánnyugdíj.
Ezeket kívánják képviselni az önkormányzatokban, a parlamentben és - ha sikerül - az Európa Parlamentben.
Györke József
(A tudósítások megjelentek a Somogyi Hirlap aug.3,4-i számában.)
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Egy kutatás margójára
Olvasóink jobbára tudják, a NYOSZ 2015-ben elhatározta, hogy egy jelentős számú (10 ezer fős) kutatásba
kezd, melynek segítségével feltérképezi a hazai nyugdíjas
társadalom életminőségének jellemzőit.
2016-ban megtörtént az országos felmérés, 2017 első
felében a papír alapon kitöltött adatok számítógépes rögzítése, majd az adatok elemzése, és várhatóan augusztus 31én, a csillebérci érdekvédelmi konferencián kerülnek bemutatásra a kutatás legfőbb eredményei.
A kutatás lehetőséget adott arra, hogy a szövetség diákok segítségét kérje az adatfeldolgozásban. Budapesten
1000 kérdőív feldolgozását vállalta egy középiskolai osztály, ahová mozgássérült fiatalok járnak. Munkájuk - ami
marketing iskolai tanulmányaik kapcsán egyben szakmai
gyakorlat is volt - nagy segítséget jelentett, melyért ezúton
is köszönetet mondunk.
A diákok a munka végeztével pár sorban összefoglalták
tapasztalataikat, most Ádám, Bianka, Gábor, Marci, Ottó,
Péter, Soma és Zoltán soraiból idézünk:
"A kérdőívekkel az volt a cél, hogy rávilágítson a szövetség arra, hogy egy nyugdíjas milyen segítséget tud nyújtani a családjának: például gyerek kísérése, gondozása, főzés, takarítás.
Számomra pozitív volt, hogy megtudhattuk, hogy hogyan él egy nyugdíjas Magyarországon és hogy milyen nehézségekkel kell szembe nézniük a mindennapokban.
Megfigyelhető volt, hogy sokkal több a nyugdíjas nő,
mint a férfi. Voltak olyan emberek, akik próbáltak kikerülni
bizonyos kérdéseket, például a jövedelmük bevallását. Sok
ember nem meri bevallani, hogy mennyi a jövedelme, és
hogy azt mire költi, olyan kevés.
Pozitív érzéseim voltak, mert ezzel meg tudtuk tanulni,
hogy a nyugdíjasok ugyanolyan hasznos része a társadalomnak, mint a fiatal és a dolgozó emberek. Ezt az bizonyítja, hogy gyerekeket kísérnek, gondozzák őket, vásárolnak, valamint támogatták a családot és ezen belül az unokákat is, mint pénzügyileg, mint fizikálisan.

Köszönöm, hogy ebben a nagyszerű lehetőségben részt
vehettem, mi ezt a munkát szakmai gyakorlat keretében
csináltuk, és emiatt csak egy hét szakmai gyakorlatunk lesz
a négy hét helyett....
Vegyes érzéseim vannak. Rengeteg akadályba ütköztünk a munka során és egy nehéz türelemjátékot játszottunk, de végül célt értünk.
Pozitív dolog, a szakmai tárgyainkkal összefüggő tartalmakat dolgoztunk fel, például hogy mire költik és, hogy
osztják be a nyugdíjukat, ezek a dolgok szorosan összefüggenek a marketing és az üzleti tevékenység által tanult ismereteinkkel. Ez azért nagyon jó, mert így a való életben is
látjuk ezeket a dolgokat .
Találkoztunk regényírókkal is, mert teleírták a kérdőívet
olyan információkkal, amik ugyan kapcsolódtak a kérdéshez, de nem voltak nekünk szükségesek.
Általában minden nyugdíjasnak voltak barátai, de nagyon kevés kivétel előfordult. Az ellátásukat általában a
családjuk vagy a barátaik segítették, de volt, amikor magára
maradtak és egyedül kellett megoldaniuk a problémájukat.
Rengetegen felháborítónak ítélték a nyugdíjellátás módját és az ezzel foglalkozó politikát is.
Összességében véve egy komoly kihívás volt ez a munka nekünk, de megismerhettük a nyugdíjasok mindennapjait, betekintést nyertünk az adatrögzítés rejtelmeibe,
nehézségeibe, és sikereibe is. Sokat nevettünk az egyedi
válaszadások kapcsán is és érdekes szabadidős tevékenységek is mosolyt csaltak arcunkra, például: gyaloglás lassan.
Az osztályom nevében köszönöm szépen a lehetőséget,
rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb, okosabb. Ezzel
az osztályunk is összébb kovácsolódott, mert megtanultunk csoportban dolgozni és együttműködni. Így jobban
fogunk majd a munkahelyen alkalmazkodni a munkatársainkhoz.Összességében nagyon sokat kellett dolgozunk,
de így megtanultuk, hogy a nehéz munkát is elkell végezni
Biztonságot, békességet, nyugalmat és jó egészséget kívánok minden nyugdíjas honfitársamnak!"

Meghívó
Idén ötszáz esztendeje annak, hogy 1517. október 31-én Luther Márton (1483-1546) a németországi
Wittenbergben a vártemplom kapujára szögezte ki a katolikus egyház megreformálására kidolgozott 95 tételét.
Az ennek alapján kibontakozó viták következtében jött létre a református és az evangélikus vallás.
A Német Turisztikai Hivatal Magyarországi Képviselete és a Szenior 2003 Kft., a Generációnk magazin kiadója
2017. szeptember 27-én 11-órai kezdettel a Luther Év kapcsán egy diavetítéssel egybekötött rendezvényre
hívja meg a NYOSZ tagokat. A rendezvény helye: NYOSZ székház, Budapest, Szövetség u. 9.
Czeiszig Miklós, a képviselet vezetője tart előadást a reformáció évéről.
A rendezvényen résztvevők között 2 darab Mörk Eleonóra könyv, 5 darab összerakható Luther figura és 3 db
Generációnk magazin 1 éves előfizetés kerül kisorsolásra.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: email: nyosz@enternet.hu Telefon: 1/210-0326; mobil 30/606-9805
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Túra a rekkenő hőségben
Különleges kánikulai körülmények között került megrendezésre augusztus 3. és 5. között a X. Bakony Túra.
Az országos rendezvényre az idei évben is az ország
több településéről érkeztek a túrázók. Az időjárás előrejelzés már egy héttel előtte izgalomban tartotta a szervezőket és a túrára vállalkozókat azzal, hogy a rendezvény
napjára a térségbe 38 fok feletti meleget jósoltak.
Ez megtette a hatását annyiban, hogy még az utolsó
pillanatban is voltak, akik visszaléptek, félve attól, hogy a
szervezetük nem bírja a kettős fizikai megterhelést. A többség viszont felvállalta a nehézségeket és megérkeztek a túra
kiindulási helyére, Veszprémbe.
Az első nap a szokásoknak megfelelően a város és a vár
nevezetességeinek bemutatása volt a program. Ebben
nagy segítséget nyújtottak a helyi nyugdíjas szövetség aktivistái, no meg a már sokak által jól ismert "templomos"
Kati néni.
Kati néni a veszprémi vár Szent Mihály Bazilikájának
önkéntes felvigyázója, aki készséggel áll a templomba érkező turisták rendelkezésére és eleveníti fel a vár és a bazilika
történetét. Kati néniről azt kell tudni, hogy aktív korában a
Veszprémi Petőfi Színháznál súgóként dolgozott. Ez a tevékenység nagyon jó felismerő képességet, memóriát, tárgyi tudást és empátiát igényel.
A városlátogató csapat Kati nénit nap végi állapotban, a
hőségtől már meglehetősen elfáradtan találta a templom
falai között. Kati néni nem hagyta volna ki ezt a találkozást
sem és az új vendégektől felvillanyozva, ezen a napon sokadszor elkezdte István, Gizella és Imre történetének kicsit bulváros - felidézését.
Másnap, több mint hetven bátor idős ember indult el a
Bakony Túra helyszínére, a Cuha patak völgyébe. A helyi
nyugdíjasokon kívül Pécsről, Szegedről, valamint Komáromból érkeztek túrázók. A szervezők ragaszkodtak ahhoz, hogy a hőségre való tekintettel a meghirdetett útvonalak közül csak a szokásos patak mentit járjuk most be. Itt
ugyanis a patak hűse, valamint az összefüggő lombozat
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olyan klímát hoz létre, ami még a nagy hőségben is lehetővé
teszi a közel öt kilométeres táv teljesítését.
A célállomásra - Vinye településre - mindenki jó hangulatba érkezett meg és a tartalmas gulyásleves elfogyasztását
követően az idős társaink jó emlékekkel hagyták el a Cuha
patak völgyét. Másnap a szegedi és a pécsi csoport Zircen a
Bakony Múzeumot, az apátságot és az ehhez tartozó arborétumot látogatták meg.
A X. jubileumi Bakony Túra sokaknak jó hangulatban
egy örök életre szóló emlékekkel zárult.
Demeter Ferenc

NYOSZ-hírek

Sportprogramok országszerte

Százhalombatta
Ahogy korábbi lapszámunkban is beszámoltunk róla,
folytatódnak a NYOSZ tagszervezeteinek szervezésében a
megyei sportprogramok. Az elmúlt időszakban - többek
között - Tolna megyében és Százhalombattán zajlott le
népes mozgásprogram.

Tamási

Százhalombatta

A Tolna megyei nyugdíjasok a Tamási településhez tartozó Gyulaji Erdészet területén rendeztek egy napos túrát.
A százhalombattai nyugdíjasok sportnapján pedig számos
szórakoztató játékos mozgásprogram közül választhattak a
résztvevők.
Tamási
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Születésnap a debreceni postás nyugdíjasoknál
A Debreceni Postás Nyugdíjas klub vezetője, Czinege
Imre nyolcvan éves lett júliusban. Igazán szép kor, főleg
ilyen fitten, fiatalosan. Úgy gondoltuk, hogy ezt meg kell
ünnepelni. Valakinek a fejéből kipattant az ötlet, hogy
rendezzünk egy meglepetés bulit, ennek biztosan örülne.
Az ötletet mindenki lelkesen támogatta, így aztán megindult a szervezés nagy titokban. Több helyszín közül végül
a Debrecen-Pallagon található Tündérkert Panzió mellett
döntöttünk, mert a hely nem csak a nevében, de a valóságban is egy elvarázsolt tündérkert. Fából készült épületek, gyönyörű park medencével, különleges virágok, faragott fa használati tárgyak, mesterséges patak, tó és vízesés.
Egyszóval: gyönyörű.
Eldöntöttük, hogy Imrének egy születésnapi újságot
szerkesztünk. Ez abból állt, hogy egy albumban a születésekor megjelent helyi, illetve országos sajtóból válogattunk
az aznapi hírekből, sporthírekből, hirdetésekből, valamint
az 1937-es Kincses Kalendárium borítóját és naptárát is
beleszerkesztettük. A helyi sajtó hírei közé "becsempésztünk" egy gólyahírt, miszerint 1937. július 22-én Nagyiván
községben megszületett Czinege Imike. Bekerült még néhány fénykép az élete fontosabb eseményeiről, valamint
sok kép a klubéletről. Egy üres oldalon idézetekkel és bölcs
emberek mondásaival adtunk útmutatót a további életéhez.
Végezetül két oldalon a klubtagok aláírták az újságot. Ezen
kívül egy üveg pálinkára egyedi címkét készíttettünk a
fényképével és 80 év felirattal.
A szervezés közben kiderült, hogy Somosné Icuka, aki a
klubvezető "jobb keze" és nagyon sok munkát végez a klub
érdekében, szintén nyolcvan éves. Úgy döntöttünk, hogy
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egyúttal az Ő munkáját is megköszönjük egy ezüst karlánc
és egy szép orchidea kíséretében.
A meglepetés partin csaknem a teljes tagság részt kívánt
venni, ezért július 26-án az esemény napján két busszal
mentünk ki Pallagra. Mindent előkészítettünk, már csak
azért izgultunk, hogy Imrének tényleg meglepetés legyen,
reméltük, hogy nem szólta el magát senki sem. A házigazdák frissen sült pogácsával és pálinkával fogadták a társaságot, ami rögtön megalapozta a jó hangulatot. Gyönyörködtünk a szép környezetben, megcsodáltuk a kis tavat, a
vízesést, de közben még folytak az előkészületek is.
Imrét, a feleségét és Somosné Icukát Imre testvére hozta kocsival fél tizenkettőre. Úgy indultak otthonról, hogy a
születésnapja alkalmából meghívja a testvérét egy ebédre
egy különleges helyre. Mit sem sejtve ezt el is fogadták, nem
volt benne semmi különös.
Mikor megérkeztek, már mindenki néma csendben
benn ült a nagyteremben. Amikor befordultak az ajtón, felcsendült a köszöntő dal: - Boldog születésnapot…..Teljes
volt a meglepetés. Mindenki felállva énekelt és tapsolt, Imre
arcán a meglepetés és a meghatottság könnyei csorogtak.
Következtek a köszöntők. Először a Rozmaring Népdalkör egy hortobágyi dalokból álló csokrot adott át, majd
Máté Lajos ez alkalomra írt versét olvasta fel. Farkasné
Katika énekelt, majd Csikai Erzsike sajátos, jó tanácsokkal
teli verses-prózás köszöntője hangzott el.
Ezután a felidéztük Czinege Imre életútját, főleg a klubban végzett munkáját. 12 éve vezeti a postás nyugdíjasokat.
Mindenki szívesen emlékszik az általa szervezett havonkénti rendezvényekre, a kirándulásokra, bográcsozásokra,

Postabontás
szalonnasütésekre és egyéb eseményekre. Összetartja a kis
csapatot, gondoskodik a családias légkörről és nagy türelemmel és empátiával kezeli az embereket. Ezután került
sor az ajándékok átadására.
Nem feledkeztünk meg a feleségéről sem, egy szép
orchideával kértük, hogy legyen türelmes a klub érdekében
végzett munkával kapcsolatban és támogassa Imrét a továbbiakban is.
Felidéztük Somosné Icuka munkáját is. Ő nagy szeretettel és türelemmel adja át a tapasztalatait fiatalabb társainak. Mindenre figyel, kreatív, jobbnál-jobb ötletekkel
színesíti a klubunk életét. Neki is meglepetés volt az ajándék, mert arról nem tudott, hogy Őt is köszöntjük.
Imrén és Icukán kívül a klubtagok között még nyolcan
vannak, akik 1937-ben születtek, tehát ez évben lettek
nyolcvan évesek. Ha már ilyen nagy ünnepséget rendeztünk, természetesen az Ő köszöntésük sem maradhatott el.
Minden nyolcvan éves társunk köszöntésére Nyisztorné Pataki Marianna elmondta Szakály Éva: Élet vagy halál
című versét, mely kifejezetten 80 éveseknek íródott, és
megható kérés illetve beszélgetés az Úrral.
Imre és Icuka meghatottan köszönték meg a megemlékezést, főleg Imre nem talált szavakat, neki igazi meglepetés volt minden.
Egyszer csak megjelent az ajtóban egy igazi, hús-vér
postás. Táviratot hozott Czinege Imrének. A táviratot Rácz
Tamásné a Postaigazgatóság vezetője küldte, mivel nem
lehetett jelen az ünnepségen, így kívánt Imrének minden
jót, sok-sok boldog évet és jó egészséget.
A műsor zárásaként felkértem Imrét egy keringőre, a
tánchoz mindenki csatlakozott, nemsokára a parkban "vonatozott" a társaság. Ekkorra megérkeztek a hidegtálak,
jóízűen megebédeltünk, majd következett a 100 személyes
óriástorta. Bőségesen jutott mindenkinek, lehetett repetázni is.
Délután sokan megmártóztak a medencében, vidám
labdázás folyt, egyesek fejest, illetve "hasast" ugráltak, mások csak napoztak és beszélgettek a medence partján.
A nagyteremben egész délután szólt a zene, iszogattak,
táncoltak a "fiatalok", mások üldögéltek és beszélgettek az
idilli környezetben.
Amikor a busz fél hétkor megérkezett, hogy Debrecenbe hozza a társaságot, senki nem akart menni, a hangulat a tetőfokára hágott, így aztán még egy fél órát kaptunk a buszvezetőtől. Talán az egész napból ez a félóra volt
a legfergetegesebb.
Végül mégis véget ért ez a nap is. Bebizonyosodott számunkra, hogy nem volt hiába való a szervezés, az örömkönnyeket és a felszabadultan szórakozó embereket látva
már meg is térült a befektetett munka.
Ezúton is kívánjuk, hogy Czinege Imre Somosné Icukával az oldalán még sokáig jó erőben, egészségben, szellemileg frissen vezesse és irányítsa a debreceni postás nyugdíjasok közösségét.
Katona Józsefné

Algyő... a Tisza virága
Időközi választás
A nyár első napjaiban jelent meg a hír: Időközi választás
lesz Algyőn - feloszlatta magát a képviselő-testület. Erre a
Nyugdíjasok Pártja 50+ Számvizsgáló Bizottságának elnöke, Sipos Sándor, aki egyúttal a Nyugdíjasok Országos Szövetsége szegedi elnökségének tagja, hívta fel a figyelmet. Az
önkormányzat honlapján megjelent tudósításból az is kiderült, hogy "hatalmas szakadék húzódik a két táborra oszlott
testület között", "kompromisszumképtelen a testület, két
irány, két vélemény és vezetési felfogás ütközik folyamatosan az üléseken". Ez "nem segíti Algyő boldogulását,
nem lehet fenntartani ezt az állapotot!". Sipos Sándor azt
javasolta, beszéljünk Baginéval Icával, a NYOSZ Csongrád
megyei elnökével, akit és aki mindenkit ismer Algyőn, hiszen 25 éven keresztül tanított a nagyközségben, irányította
az iskolát. Beszéljünk helyiekkel, kérdezzük meg, hogy miben, hogyan tudunk hozzájárulni Algyő további fejlődéséhez. Az NYP50+ "Idősbarát település" programjából bizonyosan sok jól szolgálhatja a közös érdekeket, az idősebb
nemzedék ügyét. Algyő olyan emberi és természeti értékekkel rendelkezik, amelynek köszönhetően országosan
mintatelepüléssé válhat.
A Nyugdíjasok Pártja 50+ rétegpárt, érdeke össztársadalmi, amely a generációk egymást kiegészítő, egymás
szempontjait figyelembevevő együttműködésén alapul.
Mi, 50 év felettiek úgy ítéljük meg, hogy a XXI.
században időskorúnak lenni aktív, felelősségvállaláson
alapuló életvitelt jelent, amelyhez biztosítani kell a méltó
élethez való jogot.
Az NYP50+ ennek az alapvetésnek a szellemében
utazott el Algyőre, találkozott és beszélgetett helyiekkel,
fogalmazta meg ötleteit, javaslatait, ami az időseket, egész
Algyőt szolgálja. Beszélgetőtársuk volt Nagy Miklósné dr.,
aki független jelöltként indul a választásokon, és programjával elsősorban az idősebb korosztályt kívánja képviselni.
Teljesen egyértelművé vált az eszmecserék múltán, hogy
mindannyian szeretik, jól érzik magukat községükben, itt
akarnak boldogulni, hosszú távon élni. Nem a konfliktusokat, hanem a közös értéket és a közös érdeket akarják
megtalálni. Elkötelezettek Algyő fejlődésében, áldozatokat
is képesek hozni ennek érdekében. Nyugdíjas koruk ebben
éppen előnyük, elegendő tapasztalatuk, tudásuk, elképzelésük és erejük van ahhoz, hogy ha lehetőséget kapnak, akkor
tevőlegesen járuljanak hozzá a közösség sikeréhez.
Mi, aktív nyugdíjasok és időskorúak egy nyugodt, biztonságos, élhető világot szeretnénk szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Olyan világhoz akarunk hozzájárulni, amely törődik az időseivel, megbecsüli őket és hallgat
rájuk, amelyben jó dolog nyugdíjasnak lenni!
Algyő jó példa lehet erre.
Meskó László - Nyugdíjasok Pártja 50+
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Fogyasztóvédelem

Folyamatos adatgyűjtés a
fogyasztókról a közösségi oldalakon
Járjanak el körültekintően a fogyasztók az internet
használatakor, számtalan veszély leselkedhet rájuk!
Nem is gondolnák a fogyasztók, milyen bizalmas és
érzékeny információkat árulhatnak el magukról akaratlanul
is a közösségi oldalakon, amelyek folyamatosan gyűjtik az
internetes szokások alapján az adataikat. Fokozott körültekintés szükséges ugyanúgy, ha egy közösségi oldalon vásárolnak egy másik féltől, de az sem mindegy, hogy mások
személyes adatait, például fényképét hogyan kezelik! Trójai
falovak, egyéb vírusok, számítógépes kártevők, adathalászat - a fogyasztókra egy sor kockázat leselkedik a világhálón, ha óvatlanok. A Budapesti Békéltető Testület ezért
összeállította ajánlását, mire ügyeljenek mindenképp a fogyasztók az internethasználat körében!
1. Vegyék figyelembe a fogyasztók, hogy a különböző
közösségi oldalak (Facebook, Twitter, stb.) és az internetes
keresők használata is ugyanolyan megkötött szerződésnek
minősül, mintha a való életben írtak volna alá egy jogi dokumentumot a másik féllel. Ebből pedig ugyanúgy jogok és
kötelezettségek származnak a fogyasztóra, és az oldalt üzemeltető vállalkozásra nézve is! Ne sajnálják a fáradtságot és
ismerjék meg a közzétett és nyilvános általános szerződési
feltételeket - sokan nem is gondolnák, hogy mibe mennek
bele az ÁSZF-ek elfogadásával.
2. Annak tudatában járjanak el a fogyasztók a közösségi
oldalak és a keresők használatakor, hogy azok folyamatosan összesítik és gyűjtik az adatokat a felhasználókról,
legyen szó például életkorukról, nemükről, tartózkodási
helyükről, a közösségi oldalon az adatlapjukon megadott
adatokról, bármilyen bejegyzés kedveléséről vagy megosztásáról, és az egyéb internetezési szokásaikról, így például arról, hogy milyen weboldalakat néznek meg! Ezek
alapján a fogyasztókat különböző típusokba sorolják a
szerint, hogy feltehetően milyen terület iránt érdeklődnek,
tehát melyek az érdeklődési köreik. Erre hirdetési célokkal
vagy a szolgáltatások fejlesztése érdekében kerül sor általában, ezekről bárki tájékozódhat a közösségi- és az internetes kereső oldalakon közzétett adatvédelmi szabályzatokban.
3. Ne feledjék, még a bejelentkezés előtt és a kijelentkezés után sem marad feltétlenül rejtve, hogy mely internetes oldalakat keresték fel és akkor is folyhat az adatgyűjtés! Már évek óta léteznek olyan informatikai megoldások,
amelyek szabad szemmel nem láthatóak vagy érzékelhetőek, és beépítik őket az adott weblapba. Ha ilyen címekre
kattintanak a fogyasztók, akkor olyan, mintha például magát a közösségi oldalt keresték volna fel! A számítógépeken
ugyanis kisméretű fájlok (az úgynevezett cookie-k: "sütik")
gyűjtik ezeket az adatokat és ez által is mód nyílik az in-
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ternet-használati szokások feltérképezésére. Lehetőség van
ugyanakkor az egyes böngészőkben ennek letiltására, éljenek ezzel a fogyasztók!
4. Mellőzzék a fogyasztók a közösségi oldalakon megjelenő hirdetésekre történő közvetlen válaszadást vagy ehhez
hasonló kapcsolatfelvételt! A válaszüzenetekben a hirdetésre való hivatkozással, annak kedvelésével, megosztásával vagy akár a hozzászólással adott esetben olyan különleges és bizalmas adatokat adhatnak át akaratukon és tudtukon kívül a hirdető vállalkozásnak, amelyeket egyáltalán
nem osztanának meg egy idegennel! Ilyen információ lehet
például saját vagy családjuk, rokonaik, barátaik anyagi helyzetére, egészségi állapotára vonatkozó adat vagy az arra
nézve levonható következtetés. A hirdető vállalkozások
ugyanis akár több ezer, előre megadott kulcsszó közül válogathatnak akkor, amikor megadják a hirdetéseik célcsoportját, azaz, hogy milyen érdeklődési területtel rendelkező
fogyasztókat keresnek. A cégek hirdetőfelületein nem látszik az, hogy kik előtt jelent meg a hirdetés pontosan, viszont, ha a fogyasztó arra reagál közvetlenül (kedveli, hozzászól, megosztja, a hirdetésre hivatkozva üzenetet küld,
stb.), akkor már adott esetben név szerint is értesülhetnek a
vállalkozások arról, kinél jelent meg a hirdetés, azt pedig
tudják, hogy a feladásnál korábban milyen érdeklődési
köröket adtak meg pontosan. A különböző kulcsszavak
között pedig több ezer, például az egyes fontosabb életeseményekre, családi állapotra, de akár a betegségekre, anyagi
helyzetre vonatkozó kulcsszó szerepel, amelyből már akár
információ vagy következtetés vonható le a fogyasztókra
nézve.
5. Használják felelősségteljesen a fogyasztók a közösségi- és az internetes keresőoldalakat és figyeljenek oda személyes, bizalmas adataik védelmére! A világhálón azokat
bárki megismerheti, ha nem kellően elővigyázatosak. Módosítsák adatlapjaikon a hirdetési beállításokat, ennek érdekében állítsák be minimálisra a róluk gyűjthető adatok körét, távolítsák el az automatikusan beállított érdeklődési köröket, tiltsák le a szolgáltatói helymeghatározás lehetőségét!
Használjanak olyan úgynevezett "adblocker" alkalmazást,
amely meggátolja, hogy adatokat gyűjtsenek róluk, akár a
közösségi oldalról történt kijelentkezést követően is. Tiltsák le emellett a sütiket az általuk használt internetes böngészőben!
6. Legyenek tisztában azzal, hogy az egyes hirdetők
bármikor feltölthetik saját ügyfélkörük adatait a közösségi
oldalakra, amelyek ezeket egybevetik és megfeleltetik a regisztrációval rendelkező fogyasztók körének. Ennek lehetősége már régen adott. Azonban ez a magatartás akár
jogszabálysértő is lehet akkor, ha a fogyasztók nem adták
hozzájárulásukat adataik ilyen célból történő kezeléséhez!

Fogyasztóvédelem
7. Ne mulasszák el a fogyasztók a kellő körültekintést
akkor sem, ha a közösségi oldalakon vásárolnak egy hirdető
személytől! Ez ugyanolyan rendelésnek számít, mintha külön egy erre szakosodott weboldalt keresnének fel, épp
ezért nem lehet eltekinteni annak az elvárható tudatosságnak a tanúsításától, mint amikor egy webáruházból vásárolnak!
8. Győződjenek meg a fogyasztók arról, mielőtt egy
közösségi adatlapról rendelnének, hogy az eladó magánszemély vagy pedig egy vállalkozás, hiszen csak utóbbi
esetben lehet például - bizonyos kivételekkel - visszaküldeni az árut tizennégy napon belül! Ellenőrizzék ezért, hogy
tényleg kereskedőként jár-e el, mielőtt bármilyen pénzt átutalnak egy ismeretlennek! Ha nem biztosak ebben, nyugodtan kérdezzenek erre rá egy üzenetben, mivel, ha komoly az eladási szándék és megbízható az eladó, úgy nem
marad a kérdésük válasz nélkül!
9. Ha az eladó fél a közösségi oldalon tényleg egy kereskedő, ellenőrizzék a fogyasztók azt is, hogy milyen adatokat
ad meg magáról! Ne kössenek szerződést, ha még egy cégnév, postacím sem áll rendelkezésre és például csak egy email cím szerepel megadott elérhetőségként! A vállalkozásoknak ugyanis már előzetesen tájékoztatást kell adni a
fogyasztók számára nevükről, székhelyük postacíméről, és
ha azzal rendelkeznek - a telefonszámukról, a telefaxszámukról és az elektronikus levelezési címükről is.
10. Az előreutalással történő fizetés különösen a közösségi oldalakon való vásárláskor nagy kockázatot hordoz,
ezért lehetőleg mellőzzék ezt a fizetési formát! Az utánvétes fizetési mód biztonságos, hiszen ezzel akkor fizetnek
csak, amikor a terméket már kézhez kapták!
11. Járjanak utána annak is a fogyasztók, hogy a közösségi oldalon hirdető kereskedő rendelkezik-e külön internetes honlappal, ahol értékesítési céllal szerepeltet több terméket! Ez ugyanis komolyabb értékesítési szándékra enged
következtetni. Tartsák észben viszont azt is, hogy ma már
bárki készíthet pár ezer forintért webáruházat, akár néhány
kattintással. Használják ki ezért az internet nyújtotta lehetőséget és ellenőrizzék ezt le!
12. A későbbi kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében ne mulasszák el megismerni a vállalkozás közösségi oldalán közzétett általános szerződési feltételeket! Sokszor például az ígért kiszállítási idő akár több tíz munkanapot is igénybe vehet!
13. Közösségi oldalon történő vásárlás előtt ellenőrizzék le azt is a fogyasztók, hogy a többi felhasználó milyen
bejegyzéseket tett ott közzé, és nézzék meg szintén, hogy
az egyes megosztásokhoz milyen tartalmú hozzászólások
érkeztek! Akik már korábban pórul jártak vagy más negatív
tapasztalatuk volt, beszámolnak rendszeresen ezekről, így
például arról, ha nem kapták meg a megrendelt és kifizetett
terméket.
14. Az internet világában emellett is sokféle veszély leselkedik a fogyasztókra, így számtalan csalás, átverés áldozatává válhatnak, ha óvatlanok! Egészséges gyanakvással
kezeljék a hihetetlennek tűnő állításokkal történő marketinget és weboldalakat, de akkor is legyenek körültekintőek,

ha első látásra az adott e-mail üzenet a mobilszolgáltatójuktól vagy éppen a bankjuktól érkezett és adategyeztetésre
felhívásról szól! Csalók sokszor ezt a módszert vetik be
annak érdekében, hogy a személyes, például a bankszámlára vonatkozó adatokat megszerezzék és így okozzanak
kárt a fogyasztóknak! A tört magyarsággal megfogalmazott, adategyeztetésre hívó e-mailek és ennek érdekében
egy adott internetes link szerepeltetése esetén szinte biztos,
hogy veszélyes üzenetről van szó!
15. Az online aukciós piacterek, árverési és apróhirdetési oldalak esetében is járjanak el a fogyasztók a kellő körültekintéssel! Annak tudatában használják ezeket, hogy
bizonyos hirdetési szolgáltatások igénybe vétele már fizetős lehet és nem feltétlenül díjmentes minden, az adott oldal által a fogyasztók számára biztosított lehetőség! Az
általános szerződési feltételek ismerete elengedhetetlen ez
esetben is, ezért ismerjék meg azt a használat előtt! Ne
hagyják figyelmen kívül, hogy ezek az oldalak kikötik rendszerint azt a lehetőséget, hogy kitiltják a fogyasztót akkor,
ha a rendeltetésellenes használatra vagy éppen a biztonsági
kockázatra utaló magatartással találkoznak. Ilyen lehet például adott esetben az, ha a fogyasztó egy olyan gépről próbál regisztrálni, ahonnan korábban már egy másik felhasználót kitiltottak! Mindezek mellett ne menjenek bele egy
vásárlásba anélkül itt sem, hogy tudnák, magánszemélyről
vagy kereskedőről van-e szó, hiszen az utóbbi esetében
sokkal több fogyasztóvédelmi lehetőségük van! Lehetőleg
fizessenek utánvéttel. Tartsák észben, hogy ha szánt szándékkal megtévesztették őket, és így okozott anyagi kárt a
másik fél az eladás során, például a fizetés ellenére nem
küldte el a terméket, akkor az akár bűncselekménynek is
minősülhet, amely miatt feljelentést lehet tenni!
16. Ne feledjék a fogyasztók, hogy az Európai Unióban,
így Magyarországon is rendkívül szigorú adatvédelmi követelmények vannak érvényben! Ha úgy vélik, hogy személyes adataikat (az emberi arckép is ennek minősül) megsértette valamelyik vállalkozás az interneten, különleges jogaik
vannak, így például kérhetik az adat törlését, helyesbítését
vagy tiltakozhatnak az adatkezelés ellen! Amennyiben írásos bejelentést követően sem orvosolják a problémát, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak jogorvoslatért! 2018. május
25-től pedig még szigorúbb adatvédelmi előírások érvényesülnek az új európai uniós rendeletben, amely már megoldást jelenthet arra a problémára is például, hogy egyes
közösségi oldalakat, internetes keresőket az Európai Unión
kívül üzemeltetnek bizonyos vállalkozások. Az ilyen közösségi oldalak, keresők esetében szintén lehet jelezni közvetlenül, már most is, ha az adataikkal kapcsolatban visszaélést
tapasztaltak, így például kérhetik a fogyasztók, hogy a nevüket tartalmazó keresési találatot távolítsák el! Ugyanakkor a fogyasztók a közösségi oldalak használatakor maguk
is legyenek tisztában azzal, hogy a más felhasználókat ábrázoló képeknek a jogosulatlan felhasználása, vagy akár a
sértő tartalmú hozzászólások jogszabályba ütközhetnek, és
adott esetben bűncselekményt valósíthatnak meg!
Dr. Kóródy Dávid, hivatalvezető Budapesti Békéltető Testület
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Vietnámi nyugdíjasok, nyugdíjak
Vietnám Kínához hasonlóan szocialista köztársaság, és
itt is gazdasági reformot vezettek be piacgazdasággal, lehetővé téve a magánvállalkozást. Megkezdődött a gazdasági fejlődés, ezzel együtt a városokba áramlás, bár a több
tízemeletes toronyépületek még nem olyan jellemzőek,
mint Kínában. A háborúk nyomait még nem mindenhol
sikerült eltüntetniük.
A nyugdíjrendszert a kormány szociális biztosító ügynöksége működteti, ahová úgy az állami szektor, mint a
magánszektor munkáltatóinak és foglalkoztatottainak be
kellene fizetniük a hozzájárulást, viszont az utóbbiak, leginkább a mikrovállalkozások általában ezt ignorálják. Minthogy a nyugdíjjárulék havi mértéke igen alacsony (munkáltató 16%, munkavállaló 10%), és a magánszektorból alig
jön be pénz, így a nyugdíjak olyan alacsonyak, hogy abból
nem lehet megélni, az idősek továbbra is a családjukra vannak utalva. Ez manapság egyre nagyobb probléma a fiatalok városba vándorlása miatt. Egyébként Vietnámban is
szigorúan szabályozták a családonkénti gyerekszámot, azaz
egy családban csak két gyerek születhetett, súlyos pénzbüntetés mellett lehetett csak harmadikat is vállalni, ez is hozzájárul az időskorúak gyorsuló aránynövekedéséhez a lakosságon belül.
A nyugdíjra való jogosultság korhatára 55 év a nőknél és
60 év a férfiaknál, sokan azonban az előnyugdíjazást választják, mert 20 évi nyugdíjjárulék fizetés után már jogosultak átlagfizetésük 55%-ára (férfiaknál), illetve 60%-ára
(nőknél) havi nyugdíjként. Aki minimálbér után fizette a
nyugdíjjárulékot, az ezzel egyenértékű nyugdíjra jogosult.
Hol és hogyan laknak, mivel töltik idejüket a
vietnámiak

Sokan a legnagyobb melegben is tetőtől talpig beöltöznek még arcmaszkot és kesztyűt is öltenek, így védekezve a napsugarak barnító hatásától, mert úgy tartják,
hogy annak van nagyobb esélye jó házasságot kötni, aki
fehér bőrű marad. A sok-sok moped mellett azért még dívik a jellegzetes vietnámi áruszállítás is.

Minthogy Vietnám tengerpartja több mint 3000 km, és
itt található a Mekong deltája is, sokan laknak cölöpházakban, úszó falvakban, lakóhajókon, amivel akár turistákat is
szállítanak és árusításra is használják azt.

A vietnámiak idejük zömét az utcán, a szabadban töltik
barátaikkal, ismerőseikkel. Itt árulnak, esznek, dominóznak, tereferélnek pici asztaloknál apró székeken ülve vagy
guggolva.

Kulturális, vallási értékeiket ápolják, viszont a tolerancia
jegyében keresztény templomok is vannak.
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A németekre időskori elszegényedés vár
A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) és az Európai
Gazdaságkutató (ZEW) nemrég tette közzé a Bertelsmann
Alapítvány megbízásából készített tanulmányát a németek
2036-ig várható elszegényedéséről. Ezek szerint a következő 20 évben megnő annak a kockázata, hogy minden
ötödik újonnan nyugdíjba menő német időskorú elszegényedik. Ennek fő oka, hogy a korábban természetesnek tekintett korlátlan idejű munkaszerződés és a munkahelyhez
hűséges munkaerő megbecsülése ma már a múlté. E helyett
manapság az un. mini állás (minijob) - ahol havonta maximum 450 eurót lehet keresni -, a határozott idejű munkaszerződés, és a munkaerő bérlés elterjedése miatti alacsony
bér a jellemző. Probléma továbbá a hosszan tartó munkanélküliség is. Leginkább érintettek az egyedülálló nők és az
alacsonyan képzettek.
A szegénység elsősorban azokat a nyugdíjasokat fenyegeti, akiknek a havi nettó jövedelme nem éri el a 958 eurót
(kb. 297 000 forint). Ennek magyarázata, hogy Németországban a lakásbérlés jellemző a magántulajdonnal szemben, egy 65 m2-es lakás átlagos bérleti díja - rezsi nélkül már elviszi az említett jövedelem felét, a rezsi, gyógyszerek
és az élelmiszer pedig a másik felét. Akinek a nyugdíja nem
elég a létfenntartáshoz, az államtól kap támogatást.
Problémát jelent továbbá, hogy azok, akik valamennyi
előtakarékossággal rendelkeznek, alig kapnak kamatot a
pénzükre.

Az 50-es, 60-as évek bébiboom (magas születési számú)
generációjának 2020 körüli tömeges nyugdíjba vonulása
további kihívást jelent a német nyugdíjrendszer számára.
Az időskori elszegényedés elleni küzdelemben különféle lépéseket kell megtenni - a javaslat szerint:
·növelni kell az említett kockázatos csoportok tartós kiközvetítését a munkaerőpiac számára
· úgy kell átalakítani az időskori biztosítási rendszert,
hogy jobban védjen az alacsony kamatú fázisok idején, a
nem folytonos kereseti életút és az alacsony jövedelemszerzés következményeitől.

Kérdésünk volna....
Tény:
- a magyar háztartások csupán 25
százaléka képes megtakarításra,
illetve a havi keresetek 52 százalékát hiteltörlesztésre fordítják.
(Bankminitor 2017.01.04)
- Az idősek jövőbeli anyagi biztonsága érdekében a "szakértők" az egyén felelősségét hangsúlyozzák, az öngondoskodás
szükségességét szorgalmazzák.

- A magukat "szakértőknek" tartott megszólalók olyan formát
népszerűsítenek, melynek a
háztartások többségénél nincsenek meg a pénzügyi alapjai.
Kérdés: A munkajövedelmek
magas adóztatása mellett az alacsony keresetű csoportoknál tisztességes-e az egyéni felelősségre
építeni az időskorúak anyagi biztonságát?
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Dunántúli és burgenlandi kalandjaink
A Komádi "Aranykor" Városi Nyugdíjas Klub 49 tagja,
június 19-én kora reggel nagy izgalommal várta az autóbuszt, ami háromnapos kirándulásra vitte a csoportot. Az
első napi célállomás a győri egyetemi szálló volt, ahonnan a
megérkezés után máris indultunk Fertődre az Eszterházy
kastélyhoz. Már a gépkocsi parkolóból láthattuk a hatalmas
kovácsoltvas díszkaput, ami Magyarország egyik legszebb
kapuja. Csodálattal néztük az impozáns épületet, melyben
126 szoba sorakozik. Sajnos a felújítási munkálatok miatt
csak négy szobát tudtunk megnézni, de azok fantasztikusak voltak. Sétáltunk a 300 hektáros Versailles - i mintára
készített franciakertben és gyönyörködtünk a rózsakertben.
Következő nap a reggeli után elindultunk a sokak által
ismeretlen cél felé: az ausztriai Semmering hegységében
levő Mariazell-i Bazilika megtekintésére. A kiváló autópályán gyorsan közeledtünk a hegyeshalmi átkelőhelyhez,
ahol meglepetésünkre előttünk nem volt jármű és megállás,
ellenőrzés nélkül mentünk át a határon. Az osztrák utak,
települések, számunkra a magyarországi területekhez szokatlanul ragyogó tiszták és nagyon szép virágosak voltak.
Beérkezve a magas 2000 méter körüli hegyek közzé, szinte
harapni lehetett a dús levegőt. Élmény volt áthaladni a
kivilágított és több kilométer hosszú alagutakon. A Mariazell-i Bazilika Ausztria legfontosabb zarándokhelye és a
magyarok Nagyasszonyának temploma, legnagyobb búcsújáró helye. A hegytetőn levő település, az óriási és csodálatos épület, tudomásunk szerint a világon egyedülálló.
Egyedülálló a kincstára is, amelyben a tárgyak felbecsülhetetlenek és "csak" eszmei értékeik vannak. A Bazilika két
legfontosabb kincse a Máriát és a kis Jézust ábrázoló kegyszobor és az I. Lajos által adományozott Szűz Mária kép. A
visszaúton megálltunk egy hegyoldalból folyó kisebb vízesésnél, ahol hűsíthettük magunkat és kristálytiszta hideg
vízzel töltöttük meg palackjainkat.

26

GENERÁCIÓNK

A soproni határátkelőhöz érve szintén csak a busz hivatalos okmányait kellett bemutatni és máris bent voltunk a
városközpontban. A város nevezetességeinek megtekintése, pihenés, fagylaltozás következett a teraszokon az ernyők alatt. Győrbe érkezve - aki még nem volt igazán elfáradva - az még besétált a 10 percre levő városközpontba.
21-én nem kellett korán kelni, mivel az első program
helyszíne a Pannonhalmi Bencés Apátság volt, amit félórai
utazással érhettük el. 996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített Pannónia Szent Hegyére. Az Apátság
udvaráról gyönyörű kilátás volt a soproni hegységre és
egészen Győrig el lehetett látni. Az Apátságban megnéztük
az érdekes kialakítású templomot, az altemplomot, a kerengőt, valamint a több tízezer kötetet őrző könyvtárat. A
látogatás végén lehetett vásárolni a híres pannonhalmi
borokból, válogathattunk a saját gyógyfüvekből készített
teafüvekből és ajándéktárgyakból. Utunk következő állomása a Bábolnai Ménesbirtok és Lovarda volt. A déli órákban érkeztünk a Bábolnai ménesbirtokra, ahol az idegenvezető kellemesen hűvös tárgyalóterembe kísérte csapatunkat. Részletesen, érdekfeszítően elmesélte a település
történetét, a lovak származását a kezdetektől napjainkig.
Megtudtuk, hogy mintegy 268 lóból álló arab ménes alapját
19 tenyészmén és 51 tenyészkanca alkotja. Az előadás után
megnéztük a múzeumot, ahol láthattuk a bábolnai tiszta
vérű arab telivér lovak által nyert díjakat, kupákat, a verseny
végén kapott hátára terített díszes takarókat, zablákat,
nyergeket. Megnézhettük, hogy a zsokék és a fogathajtók
hol készülnek fel a versenyekre, majd a kocsi múzeumban
csodálhattuk meg a lakodalmi hintót, a verseny és vadász
kocsikat. A birtokról kisétálva akadt meg a szemünk egy
óriási fán. Az előtte elhelyezett ismetetőn az állt, hogy a
magját 1710-ben hozta Szapáry gróf Amerikából és ez
Közép - Európa legöregebb akácfája. Nyugdíjasaink nem
voltak restek, megmérték és hat ember kinyújtott karjával
érték körül a törzsét!
Aztán újra buszon, irány a neszmélyi zöldkakas vendéglő, ahol vártak bennünket a frissen elkészített finom
ebéddel. Étkezés és egy kis pihenő után indultunk hazafelé
a kanyargós Dunát követve. Esztergomon áthaladva a
busszal lelassulva mentünk el a Bazilika alatt, amely így is
csodálatos volt. Szentendrén egy kis pihenőt tartottunk,
fagylaltozva sétáltunk a Duna parton. Hazaúton még egy
rövid pihenőt tartottunk Tiszafüreden.
Komádiba az éjféli órákban érkeztünk kicsit fáradtan,
de én hiszem, hogy erről a három napról kitörölhetetlen
szép emlékeink maradnak, sokáig fogunk visszaemlékezni
a látottakra.
Mike Zoltán
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A Magyarországi reformáció
450 éve emlékútján
Az emlékév kapcsán bakancslistám egyik vágya
teljesült. Magyarország Észak-Keleti határ-menti falvait
jártuk be 5 napig autóval. 27 helyiség 46 templomát és
egyéb nevezetességeit kerestük fel.
Budapestről az autópályáról Mátészalkánál kelet felé
vettük az irányt. Első célpontunk Cégénydányád temploma, a Kölcsey-Kende kastély és a régi izraeli temető megtekintése volt, majd Gyügye, Szamostatárfalva és Szamosbecs következett. Délutánra megérkeztünk Komlódtótfalura. A szállásunk egy gyönyörűen felújított 100 éves
parasztházban volt. A kert végében a Szamos folydogált,
most éppen áradás utáni állapotban. Szinte a tengerparton
éreztük magunkat, kagylókat, köveket gyűjtögetve a visszahúzódott víz után. Az agyagos homokban sokféle madár és
a bokrok aljában sok-sok tojás volt.
A falunak 67 lakosa van, összesen 5 gyerekkel, akik testvérek, 2 utcával és sok egyedülálló öreggel. Van egy szépen
felújított temploma és a szállásunkkal szemben a kívülről
már felújított Becsky-Kossuth kúria.
Reggelente madárdalra és a Boci-boci tarka zenéjére ébredtünk. Az ablakon kitekintve egy furgont láttunk, amire
egy tehén volt festve és abból árulták a tejet, mint Pesten a
jégkrémes autó. Kiderült, hogy a faluban nincs állattartás,
de földművelés sem. Úton-útfélen elhagyott és nem elhagyott kertekben, mezőkön roskadásig tele meggyfák érett
gyümölcsökkel, senki nem szedi le. Pesten meg horribilis
árat kérnek érte, mondván, hogy hiánycikk a gyümölcs.
Másnap frissen ébredve Nagygécre mentünk a Nemzeti
Emlékhelyre. Ezt az 1970-es Tisza-Szamos-Túr nagy árvize idején elpusztult falu helyére építették. Az embereket
Csengerbe és Csengersimába költöztették. Az egyik emlékoszlopon a 200 között a hely egyetlen lakosa, Bözsi néni is
üzent “Senki nem akart innen elmenni, sírva mentek el az
emberek."
A Megmaradás Temploma a XIII. században épült,
gyönyörűen felújítva, mellette a Magyarság háza és a Makovetz kilátótorony. Különlegessége a 4D-s moziterem. Az
egész egy csoda a semmi közepén.
Természetesen Bözsi nénivel is elbeszélgettünk, az
egyetlen lakóval. Az egész környéken csak neki vannak
állatai és segítőivel az elhagyott földeken gazdálkodik. Nem
hiányzik neki a bolt, sőt ő jár piacozni a termékeivel.
Következő úti célunk Csengersima temploma és főtere,
majd Csenger városa. Itt egyik ámulatból a másikba estünk
a rengeteg Makovetz épület láttán. A városházát belülről is
meglehetett nézni.
Következő állomásunk Jánkmajtis volt, Végh Antal
szülőfaluja. (Itt jegyzem meg: érdemes elolvasni a Nincs
béke az almafák alatt című könyvét, mely a mai napig
aktuális.) A településen négy templom van, kettő református, egy görög és egy római katolikus. Mindegyik szépen

felújítva, a csodás Válly kastély hófehér épületével együtt.
Utunkat tovább folytatva Kisszekeres, Nagyszekeres, majd
Penyige XV. századi templomait néztük meg. Napi végállomásunk Fehérgyarmat volt. Az 1970-es éveket idéző retro
termálfürdőjében frissítettük fel magunkat. A parkja azonban szép nagy és rendezett. A belépőjegy is csak 750,-Ft.
A városban felkerestük Kossuth Lajos óriás szobrát,
melyet a toborzás helyszínén állítottak fel. Itt is, mint mindenhol, a templomok és a főterek gyönyörűen felújítva
vannak.
Utolsó napunk Szamoskéren indult, itt az úgynevezett
"Napoleón kalapja" templomot tekintettük meg, mely a
formája miatt kapta ezt a becézést. Következett Kölcse,
mely a Kölcsey ősöktől kapta a nevét. A Kölcsey-Kende
kastély felújítás miatt nem volt látogatható. Sonkád fakazettás mennyezetű temploma Európa Nostra díjas felújítás
lett.
Tovább autózva Túristvándiba értünk. A műemlék vizimalom a körülőtte lévő tóval és a működő campinggel
igazán pihentető, szép környék. Szatmárcsekére érve megnéztük a Kölcsey emlékhelyet. Itt írta a Himnuszt. A csodálatos csónak fejfás temetőben van a síremléke. Ezt a temetőt a mai napig használják, a felíratok szívbemarkolóak.
Innen Nagyarba mentünk a Tisza és a kis Túr találkozásánál Petőfi fájához. Utazásai során itt pihent meg és a Luby
kúriában lakott, ami jelenleg felújítás alatt van. A Petőfi
emlékház előtt álló oszlopon az általa bejárt falvak és kilométerek vannak bejelölve. Itt említem meg, hogy ő gyalog tett meg több száz km-t, mi meg autóval...
Tarpára érve rögtön szembeötlött a szárazmalom különleges épülete. Utunk végső állomása a Csaroda-Tákos
templomainak megtekintése. Csaroda templomának eredeti középkori faliképekkel díszített falai, a körülötte levő
park és a kis tó, mely az erdélyi Gyilkos tóra emlékeztet,
csodálatos látvány. Ez az úri templom. A Tákosi pedig a
mezítlábas Notre-Dame. Ezt a szegények építették. A szószéket is malomkő alapra helyezték. A templom alja agyag,
a padok mind mások. Ez is mutatta a tulajdonosuk anyagi
helyzetét. Itt a mellette levő fatoronyba is fel lehetett menni. Ezután szomorú szívvel indultunk hazafelé Vásárosnamény érintésével, már az autópályán.
Hihetetlen, de a mi kicsi országunk még kisebb É-K-i
részeit bejárva 855 km-t autóztunk Budapestről és vissza.
Számunkra ez az út zarándokjárásnak hatott a sok templommal, régi temetővel, csend, nyugalom és minden villanyoszlopon fészkelő gólyacsaládok látványával. Hazaérve jöttünk rá, hogy egyetlen óriás plakátot sem láttunk
utunk során, ezért is tudtunk zavartalanul elmerülni a táj
szépségeiben.
Baranyai Edit, Budapestről

GENERÁCIÓNK 27

Kalandozások

Kirándulás Szarvason
2017. június 22-én a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség Elnöksége egynapos kirándulást szervezett
Szarvasra, az ottani látnivalók megismerésére.
A térség nyugdíjas szervezetinek elnökei részére ez az út
egy kicsit "jutalom" és köszönet is volt az éves munkájuk
elismeréseként.
Kora reggel gyülekeztünk a MÁV állomás melletti parkolóban. Örömmel láttuk régi ismerőseinket és szívesen
láttunk új arcokat. A csomagok elhelyezése során még elelhangzott néhány, "biztosan elzártam a gázt?" és ehhez
hasonló kérdés, majd mindenki helyet foglalt és elindult a
busz remélt élményeink felé.
Örömteli zsongás kezdődött és előkerültek az ilyenkor
szokásos "kellékek": a frissen sült pogácsa, a saját, egyedi
sütemények és természetesen az "illatos papramorgók" is.
Volt, akinek minden alkalmatosságra volt fóliazsákja, mindenre jó tanácsa és természetesen hangulatkeltő anekdotája.
Megérkezéskor a szokásos eligazítások után az arborétum szépségeit csodáltuk végig.
Szabó Anikó agrármérnök kalauzolt bennünket, szakértelmével és a mindennapi emberek számára érthető előadásával igen értékes és hasznos tájékoztatást kaptunk az
arborétum keletkezése, fenntartása és jövője tekintetében.
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Utána a Mini Magyarország Makett Park látogatása következett. Rendkívül meleg volt az idő, tűzött a nap, de a
legidősebb társaink is végig nézték Erdély, a Felvidék, az
ország leghosszabb vasút modelljének bemutatóját, és hazánk nevezetes épületeinek kicsinyített másolatát.
Kevés pihenő után hajókirándulás következett. Felszálltunk a kis motoros (Katalin II.) hajóra, ahol Demeter István hajós kapitány fogadott bennünket. Hangulatos, esetenként humoros, de folyamatos beszédével elkápráztatta
utasait. Bemutatta a part nevezetes fáit, épületeit és bravúros szófordulattal, a tájékoztató mondatai között megbúvó csalóka kifejezésekre rákérdezett. Aki figyelt és elsőnek válaszolt, kedves kis "jutalmat", egy-egy festett kép
másolatát kapta jutalmul.
Fáradtan, de élményekkel, új ismeretekkel feltöltődve,
az élményekből kimaradó társaink sajnálatával érkeztünk
haza szeretett városunkba és tértünk nyugovóra. Lefeküdtem, sokáig ébren voltam, és boldoggá tett, hogy nem maradtam itthon egyedül, hanem közösségben, kellemes társaságban töltöttem ezt a szép napot, melynek emléke remélem - sokáig megmarad.
Vígvári István
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Munkanap a turistaházban

Amikor várjuk a kiránduló vendégeket, bizony előtte
sok munka van a Turistaházban Bakonyszentlászlón. Így
volt ez idén is.
Kora reggel indultunk, hogy legyen időnk elvégezni a
ránk várt feladatokat. Ragyogó meleg napsütésben láttunk
neki a munkának, két társunk nyírta a füvet, tizenhatan
pedig segédkeztünk a takarításban. Összeszedtük a rég
levágott gallyakat, megtisztítottuk az egész területet, ahol
vendégül tudjuk majd látni az ide látogatókat. Volt, aki a
szobákat, a konyhát, és olyan is, aki a mellékhelységet
takarította.
A megérdemelt ebédünket két "konyhafőnök" társunk
készítette el a meleg konyhában. Elnök asszonyunk Jágerné
Erzsike elismerő szavakkal köszönte meg a szorgos
klubtagjainak a munkát. Holnap már jöhetnek is a turista
vendégek, akiket nagy-nagy szeretettel várunk!

Másnap meg is érkeztek a vagongyári klub tagjai, akik
vonattal és busszal is utaztak. Volt olyan vendég, akinek fájt
a lába, érte elment egy kedves társunk autóval és felhozta a
turistaházhoz. Kedves zenészük sem felejtette otthon a
tangóharmonikát. Jöttek a cserók nótaénekesek is.
Az ebédet nagy üstben készítették a szakácsnőink,
bizony nem fáztak az üst körül! Nagyon finom gulyáslevest
készítettek! Volt, aki még háromszor is kért repetát!!!
Ebéd után a harmonikás megkereste a leghűvösebb
árnyékos helyet és már szólt is a szebbnél szebb magyar
nóta! Már el is felejtettük a tegnapi fáradságos munkát!
Jó hangulatban telt el a szombati pihenőnap. Tímár
Antal, a Vagongyári Klub vezetője elismerését fejezte ki
elnök asszonyunknak az együtt töltött kellemes napért.
További szép nyári időtöltést kívánunk minden kedves
túrázónak!
Madárné Ildikó, Meteor Klub, Győr
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A szülőhely szeretete
Szép történetet hallottam egy kortársamtól, nagyon
meghatott. Úgy gondolom, sokunkkal előfordul, hogy ha a
szülőhelyünkre visszatérünk, az emlékek sokasága borít el
bennünket. Különösen ha 20 év távolából láthatjuk csak újra. Ezt az élményt szeretném leírni az alábbiakban.
Tehát Kati, az elbeszélő, több mint 20 éve nem volt a
szülőhelyén, Heresznyén. Nagyon szerette volna újra látni.
A helyszín Somogy megye déli része, ahol a Dráva folyó közelében ilyen nevű helységek találhatók: Bélavár, Vízvár,
Heresznye, Bolhó, Babócsa, Péterhida, Barcs, Drávatamási.
Hazakészülődve megtudták, hogy a Dráván hajózhatnak is, így ezzel is összekötötték útjukat. Lányával és unokájával utaztak 260 kilométert, hogy a nagyi vágyát teljesítsék.
Szép nyári napon indultak útnak. Először Barcsra mentek, ahonnan indult a Jégmadár nevű hajójuk. A Dráva 700
kilométeres szakaszon cikk-cakkosan, határsávként folyik,
de csak 90 km hajózható. Európa legtisztább, legérintetlenebb folyója. A Barcs és Drávatamási közti vízi út 2 órán
át tartott.
Utána Heresznyébe mentek és a falu végén is - gyerekkori emlék - meg akarták nézni a Drávát. A folyóhoz vezető
utat azonban meg kellett kérdezni. Megálltak a szovjet emlékműnél, ahol két férfi beszélgetett - a másik oldalon két
idősebb asszony.
A férfiaktól érdeklődtek előbb, Kati bemutatkozott, és
elmondta, hogy régi falubeli. Az egyik kerékpáros máris
ajánlkozott, hogy szívesen megmutatja az utat. Mielőtt tovább mentek volna, bemutatkozott az asszonyoknak is,
akik névről felismerték. Ezután követték kocsival a kedves
utat mutatót, akiről később derült ki, hogy a falu polgármestere volt, s idegenvezetőjük is lett.
Kati végre megláthatta gyermekkora kedves helyét,
ahol sokszor fürödtek. Sajnos, 1946-ban határsávként le-
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zárták a területet, nem lehetett megközelíteni, sőt '49-ben el
is aknásították. Mivel 20 éves korában elkerült szülőhelyéről, már kevesebbet látogatott haza, így a kedves Dráva
folyóját kb. 70 évig nem látta.
Visszafelé lassan jöttek, nézelődve: fel-feltűntek az ismerős házak, az új iskola. Közben megállították a kocsit a
korábban megismert asszonyok, mert üzentek X-ék, meg
mások is, hogy el ne hagyják a falut, mielőtt nem térnek be
hozzájuk. Hiába, a kedves falubeli megérkezésének híre
gyorsan terjedt.
Az ismerősök meglátogatása örömteli volt, és könnyek
között telt el. Az együttlétnek csak az vetett véget, hogy
még nagy távolságot kellett megtenni a hazafelé vezető
úton. A szeretet ilyen mértékű áradását bámulta is a két
családtag.
Úti beszámolóját hallgatva megkérdeztem kortársamat: mit jelent neki a szülőhely? Válasza: a szeretett szülőket, a boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort, a kedves tájat, ami beleivódott emlékeibe. Mindent.
Mielőtt hozzáláttam nyugdíjas társam élményeinek leírásához, megismerkedtem Somogy megye fent nevezett
tájaival. Nagyon sok szépet tudtam meg. Például azt, hogy
tavasszal a babócsai basakert környezetében milyen gyönyörűek a nárciszmezők. Hogy mennyi érdekességet és
szépséget kínál a Dráva Kapu Bemutatóközpont, ami
2008-ban nyílt meg .
Az is eszembe jutott, hogy vajon miként láthatnám e
szépségeket. Megtudtam: Nagyatádról busz indul Barcsra.
Onnan pedig jó szervezéssel sok látnivaló elérhető.
Irány: megismerni a Drávát! Ajánlom nyugdíjas társaimnak is.
Lejegyezte:
Király Istvánné - Kató

Horoszkóp
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Kos
III. 21. - IV. 20.

Augusztusban továbbra is a család, az
otthon játssza a főszerepet az életében, és az e területeken fennálló
problémái végre megoldódnak. Ehhez egy rokoni segítség is hozzájárul.
Magas energiaszintjének köszönhetően nem lesz gondja az egészségével.

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

A következő hetekben az otthoni harmónia fenntartásához különös figyelmet kell szentelnie a párkapcsolatának. Ezért fontos, hogy az agresszió,
önzés helyett az együttműködés jellemezze. A sikeres jövő érdekében
most hozza meg a fontos döntéseit!

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

A függetlenség iránti vágya felerősödik, próbáljon naponta egy-két órát
magára szánni, és ne engedje, hogy
mások problémái negatívan hassanak
önre! A következő időszakban javul a
pénzügyi helyzete, így csökkentheti a
felhalmozódott hiteltartozásait.

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

Kellemes családi légkörben tölti a napjait, sok közös program színesíti az
életét. Ha ingatlaneladásra vagy -cserére készül, augusztusban megvalósíthatja a tervét. Energiaszintje igen
kedvező ebben a hónapban, így céljai
elérésének nem lesz akadálya.

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Az augusztus örömteli időszak az ön
számára, minden akadályt legyőz. Ehhez nincs szüksége mások tanácsára,
csak hallgasson a megérzéseire! Bár
anyagiak terén is kedvező ez az időszak, a fontos döntéseket, kiadásokat
halassza a hónap második felére!

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Ebben az időszakban könnyen jut
nagyobb bevételhez, szinte üldözi a
pénz. A figyelme megoszlik az egyéni
érdekei és a családdal kapcsolatos feladatok között. Ha valakinek lelki támaszra van szüksége, először a saját
érzelmi állapotán kell javítania.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

Az augusztus csupa jót hoz ön számára. Nemcsak az otthoni légkör kiváló, a párkapcsolata tartogat sok
örömet és egészségileg is minden
rendben, még anyagi téren is hoszszabb gondtalan időszak köszönt be.
Megteheti, hogy segítsen másokon.

e

Skorpió
X. 23. - XI. 22.

A tervei megvalósulhatnak ebben a
hónapban, de ne csak a saját érdekeit
nézze, ne menjen mindig a saját feje
után. Sokszor hasznára válna, ha megfogadná mások tanácsait! Komoly bevételre számíthat augusztusban, de
azért ne szórja két kézzel a pénzt!

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Bár jelentősen javul a pénzügyi helyzete augusztusban, egy ponton túl
nem szabad túlzásba vinni a jótékonykodást, adakozást. A komoly bevétel ellenére a súlyos pénzeket igénylő beruházást, vásárlást halassza őszre. Egészségi problémái nem lesznek.

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Komoly feladat előtt áll, itt az ideje,
hogy megteremtse az egyensúlyt az
önbecsülés és a másoktól történő függés között. Néha túl önfejű, máskor
pedig nem mer egyedül dönteni. A
bolygók állása még nem kedvez pénzügyeinek, 23-a után várható javulás.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Augusztus végén javul az anyagi helyzete, de addig minden nagyobb kiadást alaposan fontoljon meg. A hónap
első felében alacsony energiaszintje
miatt egészségi problémái lehetnek.
Ezeket több pihenéssel csökkentheti
vagy akár meg is előzheti.

i

Halak
II. 20. - III. 20.

Jelentős pozitív változásra számíthat a
munkájában, vállalkozásában. Elsősorban baráti támogatás révén új lehetősége adódik pénze gyarapítására.
Ezért persze, önnek is tennie kell,
szükség van arra, hogy minél többen
értesüljenek tevékenységéről.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban Claude
Pepper volt amerikai szenátor olvasható.
A június havi megfejtés:
Az élet egy olyan film, aminek valaki
elmesélte az elejét, de senki sem ismeri
a végét.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Vladár Gyula, Kecskemét.
Mostani beküldési határidő:
2017. október 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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