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Lehettem úgy huszonöt éves, amikor - frissen a munka világába
kerülve - alakítottam egy női klubot. Havi rendszerességgel találkoztunk, és mindig valaki fontos, nagy tudású szakember meghallgatásával
keltettük magunkban azt a reményt, látszatot, hogy mostantól jobb,
szebb, okosabb, hasznosabb, helytállóbb nők leszünk. Ugye milyen furán hangzik? Pedig akkor tényleg komolyan gondoltuk, hogy meg tudjuk tanulni szakértőktől,
egymástól: mi kell ahhoz, hogy jobban megfeleljünk azoknak a szerepeknek, amelyeket a női lét
tömörít. Mindannyiunkban ott volt a megfelelési kényszer, és az az önismereti, önértékelési
aggódás, hogy nem vagyunk elég jók anyának, feleségnek, gyermeknek, munkaerőnek stb.
Aztán egyszer úgy hozta a sors, hogy egy nagyobb körben, több napos képzésre is eljutottam,
ahol gyakorlatilag összezárva arra voltunk ítélve, hogy ki-ki maga megbirkózzon saját hiányosságainak felismerésével, megvilágosuljon, rájöjjön a saját fejlődési útjának fontosabb állomásaira. Hallgattunk okos előadásokat, személyiségfejlesztő gyakorlatokon tettek próbára idegzetet, kitartást, monotónia tűrést, nem ritkán síró rohamokkal tarkítva.
Az egyik előadás - úgy a vége felé - rávilágított az ilyen fajta női szerepeket tökéletesíteni
akaró képzések hibáira. Az előadó egy diaképet vetített mindannyiunk elé: rajta egy jól öltözött
hölgy, kezében aktatáska, cekker, tele zöldséggel, gyümölccsel, másik kezében gyermekkezek,
akiket húzott maga után… A kép mellett ez volt felírva: minden nap meleg étellel várta a
családját, tiszta lakást, szép otthont biztosított nekik, a munkatársai is számíthattak
rá, élen járt a munkában, hiszen tanult, képzett munkaerő volt, gyerekei imádták
meséit, férje úgyszintén az ágyban, a pártjára is szakított időt, meg aztán magára is
jutott ideje. És akkor jött a mentő… Ez volt a vetítés vége. Vagyis megtudhattuk, hogy ha
minden számunkra, nők számára "kitalált" szerepnek meg akarunk felelni, annak csak rossz
lehet a vége, legjobb, ha elfogadjuk, beletörődünk, vagy marad a másik út: fellázadunk! Mert mégis csak tűrhetetlen, hogy annyi feladat, tennivaló szakad ránk, hogy rámegy az egészségünk…
A lányok a csapatban helyeseltek, lázadoztak, igaznak találták a lehetséges végeredményt.
Még akkor is, ha egyikükért sem jött el azidáig a mentő…
Én ekkor döntöttem el, hogy abbahagyom ezt a nőiséggel kapcsolatos agymosást. Mert, hogy
annak tartottam, és manipulációnak, pánikkeltésnek azt a feltételezést, hogy nem lehet önmagunkkal és szerepeinkkel megbékélve, harmóniában és egyensúlyban megteremteni női létünk élhetőségét. Hogy ez nem elég? Hogy nem lehetünk elégedettek azzal, hogy élhető, tűrhető életet ad
nekünk a sors? Hogy ennél többre vágyunk?
Szívesen idézném Vörösmartyt: "Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába: Egész világ nem a
mi birtokunk"… de lehet, hogy álláspontomat nem is ezzel az egyébként csodálatos gondolatkölteménnyel tudom leginkább megvilágítani. Hanem egy szóval: sikerült. Tudjuk, tudnunk
kell, hogy életünk szeletei sokszor nem illeszthetők össze egy szépséges tortává, de ha minden
szeletben megtaláljuk az ott és akkor jót és szépet, az már a siker netovábbja, többet s jobbat
remélni badarság. De hogy érthetőbb legyek: nekem öröm és boldogság, ha ennek a sokféle (ahogy
ma mondani szokás) kihívásnak meg tudok felelni, még ha oly fáradttá és esetleg elnyűtté tesz is
egy-egy nap. Felszabadít a SIKERÜLT érzése, és eszembe sem jut azt mérlegelni, férfi társaim,
nektek nehezebb-e, vagy tán nekem kellene hanyagolnom néhány dolgot az életemből?
Amíg a női lét nehézségeiből sikert tudunk kovácsolni, és ez minket boldoggá tesz, addig
szerintem nem fog jönni a mentő. Vagy ha jön is, nem azért. Ezek a kis győzelmek naponta
győztesekké tesznek minket, ez a mi életünk egyik nagy szépsége. Némethné Jankovics Györgyi
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Címlapsztori

Teszárovics
Miklós
A II. világháború még nem ért véget, amikor megszülettem, tehát nehéz, küzdelmes, sok lemondással és nélkülözéssel járó, de nagyon szép gyermekkorom volt, mely
az elesettek iránti empátiakészséget erősítette bennem.
Olyan környezetben nőttem fel ahol a mindennapi kemény munka, harc a megélhetésért természetes lételem
volt. Anyai nagymamám korán özvegyen maradt öt gyerekkel, s mivel nagyapám becsülettel végzett cementgyári
munkája után a cementgyáros nem fizette a nyugdíjjárulékot, nagymamám élete végéig nem kapott nyugdíjat.
Segélyben részesülhetett volna, de ezt apám - aki büszke
volt, hogy saját erőből (mint ahogyan Ő fogalmazott)
"iparos emberré, kováccsá" válhatott - nagyon szégyellte
volna, ha mellette az Ő anyósa segélyt kap. Bár anyagilag
nem álltunk jól (apai nagyanyám is velünk élt és Ő sem
részesül semmilyen anyagi juttatásban) apámnak mégis az
volt a véleménye, hogy "adják a segélyt annak, aki még
jobban rászorul!" Sohasem hazudtolta meg szabolcsi származását, tirpák mivoltát, ti. ez a szó, a szláv "tyerpety" - tűrni, szenvedni igéből származik.
Középiskolába Miskolcon, a Földes Ferenc Gimnáziumba jártam. Az ott tanult egyik latin szentencia - "Tu ne
cede malis, sed contra audentior ito", vagyis szabad magyar
fordításban: "Ne hátrálj meg a bajoktól, szállj velük szembe
merészen!" - vált életfilozófiámmá, erkölcsi alapvetésemmé. A mai napig ez az életszemléletem, megpróbálok ennek megfelelően élni.
Küzdelmes, viszont nagyon izgalmas ifjú, majd felnőttkor következett, melynek minden következményét így
utólag is szívesen vállalom. Szoktam mondani: hasonló körülmények között ma sem cselekednék másként. A gimnáziumi érettségi után abban az évben nem vettek fel az
egyetemre, elektroműszerész lettem, s röviddel ezután Miskolc város KISZ titkára voltam , majd pártmunkás. Miután
folyamatosan tanultam, képeztem magamat, három diplomát szerezve középiskolai tanár lettem, de az egyetemen 7
éven keresztül vezetéselméletet is oktattam.
Moszkvában, az ottani tanulmányaim során nősültem
meg, s arra büszke vagyok, hogy feleségem - kivel már 46
éve összeköt jó sorsom - bár áttelepülésekor egyáltalán
nem beszélte a magyar nyelvet, jelenleg kettős állampolgárként akcentus nélkül beszéli. Két felnőtt lányom és két
(számomra csoda) unokám van, a nagyobbik, Vanda, év-
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folyam elsőként, angol nyelvvizsgával jutott tovább a középiskolába. Most a kisebbiken, Szonján van a sor.
Mindig is szívesen vállaltam feladatot a közéletben. Önként vállalt un. társadalmi feladataim sok szép élményt, és
főleg nagyon sok barátot eredményeztek számomra.
Nyugdíjaztatásomat követően szükségét éreztem egy
kis nyugdíjas közösség létrehozásának, melynek most is
vezetője vagyok. Ebben is apám intelmei voltak mérvadóak
számomra, aki azt mondta egyszer: "Fiam, tanuld meg!
Nagyon fontos! Ha nyugdíjba mész, nem szabad "leülnöd"!
A nyugdíjasnak a tétlenség egyenlő a halállal!" És milyen
igaza van/volt! Tapasztalom, hogy - főleg férfi nyugdíjastársak között - milyen sok introvertált, a külső világtól elforduló, magába zárkózó ember él, akik hajlandóságot sem
mutatnak megtapasztalni a közösség felemelő, gyógyító, a
magányt feloldó erejét. A hölgyek ebben is nyitottabbak,
bátrabbak, pl. a nyugdíjas klubok tagjainak több mint kétharmada nő. Talán (bár kutatni lenne szükséges ezt is) az
életkorok alakulása is függ ettől. Úgy látom, hogy sok nyugdíjast leköt az egyéni, saját problémával való törődés, a
megélhetési gondok nyomasztó érzése okozta kiútkeresés,

Címlapsztori
illetve a közömbösség. Érezhetően csökkent nyugdíjas közösségeinknél az új tagok közösség iránti érdeklődése, melyet valószínű, hogy a fentieken kívül az újonnan nyugdíjba
vonultak közösségi tapasztalásainak hiánya is okozza.
Aztán 2004-ben megtalált a feladat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége elnöke lettem, majd több mint tíz éve beválasztottak a NYOSZ elnökségébe és ebből hat éven keresztül az Országos Szövetség elnökhelyettese voltam. E
tisztségre az aspirációt nem a belső késztetés, hanem - be
kell valljam, nagyon jól esett - a külső biztatás határozta
meg. Úgy voltam vele, hogy az ember már 66 éves korában
ne nagyon akarjon plusz feladatokat vállalni. Azt végezze
el, (de azt becsülettel, s maradéktalanul), amit eddig magára
vállalt! A külső biztatások arról győztek meg, hogy talán
ennyi teher még rám fér. A terhelhetőséget illetően (és számomra ez is hízelgő) az gondolkoztatott el, hogy a biztatók
között nem egy akadt, aki tudta rólam: a feladatok megoldása tekintetében maximalista vagyok. Magam és mások
vonatkozásában is. Nos, talán ezzel a maximalizmussal
lehetett a legnagyobb baj. Az elmúlt évben a NYOSZ- ban
vállat tisztségemből kértem felmentésemet.
Szent meggyőződésem, hogy a nyugdíjas társadalom
érdekeinek védelmében a NYOSZ -nak sokkal többet kell
és lehet tenni! Szerintem ez megfelelőbb munkastílussal,
munkamódszerrel, naprakészebb felkészültséggel, az érdekek időben történő határozottabb artikulálásával megoldható. Ma az érdekek érvényesítése harc kérdése: kapitalista
viszonyok között, a saját munkájukból élőknek és a nyug-

díjasoknak is annyi joguk van, amit ki tudnak harcolni maguknak! Példák sora bizonyítja, hogy bármikor, bármilyen
szerzett jogot el lehet venni tőlünk. Elég, ha a rokkant
nyugdíjasokkal történtekre, korhatár előtti, szolgálati, méltányossági nyugdíjak, ápolási díjak, vagy a közgyógyellátás
szűkítésére, illetve a kompenzációs nyugdíjtörvény befagyasztására gondolunk. De az Idősügyi Nemzeti Stratégia
végrehajtása is parkoló pályán van. Nagyon sok gyógy ellátásra szoruló idős látja ennek kárát. Ki tudja, mit hoz még a
jövő, hiszen az Alaptörvény már nem tartalmazza a biztosítási alapon működő nyugdíjrendszert?
Mi, akik az idősebb korosztály képviseletére szerződtünk határozottabban kell, hogy megpróbáljuk érvényesíteni a korosztályos érdekeket. Ez nemcsak jogunk, de kötelezettségünk is egyben.
Ugyanakkor fontosnak ítélem a nyugdíjasok - őket érintő - folyamatos információkkal történő ellátását. Azt tapasztalom - kutatások is bizonyítják -, hogy sokszor rosszul
emlékszünk bizonyos velünk kapcsolatos történésekre.
Fontos az idősebb korosztály megfelelő tájékoztatása! Mi,
itt Borsod megyében megpróbálunk tenni ennek érdekében. Ezt a célt szolgálja többek között pl. honlapunk
(baznyesz-miskolc.hu), melynek látogatottsága sokszor
meghaladja a napi kétezer látogatót.
A fenti sorokat lejegyezte bemutatkozásként:
Teszárovics Miklós
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége elnöke

A csapat, amely ma is irányírja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és
Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetséget
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Egészség

Képregénybe álmodott versekkel
a tüdőgyulladás ellen
Ady Endre - Gáspár Tamás, Cserkuti Dávid:
Harc a Nagyúrral
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 Kölcsey Ferenc Himnusz című versének feldolgozását vettük górcső alá, most pedig
sorozatunk befejező részében Ady Endre
Harc a Nagyúrral című költeményének
képregény változatát mutatjuk be.
Ady sokat foglalkozott azokkal az ember sorsát megrontó, megmérgező erőkkel,
amelyekkel örök harcban állunk. A kísértések, gyarlóság, a kísértéseknek való engedés állandó témái voltak. A Harc a Nagyúrral az Új versek című kötetben jelent meg,
melyet a költő első jelentős köteteként tartottak számon.
A verset konkrét egzisztenciális tapasztalat ihlette. Ady egyik meghatározó élménye volt a rádöbbenés, hogy soha az életben
nem fog az általa áhított anyagi körülmények között élni. A 28 éves, egyéves párizsi
tartózkodás után Budapestre visszatérő
költő egyszer s mindenkorra bizonyítottnak látta ezt a tételt, és nagy szerencsénkre
versbe öntötte érzéseit.
A hihetetlenül erős képeket felvonultató
verset Gáspár Tamás és Cserkuti Dávid
párosa ültette át a képregény nyelvére.
Vér Balázs
Kreatívigazgató
DeepInsight
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A rovat támogatója: Pfizer Kft.

Egészség
Ady Endre:
Harc a Nagyúrral

Sétáljunk az egészségünkért!
A NYOSZ kezdeményezésére tavaly előtt novemberben,
a tüdőgyulladás világnapján indult útjára a Sétáljunk az
egészségünkért! mozgalom. Idén ismét több nagyvárosban
és kisebb településen szerveznek sétát, hitet téve amellett,
hogy mi magunk is sokat tehetünk egészségünk megóvása
érdekében.
Budapesten november 12-én a Vajdahunyad vára és a Város
liget környéke lesz a séta helyszíne, de Nyíregyházán, Békéscsabán, Miskolcon, Salgótarjánban, Györben és még számos
helyen indulnak egészségügyi sétára nyugdíjasaink november
második felében.
Lapunk következő számában részletesen beszámolunk a
séták tapasztalatairól.

Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.
Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
"Nézd meg, ki vagyok" (súgtam neki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.
(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
"Add az aranyod, aranyod."
"Engem egy pillanat megölhet,
Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítnak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak,
Nekem már várni nem szabad."
"A te szivedet serte védi,
Az én belsőm fekély, galád.
Az én szivem mégis az áldott:
Az Élet marta fel, a Vágy.
Arany kell. Mennem kell tovább."
"Az én jachtomra vár a tenger,
Ezer sátor vár énreám,
Idegen nap, idegen balzsam,
Idegen mámor, új leány,
Mind énreám vár, énreám."
"Az egész élet bennem zihál,
Minden, mi új, felém üget,
Szent zűrzavar az én sok álmom,
Neked minden álmod süket,
Hasítsd ki hát aranyszügyed."
Már ránk szakadt a bús, vak este.
Én nyöszörögtem. A habok
Az üzenetet egyre hozták:
Várunk. Van-e már aranyod?
Zúgtak a habok, a habok.
És összecsaptunk. Rengett a part,
Husába vájtam kezemet,
Téptem, cibáltam. Mindhiába.
Aranya csörgött. Nevetett.
Nem mehetek, nem mehetek.
Ezer este múlt ezer estre,
A vérem hull, hull, egyre hull,
Messziről hívnak, szólongatnak
És mi csak csatázunk vadul:
Én s a disznófejű Nagyúr.
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Nyugdíjügyeink

A nyugdíjasok helyzetéről - 2. rész
A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, szeptember 14 és 18 között, 1014 fő megkérdezésével készített reprezentatív
közvélemény-kutatásban vizsgálta a magyar választókorúak nyugdíjasokkal kapcsolatos egyes véleményeit. Ebből válogatunk:
Tíz válaszadóból nyolc (81 százalék) szerint bár a nyugdíjasok helyzete javult, még mindig túl sokan vannak, akiknek túl kevés a nyugdíjuk. Kicsivel többen (85 százalék)
gondolja úgy, hogy a nyugdíjasoknak akkor is jár a tisztességes megélhetés, ha ez az adófizetőknek nagy terhet jelent.
Ezekről minden vizsgált társadalmi csoport hasonlóan
gondolkodik.
A megkérdezettek harmada (36 százalék) szerint valamelyik Fidesz-kormány tette a legtöbbet a nyugdíjasokért,
és ötöde (20 százalék) szerint valamelyik MSZP-kormány.
Az Antall-Boross kormányokat mindössze négy százalék
említette. A Fidesz-szavazók többsége (79 százalék) valamelyik Fidesz kormányt említette, míg az MSZP szavazók
leginkább (72 százalék) valamelyik MSZP kormányt. A
Jobbik és a bizonytalan szavazók megosztottak a kérdésben, ám a Jobbik szavazók körében enyhe többségben vannak valamely Fidesz kormányt említők, míg a bizonytalanok körében azok akik valamely MSZP kormányt említették.
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A megkérdezettek majd háromnegyede (72 százalék)
szerint a politika érdemben befolyásolja ígéretekkel, fenyegetésekkel a nyugdíjasok választási részvételét, és azt, hogy
melyik pártra szavazzanak. A válaszadók úgy gondolják,
hogy a nyugdíjasok több mint fele (55 százalék), a Fideszre
szavaz, és 10 százalék az MSZP-re. A megkérdezettek szerint a nyugdíjasok 1-1 százaléka támogatja a DK-t, és más
baloldali pártot, valamint 2 százaléka a Jobbikot.
Módszertan
A kérdőíves vizsgálatot 2017. szeptember 14-18 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1014
fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain
alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem,
életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele
megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert
adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna.
(Forrás: www.publicus.hu/blog/a_nyugdijasok_helyzeterol/;
2017.09.24.)

Nyugdíjügyeink

Ekkor kérhet kivételes nyugdíjemelést!
Év végéhez közeledve a kormány sorozatban jelenti be
a nyugdíjasok többségének alanyi jogon járó kedvezményeket. Ugyanakkor nem mindenki tud róla, hogy egyes nyugellátások esetén méltányossági alapon is kérvényezhető az
emelés. Ehhez egy dokumentumot kell benyújtani az
ONYF útmutatásai alapján. Ám mivel a nyugdíjfolyósító
november 1-től beolvadt a Magyar Államkincstárba, érdemes figyelni, hogy módosul-e a benyújtás helye/módja).
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes
képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelemben
meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (Például egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi
díj elmaradásról szóló igazolás) - olvasható az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján.
Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a
nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább
két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó
özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és
rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja
meg a 85 ezer forintot.

Ki nem részesülhet kivételes emelésben?
Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3
év még nem telt el, továbbá, aki előzetes letartóztatásban
van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a törvény alapján definiált tartós bentlakásos intézményben él, otthont
nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van
elhelyezve.
Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés
engedélyezhető?
Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt
százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.
Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés "beépül" a
nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A
nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell
meghatározni.
Hol és hogyan nyújtható be a kivételes
nyugellátás-emelés
iránti
kérelem?
Minden ruhadarab
kedves
emléket takar
A kérelem a "KÉRELEM-ADATLAP" elnevezésű
nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél is beszerezhető.

Adventi vásár
Zágrábban
2017.12.09-11.
2 éjszaka szállás a Hotel Solarban, félpanziós ellátás, zágrábi kirándulás
Utazás autóbusszal Horvátország fővárosába, ahol városnézés után részt veszünk Európa egyik
legszebb adventi vásárának forgatagában. Ezután felkeressük a Zágráb közelében található, 2
millió kis lámpással feldíszített fénykertet, amely egyedülálló élményt nyújt.

Részvételi díj: 25.400 Ft/fő + IFA + Belépő a fénykertbe: 25 kuna
IFA: 400 Ft/fő/éj (18 év felett); Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj

Hotel Solar ***Nagyatád, Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504-135; 30/697-2668; infosolar@t-online.hu
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Nagyasszony lett országos
szövetségünk elnöke
Tíz éves születésnapját ünnepelte a FŐNIX Nagyasszonyok Egyesülete. A Somogy megyei Magyaratádon
megrendezett szülinapi találkozón ismerték el többek között Némethné Jankovics Györgyi munkáját.
Október 15. a Falusi Nők Világnapja. Ezt a napot 1996ban egy genfi alapítvány kezdeményezte azzal a céllal, hogy
elismerésre kerüljön azon nők munkája, akik hosszú éveken keresztül társadalmi munkát végeztek lakóhelyükön. A
genfi ötlet alapján alakult meg a magyarországi szervezet,
melynek utódszervezete lett a 2007-ben megalakult FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete. A 2007-ben 21
fővel megalakult egyesületből mára 112 főt tudhat tagjai
sorában a közösség. (Igaz, közülük már páran csak a csillagok közül figyelhetnek ránk).

Az idők során túlléptek Somogy határain, hisz már vannak tagjaik Zalában, Tolnában, Baranyában, Veszprémben
és Heves megyében is. Sőt, már a határokon átívelő kapcsolataik vannak: Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Szlovákia és Németország irányába. Mind-mind
olyan lokálpatrióták, akik őrt állnak magyarságuk felett,
ápolják és tovább viszik hagyományainkat. Ezért is el
kellett hagyni a "Somogyi" elnevezést, új nevük FŐNIX
Nagyasszonyok Egyesülete lett.
Az egyesület tagjai közül sokan vezetnek településükön
valamilyen csoportot, egyesületet, klubot. Egyházi, karitatív munkát végeznek, összetartják a közösségeket. Sokszor
még köszönetet sem kapnak. A nagyasszonyi címmel próbálják elismerni ezt a munkát és új erőt adni a sok hasonló
elhívatottsággal dolgozó társuknak, igazolva, hogy érdemes folytatni a megkezdett munkát.
Ezt az eszmeiséget folytatva teszik munkájukat. Céljuk
a női munka megbecsülése, elismerése, a munkakörülményeik javítása, valamint a hagyományok ápolása, őrzése,
továbbadása az utókor számára. A "Mai Nagyasszonyok"
mozgalom nagy örömet okoz tagjai számára. Elismerést és
megbecsülést nyújt önzetlen közösségi munkájukért mondta Porkoláb Lászlóné az egyesület elnöke.
Mivel az első rendezvényüket Magyaratádon tartották,
így a tizediket is itt rendezték meg. Hét főnek adták át a
díszes mappában elhelyezett emléklapot és a FŐNIX kitűzőt. Köztük volt Némethné Jankovics Györgyi is, szövetségünk elnöke.
Köszöntötte a megjelenteket Huszti Gábor, a Somogy
megyei közgyűlés alelnöke is, majd ünnepi műsorral szórakoztatták a nagyérdeműt. Fellépett Gárdonyi Mihályné
osztopáni és Tóth Gáborné dombóvári versmondó, a várdai és a beleznai néptánccsoport. A nemesvidiek summás
dalokat, az ötvöskónyiak tréfás dalokat adtak elő. Nagy
István és felesége duettet énekelt kedvenc dalaikból. Meglepetésként Molnárné Bozsi Bibiána énekelt a vendégek és
a kitüntetett nagyasszonyok tiszteletére.
A szülinapi rendezvény állófogadással zárult, ahol
Witzmann Mihály a térség országgyűlési képviselője mondott pohárköszöntőt és gratulált a nagyasszonyoknak.
Nem maradt el a hatalmas szülinapi torta sem, amit Halásziné Magdika szelt meg és kínálta a vendégsereg számára.
Györke József
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Németné Jankovics Györgyi munkájának méltatása - Részlet a laudációból:
A Nyugdíjasok Egyesületeinek
Országos Szövetsége elnöke.
A társadalmi változások, új kihívások nagy feladatot jelentenek a százharmincezres létszámú közhasznú civil szervezet vezetésében. A magyar
nyugdíjasok és idősek érdekében végzendő tevékenységéhez új szlogent
hirdetett meg: "A hagyományokon
alapuló modern időskorért". Ebben a
hagyománytisztelet és annak ápolása,
a múlt értékeinek megőrzése mellett
benne rejlik az élhetőbb időskort biztosító anyagi, egészségügyi, kulturális,
sportolási szempontok, továbbá az
élethosszig tartó tanulás, képzés lehetőségei is.
Vezetőtársai véleményét figyelembe véve mindenkor közös magállapodásra törekszik. Demokratikusan, a
korszerű vezetési ismeretek birtokában irányítja a szövetséget valamennyi
nyugdíjas közösség és az idős emberek érdekében, empatikusan átérezve
a társadalmi felelősségvállalást.
Nagy erőfeszítéssel, kreativitással
biztosítja a szövetség tömegeket megmozgató programjaihoz az anyagi forrásokat, felvállalva az idősek egészségét, állapotát kedvezően befolyásoló korszerű tájékoztatási, információs
feladatokat.

Kiemelkedő jelentőségű és hasznos információkat ad a magyar nyugdíjasok élethelyzetét, állapotát felmérő kezdeményezése, mely a mintegy 6000 fős életminőség kutatásban
valósult meg, és amely nagy együttműködést kívánt az ország nyugdíjas
közösségeiben az anonim válaszadók
felkutatásában, az önkéntesen kitöltött kérdőívek feldolgozásában és értékelésében a közreműködő kutatók
bevonásával. Népszerű ismereteket ad
és a nyugdíjas közösségek életéről számol be a havonta megjelenő GENERÁCIÓNK magazin, melynek felelős
és igényes szerkesztője. Emellett több
éve koordinálja és kiadja a nyugdíjas
írók antológiáját. Tevékenységét az
Idősek Európai Szervezete (ESO) is
elismeri: a közelmúltban az ESO alelnökévé választották meg.
Összegezve: Némethné Jankovics
Györgyi a magyar nyugdíjasok érdekében korszerű ismeretek birtokában,
kollektív, demokratikus szellemben,
nagy empátiával, kreatívan és színvonalasan vezeti a civil szövetséget.
Szorgalmas, nagy munkabírású, logikus gondolkodású, kiváló kommunikációs készséggel rendelkező vezető, aki mindig az általa képviselt közösség érdekeiért cselekszik. E példamutató tevékenysége alapján érdemelte ki a "FŐNIX Nagyasszonyi"
címet.

Szívvel és derűvel
Könyvajánló! A napokban jelentette meg az URBIS
Kiadó Némethné Jankovics Györgyi által jegyzett
"lapindító" írások gyűjteményét, melyek majd' 8 éven
át a Generációnk magazin 3. oldalán vonzották az
derűvel
olvasókat. A kötet, melynek címe Szívvel és derűvel,
mintegy 230 oldalon 90 írást közölve okozhat kedves
perceket az olvasóknak, és amely 1300.- Ft-ért a
NYOSZ-ban szintén megvásárolható.

A kitüntető díj (felül) és a szövetség elnöke, amint a kitüntetettek nevében megköszöni a díjat (lent).

NYOSZ-hírek

Játékos agytorna az országos
műveltségi vetélkedőn
A versenyző csapatok

A Generációnk újság februári számában megjelent 30
kérdésből álló teszt megoldásait 16 csapat küldte be, s a
legjobb 6 csapat került a szóbeli döntőbe, melyet október
12-én, a NYOSZ székházában rendeztek meg.
A II. forduló is egy teszttel indult 15 kérdéssel, 4-4
válaszlehetőség volt a segítség. Két-két szóbeli kérdéskör
után irodalom és nyelvtan feladatlap következett. A technika ördöge sajnos nem tette lehetővé a szobrok, festmények, épületek kivetítését, de megoldották ún. "közelképpel" a helyzetet, a csapatok 3-3 tagja közel ment a rendelkezésre álló laptophoz, s így válaszoltak a kérdésekre. A
zenei feladványok lejátszásakor teljesen felmondta a szolgálatot a modern eszköz, így a 3 zeneszámot a játékvezető
elénekelte. A szóbeli kérdések témakörei: általános, földrajz, történelem, irodalom, zene, régi szavak, állatok, művészetek, híres emberek, idegen szavak, igaz vagy hamis,
mese.
Amíg a zsűri a pontszámokat összesítette, addig a játékosok énekeltek gyermekdalokat vicces és nagyon találó
jogásznyelvű történetek nyomán. Egy példa a humoros feladatból: Értesítjük Önt, hogy hő- és fénysugárzó tevékeny-

ségének elmulasztása esetén a kertgazdálkodásra kijelölt
telkek mögött található baromfi állományának a súlyos hőveszteség következtében igen magas létszámbeli csökkenését lesz kénytelen elkönyvelni. Megértését köszönjük!
Ez ugye a Süss fel nap, fényes nap kezdetű gyermekdal.
A játékosok és kísérőik pogácsát, ásványvizet, kávét fogyaszthattak. A csapattagok értékes könyvjutalmakat, sőt
Generációnk újságra szóló egyéves előfizetést nyertek.
Vidám és hasznos délelőtt volt ez a játékos vetélkedő.
A zsűri tagjai: Oskovics György, a Hódmezővásárhelyi
Nyugdíjas Szövetség elnöke, Dr. Palotai Ferencné a pécsi
Nyugdíjasok Egyesületének elnökhelyettese, Iván Klára a
pécsi Nyugdíjas Egyesület elnökségi tagja. A vetélkedőt
Radnóti Adél a pécsi egyesület kulturális vezetője vezette.
Eredmények:
1. Pécs csapata
87 ponttal
2. Ballóköz
85 ponttal
3. Veszprém
84 ponttal
4. Komárom
78 ponttal
5. Nyíregyháza
75 ponttal
6. Gyöngyös
63 ponttal

Eredményhirdetés
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Idősek Világnapja és kolbászolimpia
a Csaba Parkban
Pár hete, október 07-én került megrendezésre hagyományteremtő szándékkal a Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetsége szervezésében a megyei Idősek
Világnapja rendezvény keretében a kolbászolimpia kolbászgyúró verseny, melynek a Csaba Park adott helyett.
Az eseményre meghívást kapott a megyei szövetséghez
tartózó 55 település 96 nyugdíjas szervezete, ahonnan több
mint 450 fővel képviselték magukat a nyugdíjasok. A rendezvény kitűnő hangulatát még a rendezvénnyel egy időben a szomszédban vendégeskedő cirkusz sem zavarta.
A program reggel látványos disznóvágással kezdődött,
ahol a látnivalók mellett helyben készített sült vért is kóstolhattak a vendégek, valamint megízlelhették a támogató
Árpád Pálinkaház jóvoltából az ízletes birsalma pálinkát is.
A kolbászgyúrásra benevezett 17 csapat már türelmetlenül várta a számukra kisorsolt asztaloknál, hogy bemutassák tudásukat. A kolbászgyúró verseny - sajátos, precíz
előkészületek és érdeklődés mellett - elkezdődött. A kolbászgyúrás időtartama alatt a nagyszámú vendégsereg a
megye kitűnő amatőr dalos csoportjainak és szólóénekeseinek műsorán szórakozhatott, valamint az amatőr népitánc csoportok bemutatóin, és megcsodálhatta a kiállító
kézművesek portékáit, és bemutatóit.
A megyei Idősek Világnapja és kolbászolimpia rendezvény fővédnöke Hanó Miklós úr, Békéscsaba Megyei Jogú
Város alpolgármestere volt. Rendezvényünket támogatta a
Nemzeti Együttműködési Alap, a Békés Megyei Önkormányzat, Fülöp Csaba önkormányzati képviselő.
A kolbászgyúrás befejeztével a leadott minták alapján a
helyi zsűri megkezdte az értékelést, melybe beszámított az
egész munkavégzés látványos folyamata, kiemelve az asztalok küllemét, díszítettségét is. Míg a zsűri elvonult értékelni, a rendezvény az idősek világnapi megemlékezéssel
folytatódott. Köszöntőt mondott Zalai Mihály úr, a Megyei
Közgyűlés elnöke, majd Herczeg Tamás úr, Békéscsaba
Megye Jogú Város tanácsnoka méltatta a rendezvényt és az
Idősek Világnapja jelentőségét. Az ünnepségen Szrenka
Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége
elnöke 19 főnek adott át elismerést, oklevéllel és ajándéktárggyal jutalmazva a legaktívabb egyesületi tagokat az
időskorúakért, a közösség érdekében kifejtett áldozatkész,
önkéntes munkájuk elismeréseként,
Az ünnepség után közös - az alkalomhoz illően hurka,
kolbász, cigányka menüsorú - vidáman hangulatban elfogyasztott ebéd dukált. Majd elérkezett a kolbászolimpia
várva várt eredményhirdetése, amikor a zsűri kihirdette a
végeredményt. Az első három helyezettet serleggel jutalmaztuk, a további helyezettek ajándékkosarat, vastag és

vékony szárazkolbászt és természetesen oklevelet vehettek
át a számtalan támogató, szponzor jóvoltából. Az első alkalommal került átadásra a kolbászolimpia most alapított
vándorserlege is, amely emelte az eredményhirdetés és a
rendezvény sikerét.
A rendezvény késő délutánig folytatódott önfeledt, vidám hangulatban, amihez kitűnő mulatós zenész biztosította a jó hangulatot.
"Sok éven keresztül vettünk részt a Csabai Kolbászfesztivál kolbászkészítő versenyén, most azonban úgy gondoltuk, hogy a megyei Idősek Világnapja alkalmából mi magunk rendezzük meg a kolbászolimpiát is. Nagyon sok tagszervezetünk van Békés megyében, ez időtájt úgyis összejönnének, már csak azért is, hogy találkozzunk, beszélgessünk, szórakozzunk kicsit, hisz az ilyen saját rendezvényeknek hatalmas közösségépítő erejük van. Most ezt kötöttük
össze egy házi kolbászolimpiával, kolbászgyúrással" - tudtuk meg Szrenka Pálnétól a megyei szövetség elnökétől, a
helyszínen a médiáknak adott nyilatkozatából.
A számtalan személyes és telefonos visszajelzés azt mutatta, hogy a világnapi ünnepség és kolbászolimpia remekül
sikerült, ezért a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége - hagyományteremtő szándékkal - a következő
években is szeretné megrendezni ezt az eseményt.
(tudósítónktól)
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Huszonöt éve az érdekképviseletben
Október 7-én egész napos ünnepség keretében emlékeztek meg a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi - Érdekképviseleti Egyesülete megalakulásának 25. évfordulójáról.
A jubileumi ünnepségre érkező több mint ötszáz vendégnek Pápa város sportcsarnoka adott otthont. Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott Dr. Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke, Dr. Kovács
Zoltán, közigazgatásért felelős államtitkár, és Dr. Áldozó
Tamás, Pápa város polgármestere.
Baán Éva, a nyugdíjas egyesület elnöke köszönetét fejezte ki azért, hogy ezen a negyedévszázados évfordulón
ott voltak a testvérvárosok nyugdíjas szervezetének képviselői is. Basternák Ildikó, Ógyalla polgármestere, Orbán
Sándor, Kovászna Nyugdíjas Klubjának elnöke, Szabó
Ferenc, Sepsiszentgyörgy Megyei Nyugdíjas Szövetsége elnöke, és Nicole Blem, Schwetzingen Generációs házának a
vezetője.
Baán Éva elnök megemlékező beszédében felelevenítette az egyesület kezdeti lépéseit. Az egyesület megalapítói, Dudás István és Korcsmáros József 1987-ben kerültek
nyugdíjba. A következő évben Dudás István közel harminc
taggal alakította meg a városi nyugdíjas klubot, amely már a
kezdetekkor a Pedagógus Művelődési Házban talált otthonra.
A klub létszáma a jól szervezett programok hatására
1991-re jelentősen megnövekedett, és ezért megindították
az egyesületi szervezést, amelyet hivatalosan 1992. január
22-én jegyzett be a városi bíróság. A tagság az alapító elnök
egészségi állapota megromlása miatt 1993-ban Korcsmáros Józsefet választotta meg az egyesület elnökének. Az új
elnök 2009. január 20-ig töltötte be ezt a tisztséget, azonban az egészségi állapota miatt ő sem tudta vállalni a további elnöki megbízatást.
Az egyesület jelenleg 725 regisztrált taggal rendelkezik,
a megye egyik legnagyobb nyugdíjas egyesülete. Nagyon
büszkék arra a tartalmi tevékenységre, amit az elmúlt negyed évszázadban a szociális ellátás, az időskori gondozás,
a kisnyugdíjasok segítése, a hagyományápolás, a művészeti
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tevékenység átadása, valamint a szabadidős tevékenységek
szervezése és lebonyolítása terén végeztek. A partnerkapcsolatok területén is jelentős fejlődésen mentek át. Jelenleg
öt település nyugdíjas szervezetével van élő kapcsolatuk.
Több alkalommal fogadták Pápán a testvérvárosuk nyugdíjasainak képviselőit és felejthetetlen látogatásaik voltak
Székelyföld városaiban, ahol a tagjaik között örök barátságok kötődtek.
Az egyesület sikereit egyértelműen bizonyítja az, hogy
az egyesület 2013-ban, a Magyar Kultúra Napján a Pro Cultura, 2014. március 15-én Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben részesült.
Az ünnepség szónoka Dr. Kövér László volt, aki az
egyesület jubileuma és az Idősek Világnapja alkalmából a
kormányzat nevében köszöntötte az egyesület minden
tagját. Megköszönte az időseknek azt az önzetlen munkát,
amit az elnyomó diktatúra árnyékában tettek az ország felépítésében. Megállapította, hogy a rendszerváltással a magyar emberek érdekvédelmi képessége is újjászületett,
amelynek a megtartása a mindenkori kormányok felelőssége. Az országgyűlés elnöke külön felhívta a jelenlévők
figyelmét arra, hogy a jelenlegi kormány volt az egyetlen a
rendszerváltás óta, amely a nyugdíjasok szerzett jogait tiszteletben tartotta.
Kovács Zoltán államtitkár a kezdetekre emlékezett, arra, hogy az alapító elnök milyen kérésekkel fordult hozzá,
mint a város polgármesteréhez és hogyan fejlődött ki a kis
csoportból ez a nagy egyesület. Ma már tisztán látja, hogy
ezek a kérések mennyire megalapozottak voltak és egy
nagyon hatékony közösség érdekét képviselték.
Áldozó Tamás polgármester megköszönte az egyesület
idős emberek érdekében végzett munkáját és ígéretet tett
arra, hogy az önkormányzat a jövőben is nagy figyelmet
fordít az egyesület működésének biztosítására.
A közös ebédet követően amatőr művészeti csoportok,
valamint hivatásos művészek egymást váltva előadásaikkal
köszöntötték a jubiláló tagságot és az ünnepség meghívott
vendégeit.
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Kézimunka kiállítás Nyíregyházán

"Egy művésznek (...) a művészete (...) a vallása és hite,
mellyel az emberiséget tiszteli és szolgálja".
(Ámos Imre)
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség évek
óta lehetőséget biztosít nyugdíjas társai részére, hogy a kézi
alkotásaikat bemutathassák az érdeklődőknek. Ezek felváltva - egyik évben a csipke, másik évben a hímzés - területeit ölelik fel.
Ez évben mindkettő megrendezésre került. 2017. január 24-én a csipkékből nyílt kiállítás, október 18-án pedig a
hímzések és faragások foglalták el a kiállító termet. A kiállítás helyszíne a Váci Mihály Kulturális Központ volt.
Negyvenhét alkotó, több mint 310 hímzést, gobelin képet
és faragást hozott a bemutatásra.
Az alkotók a fenti idézet szellemében a művészet szolgálatára jellemző "önkritika" jegyében készítik és óvják mű-

veiket. Csak az értékes, valóban művészi, szép és mutatós
tárgyakat engedték a paravánokra elhelyezni.
A rendezők nevében állíthatom, hogy büszke, első csodálói voltunk a sok-sok ízléses és igényes munkának.
Bár díjazásra nem számítottunk, de a megnyitón meglepetésünkre Ágoston Ildikó képviselő asszony három alkotást elismerésben részesített. Az alkotók, Laub Istvánné,
Tornay Csomor Andrásné és Bráz Katain, a Szabolcs Néptáncegyüttes 60 éves jubileumi könyvét vehették át. Köszönjük képviselő asszony elismerését, biztató szavait.
Ugyancsak köszönjük Mészáros Szilárd igazgató úrnak a
kiállítás helyszínének a biztosítását.
Minden alkotónak köszönjük, hogy elhozták értékes
tárgyaikat. Gratulálunk és további sikereket kívánunk.
Csikai Sándorné
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Dél-somogyi születésnapos klubok
Tizenötödik születésnapját ünnepelte az ötvöskónyi
Ezüsthárs Szépkorúak Egyesülete. Az ünnepelteket Pusztai László polgármester köszöntötte. Sajnos, már csak ez a
civilszervezet működik a településen, de ez legalább híres
és sokat tesz a községért.
Grofsics Jánosné alapító elnök elmondta, hogy 2002
októberében alakultak meg főként az akkori asszonykórus
tagjaiból. Egy év múlva vették fel az Ezüsthárs nevet. Ekkor negyvenöt fős volt csoportjuk. Időközben sokan elhaláloztak, egészségi okok miatt kiléptek. Igaz, jöttek újak és
jelenleg 32 fővel működnek. Céljaik közt szerepel az örömszerzés, a kikapcsolódás, a baráti beszélgetések, a betegekkel és idősekkel kapcsolat. Kiemelten kezelik a hagyományápolást: pálinkás reggelivel kezdődő disznóölés feldolgozása az esti nyársdugásig, családi ünnepekről megemlékezés, summás dalok, szüreti mókás jelenetek szerepelnek
műsoraikon. Nem feledkeznek meg az egészségről sem.
Sok előadáson vettek részt e téren, de sportolással is szívesen töltik idejüket játékos vetélkedők formájában. Kedvelik
az országjáró kirándulásokat is. Az asszonykórusuk már 18
éve működik sikeresen. Tagjaiból alakult az egyesület egykoron. Sok bemutatón, versenyen vettek rész az elnök aszszony vezetésével. Szívesen fogadják a meghívásokat is
rendezvényekre. Sikereiket a kiállított serlegek és oklevelek
is bizonyítják.
Stikel János a nyugdíjas szövetség megyei elnöke emléklappal ismerte el munkájukat. Kiemelte, hogy értelmes
programokkal töltötték el a tizenöt évet. A megye 142 tagszervezete egyik legaktívabb egyesületének tagjaiként sokat tettek a kulturális munka területén. Köszöntötte őket
Gyenesei István is, aki egyengette az egyesület létrejöttét és
segítette munkájukat.
Meleg szeretettel és virággal köszöntötték az alapító tagokat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötték a körükben megjelent 91 esztendős Balogh Jánosnét, valamint
a 80 esztendős Hegedüs Rózsát és Czebei Dénest.
Nagy tapsot kaptak a helyi óvodások is kedves műsorukért. A kiadós estebédet követően gyújtották meg szülinapi tortán a tűzijátékot és fogyasztották el a finomságot.

Az ötvöskónyi "Ezüsthárs" Asszonykórus
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10 éves lett a háromfai “Ezüst Évek" Nyugdíjas klub.
2007-ben Györke József tanár, akkori alpolgármester
betartotta szavát, mely szerint "ha nyugdíjba vonulok, akkor egy nyugdíjas klubot fogok alapítani". Ez sikerült és
azóta hagyományőrző profiljuknak megfelelően összegyűjtötték a település szokásait: eljegyzés, esküvő, temetés
mellett karácsonyi, húsvéti népszokásokat.
Somogy történelmi nevezetességein kívül ellátogattak a
Balaton-Felvidékre, megtekintették a jeli arborétumot, az
ópusztaszeri emlékparkot, a Krisna-völgyet, Szigetvárt,
Siklóst. Átruccantak a horvátországi Lendvára, valamint a
szlovén Csáktornyára. Megemlékeztek a történelmi évfordulókról, nemzeti ünnepeinkről. Magyaros ételeket is készítettek: sok vendégük ízlelte meg híres farsangi fánkjukat
és a ludaskásájukat. Sportoltak, ügyességi versenyeket, kerékpáros és gyalogtúrákat szerveztek. Nagyon sok egészségügyi előadáson vettek részt, megismerkedtek a gyógyfüvekkel.
Jó kapcsolatot építettek ki a helyi iskolával, részt vettek
közös projektekben. Vendégül látták őket, ellátogattak velük a pécsi állatkertbe, gyógyfürdő túrán vettek részt. Az
önkormányzat igyekszik a lehetőségekhez mérten anyagilag is támogatni őket, valamint helyiséget biztosít számukra
a jövőben is - mondta Brantmüller Zoltán polgármester.
Jelenleg 18 aktív tagjuk van, de a szülinapi asztalt csaknem ötvenen ülték körül, hisz meghívták segítőiket is.
A megyei szövetség részéről Máj Péter általános elnökhelyettes is elismerően szólt a klub munkájáról, majd emléklapot nyújtott át Györke József alapító klubvezetőnek és
az általa vezetett klub részére.
Az ünnepet a Háromfai Dalnokok műsora színesítette.
Györke József

Máj Péter és Györke József
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Szüreti mulatság az Isaszegi Nyugdíjasok
Baráti Körénél
Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 2017.október 7én tartotta a minden évbe megrendezésre kerülő zenés,
táncos "szüreti mulatságát". Szorgos kezek rendezték be
asztalokkal és székekkel a Művelődési Ház nagytermét, terítettek kockás abroszokat, helyeztek virágokat, őszi terméseket az asztalokra és a színpadra. Ügyes szakácsaik csülök pörköltet készítettek burgonyával és savanyúsággal.
Mondhatjuk, megnyaltuk mind a tíz ujjunkat a finom ebéd
után. Tagjaink által készített finom sütemények és zamatos
borok kerültek az asztalra. Az alkalomra kis műsorral is készültünk. Két klub tagunk fülbemászó régi, nagy slágereket
énekelt és játszott gitáron, énekkarunk szüreti dalokat énekelt. Férfi tagjaink a nagy sikerű "kocsma-dalukat" adták
elő. Kis népitánc csoportunk népviseleteben fergeteges
"üveges táncot" mutatott be. Klub tagunk, Kovács Brigitta
erdélyi népdallal varázsolt el bennünket, valamint saját versével. Brigitta sok élethelyzetről ír szép verseket - többek
között a szüretről is. Most ezt a szép versét közkinccsé is
tesszük.
Köszönjük a szervezőknek és a közreműködőknek önzetlen segítségüket! Tagjainkkal és meghívott vendégeinkkel, nagyon kellemesen töltöttük ezt a délutánt.
Palicska Jánosné, klubtag

Szüretre
Erős ez a gyülekezet, elhordják az egész hegyet.
Elől jár a kicsit begyes, hátul meg a tekintetes.
Ügyes kezek gyorsan járnak, megteltek a vödrök, kádak.
Még a nők hajolgattak, férfiak meg elinaltak.
Valaki sorok közül kikiáltja, gyerünk már az Isten áldja.
Mennék én asszonyom, de tele már a puttonyom.
Férfiember meg nem állhat, mindig csak gyorsan-gyorsan szedd a lábad.
Megtöltöttük a sok kádat, igaz koccintottunk kettőt-hármat.
Húzzák, vonják csak előre, hogy felérjenek a hegytetőre.
Nem érhet bennünket gyalázat, délutánra elérjük a présházat.
Lányoké a feladat, minden szoknyát felhajtanak.
Még a nap is velük nevet, tapossák a szőlőszemet .
Férfiak meg hordók mellék állnak, onnan nézik, hogy dolgoznak a
formás lábak.
Huncut ember ez mindegyik, szemüket a lábakról le se veszik.
Folyik a lé tekenőbe, készen lesznek egy-kettőre.
Elég volt a munka mára, maradjon még idő a bálra.
Izomláznak semmi helye, mikor megszólal a zene.
Lábuk már a ritmust járja, jó kedvüknek nincs is párja.
Kezdődhet a dáridó, szoknya röppen halihó.
Egymás után szól a nóta, majd hazamegyünk kakasszóra.
Isaszeg, 2017. október

Tíz éves a Bözsi néni
A kezdetektől markáns ikonja Bözsi néni a Dudari
Nefelejcs Nyugdíjas klubnak, ahol ebben az évben ünneplik a klub megalakulásuknak 10. évfordulóját.
Juhász Jánosné, Erzsike a Dudari Nefelejcs Nyugdíjas
Klub vezetője köszöntötte a megjelent tagokat és a szomszéd, Csetény nyugdíjasainak képviselői. A két település
nyugdíjasait több évtizedes együttműködés köti össze, amelyet az elmúlt évek sok közös rendezvénye tanúsít hitelesen. A vendéglátó klub a megalakulását is a szomszédnak
köszönhette, mert a csetényiek példáját követve szerveződött meg Dudaron a kis nyugdíjas közösség.
A dudari nyugdíjasok az elmúlt tíz évben nagyon odafigyeltek arra, hogy a közösségük létszámban és a tartalmi
munkában fejlődjön, és ezzel az önkormányzat által biztosított lehetőségeket maximálisan kihasználják. A rendszeres találkozások mellett nagyon szép sikereket ért el a klub
énekkara, de sokat tettek a tagjaik szabadidős igényeiknek
sokoldalú kielégítésében.
A Nefelejcs Klub legnagyobb hagyománya azonban
Bözsi néni- megtestesítője a klub vezetője Erzsike -, aki a
falu legnagyobb megmondó öregasszonyává vált. Bözsi né-

ni öreges naivitása mögött ott vannak a jelen problémái,
amelyek a közgondolkodásban lelhetők fel és amit sem a
hivatal, de a faluban élők sem képesek jól kezelni. Bözsi néni állandó megújulását mutatja az is, hogy a mindenkori
problémákkal foglalkozik.
A két, egykori bányász település nyugdíjasainak közös
jubileumi évfordulója nagyon jó hangulatban és ünnepélyes keretek között végződött.
Demeter Ferenc
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"Ködellik a Mátra"
Kecskemét szülötte Kodály Zoltán. Ebben az évben
kettős évfordulóval emlékezünk rá. A Mester 135 éve született és 50 éve halt meg. E kettős évforduló kapcsán számos hazai és határon túli megemlékezés zajlik egész évben.
A kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar abban a szerencsés helyzetben van, hogy jövő évben a 130. évét ünneplő
Polgári Dalkör 1949-től Kodály Zoltán nevét viselheti a
Mester személyes jóváhagyásával. A kórus feladatának tekinti, hogy a klasszikus művek mellet Kodály népdal feldolgozásait is szerepeltesse műsoraiban.
Október 14-15-én a Mátra Kapujában, Gyöngyösön, a
CANTUS CORVINUS Vegyeskarral közös hangversenyen emlékeztünk a Tanár Úrra.
Szombaton délelőtt a város nevezetességeivel ismerkedtünk, majd délután a Kolping ház színháztermében rendezett hangverseny keretében adtunk elő többek között
Kodály biciníumokat, az Ave Maria szólót, a Székelyfonóból az "A csitári hegyek alatt" című népdalt.
Vasárnap reggel a Háromfalu templomában folytattuk a
Kodály művek bemutatását, teltház előtt. Délben tovább
indultunk Gyöngyöspatára, ahol a Jesse oltárt csodáltuk és
ismertük meg a történetét.

Hazafele vettük az útirányt, de még eleget tettünk egy
korábbi meghívásnak is. A Porteleki Tanyamúzeum Helytörténeti Gyűjteményének létrehozója és vezetője Balogh
Gyula ismertetett meg a tanyavilágból megmentett és példásan rendezett mindennapok eszközeivel. Olyan szeretet
és tisztaság fogadott, hogy sokáig emlékezetes marad a látogatás.
Mire "Ködellik a Mátra felett…" a Kórus tagjai már otthon pihenik ki a két tartalmas nap fáradalmait; emlékezve
arra, hogy mennyire szívesen végzett gyűjtőmunkát a Mátrában Kodály Zoltán.
Simon István, elnök, Kovács Antalné, titkár

Egészségvédelem a zalai nyugdíjasoknál
Szeptember 28-án a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete a mozgáskorlátozottak szervezetével
közösen egészségügyi ismeretterjesztő előadást szervezett.
Az előadó: Dr Décsey Kata fül-orr-gégész szakorvos
volt.
A színvonalas és információdús előadás után lehetőség
volt kérdezni a doktornőtől, aki szívesen válaszolt és adott
tanácsot a kérdezőknek.
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Az előadáson több kerekesszékes, mozgáskorlátozott
barátunk is részt vett.
Az előadáson jelen lévő sok idősödő hallgató javasolta,
hogy szervezetünk más témákban (pl. bőrgyógyászat,
reumatológia stb/ is szervezzen hasonló előadásokat.
Balogh István
elnökségi tag

NYUBUSZ - OLDAL

NYOSZ-hírek
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Erődről erődre

A Komáromi Nyugdíjas Egyesület érdekesnek igérkező
séta-túrát szervezett az "erődök városában", Komáromban. Már reggel 10 órakor elkezdődhetett a pálinkás
köszöntése a hátizsákkal felszerelkezett, az ország több
pontjáról érkezett nyugdíjasoknak. Idegenvezető kísérte
erődről-erődre az érdeklődő csapatot. A túra hossza 7,3 km
volt.
Az Igmándi Erődben a Klapka Múzeum kőtárát nézhettük meg, mely a római kori szarkofágokat őrzi. Városunk kedvelt sétáló és horgászhelye és egyben a legnagyobb
tava következett: a Rüdiger tó. Majd a város fő terén, a
Szabadság téren láthattuk a Városháza épületét (1929) és a
Petőfi Iskola épületét (1926). A Brigetio Gyógyfürdő gyógyító hatását majd máskor tapasztaljuk meg, most csak
annyit tudtunk meg a fürdőről, hogy a 32-34-38 fokos
termálvízei bőr, emésztőrendszeri, idegrendszeri és mozgásszervi betegségeket gyógyít.
Csillag Erőd - 1849. október 2-án Klapka György itt
tette le a fegyvert, 2 hónappal a világosi fegyverletétel után.
Az erőd jelenleg átalakítás alatt van, mert itt lesz az európai
szobormásolatok kiállító helye. A túrázó nyugdíjasok nagy

örömmel vették, amikor ezen a ponton teával és frissen sült
pogácsával kínáltuk meg őket. Az erődtől a város legrégebbi utcáján sétáltunk végig a Pavilon ivókútig. Ennek érdekessége, hogy a híres Igmándi Keserűvíz töltő helye volt.
Végig sétáltunk az újonnan (2015) épült gáton, melynek
érdekessége, hogy az építés során felfedezték a régészek a
legnagyobb római katonavárost. Azóta rengeteg lelet került
elő, melyet a város múzeumában megtekinthetünk.
Monostori Erőd - a 64 hektáron elterülő, gyönyörűen
felújított turisztikai, történelmi és katonai érdekességeket
bemutató objektum mindenkit elvarázsolt. Megnéztük a
kazamatákat, a szabadtéri színpadot. A kilátóból a Duna és
az ősi Komárom panorámája terült elénk.
A séta-túra utolsó állomása a finom gulyást kínáló Vámház Fogadó volt, ahol nagyon jól esett az ebéd.
A résztvevők köszönete mellett a legnagyobb elismerés
az volt, hogy mindenki mosolygott és integetve távozott. A
Komáromi Nyugdíjas Egyesület I. Erődről - Erődre rendezvénye remekül sikerült.
Mészáros Ágota, sportfelelős,
Szabó Edit, egyesületi vezető

Igmándi Erőd
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Nagy sikerű sportvetélkedő Kecskeméten
A kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezésében ismét nagy sikerű sportvetélkedőre került sor október 20-án.
A versenyre 18 csapat jelezte részvételi szándékát. A 6
fős csapatok számára rendkívül változatos programot állított össze Probojáczné Túri Éva, nyugdíjas tanárnő, egykori sikeres kosárlabdázó.
A korunknak megfelelő sportvetélkedőn az egybegyűltek kimondottan jól érezték magukat, a csapatokat kísérő drukkerek szintúgy.
A Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete is
sikeresen szerepelt a Katonáné Kovács Irén vezette megmérettetésen. A csapat tagjai voltak továbbá: Balla Dömötörné nyá. zls, dr. Huszár Jánosné, Mészárosné Ragó
Éva, Varga István nyá. szds. és Csóka Tamás nyá. ezds.
A verseny utáni beszélgetésen ismét megfogalmazódott, hogy ezek a rendezvények azon túl , hogy egészségünk megtartását szolgálják, arra is jók, hogy feledjük
kisebb-nagyobb bajainkat, még szorosabbá fűzzük tagjaink
egymás közötti kapcsolatát, tapasztalatokat szerezhessünk más klubok életéről.
Csóka Tamás nyá. ezds - elnök

Kérdésünk volna....
2016 januárjában az ország
népességének 27%-a, 2,7 millió ember részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban
vagy egyéb járandóságban.
(ksh.hu)
- 2015-ben a nyugdíjakra és
egyéb ellátásokra fordított kiadások 3.502 milliárd forintot
tettek ki, ez a GDP hez viszonyított 10,4%-os hányad.
(ksh.hu)
-

- A nyugdíjakra és egyéb ellá-

tásokra az ország kevesebbet
költ, mint amennyi a létszámadatokból következne.
- Más szerencsésebb országok miként tudnak a GDP
arányosan: Olaszországban
14,7%, Ausztriában 14,2%,
Franciaországban 13,2%, Németországban 13,1% stb. stb.
összeget folyósítani a fenti ellátásokra? (ksh.hu)
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Szenior Mozgásnap Budapest, 2017. október 19.
A NYOSZ a Szenior Mozgásprogramjával szeretné segíteni az idősek egészséges életmódra ösztönzését.
A mozgásszegény életmód kedvezőtlenül hat az emberek életminőségére és életesélyeire. A túlsúly és elhízás miatt a magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek,
cukorbetegség, csontritkulás, ízületi problémák, csigolyaés porckorongbetegség, egyes rákos megbetegedések rizikófaktora is emelkedik. A rendszeres fizikai aktivitás, testedzés, sport kedvező hatásai a 60 év feletti életkorban különösen fontosak, hiszen ellensúlyozzák a szervezet funkcióinak romlását, csökkentik a betegségek kockázatát, a már
kialakult betegségek esetén is segítik a jobb életminőség elérését.
Ennek érdekében az országban mintegy 21 helyszínén
került sor szenior mozgásprogramokra. A program zárásaként rendeztük meg sikeresen a Voltaren emulgél forte
támogatásával az országos Szenior Mozgásnapot október
19-én Budapesten a SPORT11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban. A rendezvényen számtalan lehetőséget kínáltunk a mozgásra, az aktív kikapcsolódásra. A kínálatban szerepelt: nordic walking, kerékpározás, szeniortánc, tollaslabda, asztalitenisz, darts, sakk, minigolf, petanque, logikai játékok. A felkészültebbek részére hárompróba, illetve váltóversenyekre is biztosítottunk lehetőséget. Ezek mellett egészségügyi szűrővizsgálatokon is részt
vehettek az érdeklődők.
Az ország minden részéből érkeztek a NYOSZ tagjai,
Százhalombatta, Komárom, Ózd, Csongrád megye, Zala
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kisebb-nagyobb
csapatokkal képviseltette magát. A rendezvényen 259 fő
vett részt, ebből 150 fő NYOSZ tagszervezeti tag, illetve
109 fő, egyéb csatornákon értesülve, egyénileg adta le regisztrációját.
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A résztvevők éltek a lehetőségekkel és nagy lelkesedéssel, jókedvűen próbálták ki a színes programokat.
Néhány hozzánk érkezett vélemény:
Ózdi Nyugdíjas Klub - Bellér Lászlóné, elnök
Mindent összevetve, a rendezvény száz százalékig elérte
a célját. A helyszín, a csodálatos idő, a jó társaság a jó programok, a jó szervezés arra buzdított minket, ózdiakat, hogy
jövőre is eljöjjünk. Mindenképp meg kell szervezni, szuper
volt. Köszönjük.
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség - Baghyné Makra Ilona,
elnök
A programválaszték megfelelő, pontosan és jól körülhatárolhatóan megvalósítható volt. Mindenki megtalálhatta a neki megfelelő lehetőséget arra, hogy mozogjon. Az általam ismert és a csoport által ismert különböző állomásokon programokat vezető és irányító személyzet tudása
legjavát adva biztosította annak a sportágnak sikerét, amelyért munkálkodott.
A játékos és sportmozgásra természetesen ebben a korban is van, és lesz igény a jövőben is. A korosztály egyébként is szeret ismerkedni, barátkozni és tájékozódni arról,
hogy hogyan, mi módon élnek, szórakoznak, "sportolnak"
más településeken, esetünkben egy városban az idős emberek.
Komáromi Nyugdíjas Egyesület - Szabó Edit elnök
Legnagyobb érdeklődést a szenior örömtánc váltotta ki.
Ezen mindannyian részt vettünk. A csarnokban felállított
ügyességi játékok is felkeltették mindannyiunk érdeklődését. Nagyon nagy szükség van ezekre a játékos, sportos
mozgásnapokra, de tervezhetőbbé kell őket tenni. A tagszervezeteknek az év elejétől tudnunk kellene, hogy mikor,
hol lesz országos szervezésű esemény.

A programot támogatta a Voltaren emulgél forte

Mozdulj!
Százhalombatta - Cser János elnök
Összegezve: minden a mozgásról szólt és arról, hogy a
résztvevők kellemesen érezzék magukat. A rendezvény elérte célját! KELLEMES NAP VOLT! Kicsit fáradtan, de
vidám hangulatban érkeztünk haza. Szívesen megismételnénk ezt a napot, és biztos, hogy még nagyobb létszámmal!
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Csikai Sándorné alelnök
Meggyőződésem, hogy egy szép, élménydús napot töltött ez a "kis" csapat a budai hegyekben. Abban már csak
reménykedem, hogy minden résztvevő szívesen őrzi emlékeiben az eseményt. Köszönjük, hogy vállalták.
A szabadidős programokra egyénileg jelentkezett
résztvevők közül:
Dr. Hidasi Istvánné
Nagyon jó hangulatú programon vettem részt. A táncok különösen szuperek voltak. Remélem máskor is lesz alkalmam résztvenni ilyen rendezvényen. További sok sikert
kivánok!
Ui.: minden gördülékenyen ment, és nagyon kedvesek
voltak az "állomások" személyzetei.
Sulmán Jánosné
Nagyon örülök, hogy a Facebook-on megláttam e hirdetést, így tudtam a rendezvényről.
Mindenképpen nagyon jól szervezett, rendezett volt az
egész rendezvény - a lebonyolítás gördülékeny volt, HIBÁTLAN. Nagyon sok kedves emberrel ismerkedtem meg
ezen a napon, nagyon sok örömmel, élménnyel lettem
gazdagabb.
A felkészültebbek, bátrabbak elindultak a hárompróba
(Cooper teszt futás, úszás, súlyzós gyakorlatok) versenyen,
és jó hangulatban, sikeresen, eredményesen teljesítették a
feladatokat.
Tanulságul szolgált, hogy az egyik hölgyversenyzőnek
az úszás során egészségügyi problémái adódtak, ami elmondása szerint annak tudható be, hogy - bár korábban
rendszeresen úszott - az utóbbi időben elhanyagolta. A tanulságokat levonva megígérte - elsősorban saját magának -,
hogy ezen változtatni fog, és újra úszni kezd.
Borovics Károly hárompróba
Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a sportos
napon! Úgy érzem, hogy aki szeret mozogni, annak jól jön
az ilyen lehetőség. Én rendszeresen sportolok, de nekem is
jó volt egy kis változatosság. A sportágak jól voltak össze
válogatva és nem kellett belehalni, tényleg a mozgáson volt
hangsúly! Azért volt egy kis versengés is. Amiben én részt
vettem, az gördülékenyen ment, nem volt sok holt idő. Ha
máskor is lesz, szívesen megyek!
Bólyai István hárompróba
Az előzetes tájékoztatás sajnos gyenge volt, én is véletlenül hallottam róla, és úszott például ott egy férfi, aki azt
kérdezte, hogy honnan kellett volna tudnia róla. Így sajnos
nagyon kevés versenyző volt. Viszont a sok részvevő azt bizonyítja, hogy szükség van ilyen programokra. A rendezvény maga már jól szervezett volt, hasznos, kedves és
segítőkész erőkkel. Én örülnék, ha squash is lenne, de félek,
hogy azt nehéz összehozni.

Kollmann Klára hárompróba
A hárompróbáról tudnék konkrét véleményt írni: nagyon szuper ötlet, főleg, hogy úszás is van benne! A Cooper
teszt, és az 500 m úszás tökéletes képesség felmérő! A kézisúlyzós gyakorlatok is jók, de jobb lenne erőnléti gyakorlatoknak nevezni.
A futó/gyalogló váltó versenyszámban 3 csapat indult.
Szikrázó napsütésben és remek hangulatban zajlott a verseny, ahol kisebb csodák is megtörténtek. Az egyik váltó kísérője, aki kijelentette, hogy ő esetleg a csomagokra vigyáz,
de tőle többet ne várjunk, versenyen kívül kétszer is végigfutotta a távot. A versengést látva belőle is előbújt a virtus,
az "én is meg tudom ezt csinálni" érzés. A legnagyobb
tapsot és elismerést a 82 éves Juliska néni kapta, aki teljes
szellemi és fizikai frissességben erősítette a csapatát, és
"Szupernagyi" módon állt helyt.
A tapasztalatok és a résztvevők véleménye alapján hasznosnak és folytatásra érdemesnek értékelhetjük ezt a kezdeményezést.
A rendezvény sikere mellett azonban tudomásul kell
venni, hogy nem elég évente vagy havonta egy-egy napra
korlátozni a mozgást, a fizikai aktivitást. Rendszeressé kell
tenni. Az elvárható szint heti öt alkalommal 30 perc, ami
szükséges az egészségünk megőrzése érdekében.
Kérjük a szenior Mozgásnap résztvevőit, hogy tapasztalataikat, a megismert mozgásformákat népszerűsítsék és
hasznosítsák környezetükben.
Dr. Nagy Sándor, a Mozgásprogram vezetője
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Tájékoztató az eReceptekről
2017.11.01-éig minden NEAK
(OEP) finanszírozású egészségügyi
intézménynek, így a gyógyszertáraknak és a háziorvosoknak is kötelező az
EESZT-hez (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez) való csatlakozás.
A lakosságot, betegeket érintő változások minimálisak, valamint szinte
minden eleme választható, azaz a
megszokott módon történhet továbbra is a gyógyszerellátás.
- Háziorvosnál 2018 végéig mindenki kap hagyományos papír alapú
"receptet", aminek 2017.11.01-től
Felírási igazolás lesz a neve (ennek a
felírás pillanatában keletkezik egy elektronikus megfelelője is a számítógépen, ez az eRecept, ezt bármelyik
gyógyszertár elérheti a beteg jelenlétében, és engedélyével, az azonosítást
követően).
- A Felírási igazoláson az eddig
megszokottól eltérően 3 darab vonalkód lesz található (az új vonalkód
középen lesz található, ahogy a csatolt
képen látszik)

Lényeges eltérések a gyógyszer kiváltásánál lesznek, melyek a következők:
- Felírási igazolás (papír alapú recept) birtokában bárki kiválthatja a
gyógyszert, akkor is, ha nem a saját
nevére szól
- Amennyiben saját névre szóló
gyógyszert váltunk ki, nem szükséges
a Felírási igazolást (papír receptet) magunkkal vinni a patikába, hanem ott,
az azonosítást követően az eReceptet
(amely a gyógyszer felírásakor, az orvosnál keletkezett a számítógépen) le
tudja kérdezni az gyógyszerkiadó
személyzet.
- Az azonosítás kétféleképpen történhet:
1. Hagyományos Személyi igazolvány és TAJ kártya együttes bemutatásával
2. eSzemélyi igazolvány és az ahhoz tartozó PIN kód megadásával egy
kártyaleolvasó terminálon (bankkártyához hasonló módon)
- eRecept kiváltásakor a gyógyszertárban nyomtatnak egy átvételi el-

ismervényt (amelyen szerepelnek a
gyógyszert kiváltó adatai, és az általa
kiváltott gyógyszerek), amit alá kell írni
Fontos még hogy: eRecept-et csak
érvényes TAJ számmal rendelkező
szeménynek lehet írni, újszülöttnek,
külföldi állampolgárnak, ProFamilia
továbbra is kizárólag papírra (OEP
vény) lehet receptet írni!
- További, hiteles információ az
EESZT Információs portálon érhető:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/
Kiegészítés:
-A 2017.11.01. előtt felírt recepteket ki lehet váltani a lejárati időn belül
(3 hónap).
- Az átvételi elismervényből a
gyógyszert kiváltó személy nem kap
példányt, a kiadási igazolás (átvételi
elismervény) a vény helyett van. A beteg a pénztárgépből nyugtát kap csak.

Kérdésünk volna....
- Tízből hét mai óvodás olyan munkát végez majd felnőtt korában,
amely ma még nem létezik. Amit egy
szakmunkás 10 évvel ezelőtt megtanult, arra öt év múlva már valószínűleg nem lesz szükség (portfolio.hu
2016. szept. 20.)
- A ma ismert világot totálisan elsöpöri a negyedik ipari forradalom.
Magyarországon a mikró-vállalkozások a nagyvállalati termelékenység
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alig 30%-át, a kisvállalatok az 50%-át
hozzák. (szamvarazs.hu 2016. jan.
30.)
- A nyugdíjfolyósítás jövőbeni biztonságát a mai gazdaság termelékenységének és a versenyképességének jelentős javulásától függ.
- Miért sulykolják a "szakértők",
hogy a nyugdíjunk biztonsága alapvetően a demográfiai folyamatok
alakulásától függ?

Kitekintő

Cseh nyugdíjasok, nyugdíjak
A 65 év felettiek Csehország lakosságának mintegy
17,6%-át alkotják, s arányuk egyre emelkedik. Öregségi
nyugdíjat jelenleg mintegy 1,73 millió ember kap a 10,2
milliós országban. Csehországban 2016 végén az átlagnyugdíj mintegy 11 500 koronát, (kb. 135 000 forint) tett ki.
A képviselőház jóváhagyta a nyugdíjak gyorsabb emelkedését, a nyugdíjnövekedés évente a reálbérnövekedés és az
infláció felével lesz egyenlő.
Csehországban eddig nem volt meghatározva a konkrét
nyugdíjkorhatár. A 2011 júniusában elfogadott úgynevezett kis nyugdíjreform szerint a nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedett, amit az akkori kormány a növekvő élettartammal magyarázott. A 2011-es törvénymódosítás gyakorlatilag az 1955 után született nőket és az 1965 után
született férfiakat érintette, mindkét nem számára az eddigi
rendszer szerint 2041-ben egységesen 70 év lett volna a
nyugdíjkorhatár. A korábban születettekre érvényes, hogy
az 1936-ban születettek 60 évesen mehetnek nyugdíjba,
minden későbbi születési évvel a nyugdíjba menetel lehetséges ideje két hónappal nő.
A 2017 áprilisában elfogadott törvénymódosítás szerint
végül 65 évben állapították meg az öregségi nyugdíjkorhatárt, ami fokozatos korhatáremeléssel 2030-tól lesz érvényben. 2017-ben a férfiak öregségi nyugdíjkorhatára 63
év és 2 hónap volt, a nőké 58 év és 4 hónap-62 év és 4 hónap
(gyerekszámtól függően).
A cseh nyugdíjrendszer kötelező állami és önkéntes magán pilléren nyugszik. Az 1996-ban hatályba lépett nyugdíjbiztosítási törvény alapján működő állami pillér felosztókirovó rendszere az alkalmazottakat és az önfoglalkoztatókat is felöleli. Az ehhez a pillérhez való hozzájárulás 28%, a
munkáltatók bérlistájuk 21,5%-át fizetik be, a munkavállalók pedig fizetésük 6,5%-át. Az önfoglalkoztatóknak az
egész 28%-ot maguknak kell befizetniük. Ebből fedezik az
öregségi nyugdíjat, de a rokkantsági, özvegyi és árvasági
nyugdíjat is. Az öregségi nyugdíj ezen belül 70%-ot képvisel. A magán pillér önkéntes befizetésen alapszik, amelyeket nyugdíjpénztárak kezelnek.
Az állam az önkéntes magán pillérbe befizetett összeg
nagyságától függően hozzájárul ezekhez a befizetésekhez:
- 100-199 cseh korona befizetésnél az állami hozzájárulás 50 korona, plusz a 100 korona fölötti összeg 40%-a
- 200-299 cseh korona befizetésnél az állami hozzájárulás 90 korona, plusz a 200 korona fölötti összeg 30%-a
- 500 cseh koronánál nagyobb befizetésnél 150 korona,
ez a legmagasabb hozzájárulás.

Hol és hogyan laknak az idősek a Cseh
Köztársaságban
2017-es adatok alapján a cseh megélhetési költségek
0,45%-kal magasabbak, mint hazánkban, míg a lakásbérleti
díjak 20,44%-kal haladják meg a magyarországit.
Az élet minőségének indexe 154,36 a 0-200 terjedő
skálán, míg a magyar index csak 126,49.
A cseh családok kb. 18,1%-a lakik bérlakásban, az átlagos lakhatási költségek a rendelkezésre álló jövedelmük
31,3%-át emésztik fel. A bérleti díj mellett a magas rezsiköltség jelent nagy problémát a saját tulajdonú lakásoknál
is, ami súlyosan érinti többek között az időseket, akik a
háztartások 1/5-ét teszik ki, mert ők, bár általában egyedül,
a rokonaiktól távol élnek, jellemzően szeretnének az eredeti, saját tulajdonú lakásukban maradni, amíg lehet. A lakás azonban általában nagy és így magas a rezsiköltsége.
A cseh állam 2015-ben fogadta el a szociális lakhatási
tervet azzal a céllal, hogy megoldást kínáljanak a szociálisan
rászoruló rétegek számára. Háromféle szociális lakhatási
kategóriában gondolkodnak:
1. a válságban lévők lakhatása, amit csak az erre jogosultak vehetnek igénybe legfeljebb hat hónapig, bár ez
szükség esetén meghosszabbítható
2. a szociális lakhatás, amit azok vehetnek igénybe,
akiknek a jövedelme nem elég a piaci lakbér kifizetésére, pl.
többgyerekes családok, utcán élők
3. a megfizethető lakhatás, amit a társadalom bizonyos,
törvényben meghatározott csoportjai vehetnek igénybe, pl.
idősek, rokkantak, gyerekes családok, gyereket egyedül nevelők, vagy akiknek a rezsiköltsége a jövedelmük több mint
40%-át elviszi, továbbá akik családi erőszak áldozatai lettek, vagy árvák.
Az intézményi rendszer lebontásával és a piacosítás
kapcsán a Cseh Köztársaság telis-tele van életvitelt segítő,
engedély nélkül működő intézményekkel, ahol gyakran
magasabb áron, mint az állami nyilvántartásban szereplő
otthonok, igen alacsony minőségű ellátást nyújtanak az
ügyfeleknek. Körülbelül 100 engedély nélküli bentlakásos
és szociális létesítmény működik az országban. Ezekben az
intézményekben gyakori, hogy szakképzetlen munkaerőre
bízzák a gondozási feladatokat. A működtetőket pusztán
pénzbírságra ítélhetik nem engedélyezett szolgáltatások
nyújtásáért.
A szociális szolgáltatásokról szóló jelenleg hatályos
törvény előírásai szerint az idős gondozottaknak a jövedelmük legalább 15%-át meg kell hagyni, miután kifizették
a szállás és az ellátás költségeit a bentlakásos intézményben.
Összeállította:
Berg Marianna
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Postabontás

Ha van sapkája, és ha nincs…
A Generációnk magazin Postabontás rovatát választottam levelem közlésére, azért, mert személyes vívódásaimat szeretném megosztani az olvasóval.
Aki a NYOSZ és elnöke nyilvános megnyilatkozásait,
véleményalkotását követi a médiákban, az október 4. óta
nagy hallgatást tapasztal. Ennek oka az a "kampánycsend",
amelyet az Elnökség hirdetett meg annak okán, hogy a
szövetség az utóbbi időben több - jobbára alaptalan - negatív minősítést, a tények elferdítésén alapuló téves megítélést kapott a környezetében lévőktől. A politika - nem
véletlenül - olyan színben próbálja ezeket a tényeket feltüntetni és magyarázni, amellyel a saját érdekeinek megfelelően kiszolgáltatottá tesz egy szervezetet, tagságára pedig
- annak sokszínű és heterogén összetételére mit sem figyelve - olykor megbélyegző, a valóságtól teljesen eltérő
ítéletet alkot.
Ha nem lenne számunkra zavart keltő és problémát
okozó ez az állapot, akkor akár mosolyogva is nyilatkozhatnánk: nincs itt semmi új a dologban, most kampány van,
megint érdekesek lettünk… De messze nem erről van szó.
Hanem arról, hogy ha az alapszabályunkban rögzített feladatainknak eleget téve széles körben hangoztatjuk a generációs érdekeink egyeztetésének teret adó fórumok fontosságát, az ott elhangzott javaslatok, vélemények helytállóságát, akkor ezt az elkötelezett kiállásunkat egyesek kritikával illetik. Egyelőre úgy tűnik, hogy kritika akkor fogalmazódik meg leginkább irántunk, ha az ellenzéki fórumokon elhangzottak jelentenek számunkra értékeket.
Ilyenkor nem ritka az ellenérdekeltek beszólása, fenyegetése, támogatások megszűnésének "meglebegtetés" stb. Ha
pedig éppen a kormányzat valamely intézkedése iránt lelkesedünk (mostanában pl. a szövetkezet alapításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása volt ehhez hasonló), akkor
meg ezért kapunk fejmosást. Jönnek a névtelen levelek, az
árulózás stb. Ha azt tesszük szóvá - látva a vélemények
sokszínűségét és a politikai megosztottságot - hogy szervezetünk életében - bizonyos szempontból - hiányzik az
egység, akkor előjön a szervezeti jövőkép nélküliség keserű víziója, vagy a vezetés alkalmatlanságának megpendítése. Ha pedig megpróbáljuk megtalálni és hangoztatni
azokat a szervezetben fellelhető normákat, értékeket, az
un. közös többszöröst, nevezőt - amiben legalább fellelhető némi egyetértés -, akkor pedig az lesz a vád: összemossuk a nézetkülönbségeket, nem veszünk tudomást arról,
hogy lényeges kérdések megítélésében mennyire eltérő
vélemények vannak a szövetségben.
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A magunk kútfője, az un. józanész érvei - úgy tűnik kevesek ahhoz, hogy a legmegfelelőbb módon járjunk el,
mert - ahogy a címben is utaltunk az ismert mondásra - a
szövetség - akár az a bizonyos fiú a történetben - mindenhogyan hibás, ha van sapkája, azért, ha nincs, azért…
De mielőtt a problémáink tudatosulása után saját kardunkba dőlnénk, hívjuk segítségül a szakirodalmat. Nemrégiben jelent meg Török Gábor vezető politológus, egyetemi tanár könyve A lakott sziget címmel, amely rendkívül
szemléletes módon vezeti be az olvasót a politika természetébe, összefüggéseibe, a politikai elit mesterkedéseinek átlátható szabályaiba, amelyeknek - akarjuk, nem akarjuk - részesei vagyunk, leszünk. Igen csak élvezetes olvasmány, ajánlom minden politika iránt érdeklődőnek, tele
lesz az olvasás folyamata "aha-élménnyel".
Itt van mindjárt az elején egy tanulságos ismeretanyag:
minden közösség, amely lépéseket tesz annak érdekében,
hogy érvényre juttassa céljait, azonnal egy politikai erőtérbe kerül. Ebben mindig lesznek, akik egyetértenek velünk, és támogatnak, és lesznek, akik nem. Innen veszi kezdetét a politikai harc, ami olykor megegyezéssel (konszenzussal), olykor konfliktussal, küzdelemmel jár. A politika
nem hagyományos értelemben vett tudomány, mert a korlátozott információktól kezdve az esetlegességen át, a többi szereplő kiszámíthatatlan lépéseiből kifolyólag nincs
egyetlen helyes és vitathatatlan döntés, igazság. És végül
egy fontos kiemelés: a politikában nincs megoldása a problémáknak, csak azok túlélése, menedzselése.
Folytathatnám az okos és számunkra is hasznos okfejtéseket, de inkább azt ajánlom, olvassák el. Nekünk meg így a problémáinkra közös és demokratikus elemzést adó
küldöttgyűlésünk előtt - nem árt tudomásul venni: nincs és
nem is lesz steril környezet, ezek között a hazai és politikai
viszonyok között kell a túlélés legoptimálisabb útját megtalálnunk és követnünk - együtt maradva.
Némethné Jankovics Györgyi
NYOSZ elnök

A politikusok olyanok, mint az
utcasepők: sarat tudnak csinálni,
amikor süt a nap, de nem tudnak
napsütést csinálni, amikor sár van.
(Dumas)

Embermese

Az élet "kovásza"
a szeretet
A több mint fél évszázada Budapesten élő, de eredendően komádi
illetőségű Soós Antal bácsi közeledik a bűvös 100. évhez, de ma is
szellemileg friss, korát meghazudtoló állapotnak örvend. 98 éves. Önkéntelenül is úgy véljük, egy ilyen embernek van joga tanácsokat adni
arra nézvést: hogyan éljünk, mit csináljunk, mit együk-igyunk, hogyan gondolkodjunk. Nem csak azért, hogy sokáig éljünk, hanem
azért, hogy egyáltalán élni tudjunk.
Pedig Anti bácsinak sosem volt az az eltökélt programja, hogy lehetőleg egy évszázadnyi életet éljen. Nehéz
sorsa sem predesztinálta erre. Nem volt könnyű az útja,
ellenkezőleg: tele volt akadályokkal, sokszor jóbi szenvedésekkel, bántásokkal, háborúval és hadifogsággal, sok munkával, s tele volt persze ennek ellenpontjaival: szorgalommal, kitartással, hittel, reménnyel, szeretettel. A káoszban
volt egy megtartó életparancsa: a tisztesség. Ez volt az az
Ariadné-fonal, ami kivezette őt az elveszejtő, gerincpróbáló bugyrokból. Azt mondják, aki a korszellemmel lép
frigyre, hamar megözvegyül. Oly' korban élt ő is, "amikor
az ember úgy elaljasult", ám ő őrizte magában az eredendő
tisztaságot, becsületet "ember szabású" tudott maradni a
legnagyobb próbák idején is. Másokat letaposva nem mentette az életét, mindig ott munkált benne a megtalált bizonyosság, ez pedig valahogy így szól, egyszerűen: nehéz igazán élni, de jó. S ezt az elvet megjutalmazza az élet. Még
mindig él, nem is akárhogyan, és nincs egyedül, még mindig
ott van mellette a társa, aki egészen biztosan kárpótlásnak
érkezett az életébe, amikor a háború miatt elvesztette a családját.
- Kezdjük a legelején! - indítványozom.
-1919. november 2-án, halottak napján születtem Komádiban - kezdi az életút fölemlegetését. - Skarlátjárvány
volt akkor a faluban. A nyakamon nekem is keletkezett egy
kelés. Az orvos, aki megnézte a daganatot, a szikéjével megvágta a sebet, s a hangszalagot is félig elmetszette. Ez okozta, hogy dadogósan kezdtem beszélni. Mondták Pesten a
Lovászi szanatóriumban, hogy megoperálnak, mert polipom van. Két hétig bent tartottak a kórházban. Azt mondták, kigyógyulok a dadogásból, ki fogom nőni. Amikor a
polgári iskolába jártam, csak akkor kezdtem tökéletesen
beszélni. Miután a polgárit végigjártam, volt három szabad
évem. 1939-ben megkezdődött a bevonulás. Édesapám katona lett, s a kondás gyerekkel ketten maradtunk 60 hold
föld megmunkálására. A fiú a hat ökröt hajtotta, én meg a
négy lovat, szántottunk. Sokat dolgoztunk.
- Gondolom, magát sem hagyta ki a világháború…
- Aztán nekem is magamra kellett húznom az angyalbőrt. 1940 decemberében utásznak vittek. Aztán áthelyeztek a nyolcadik hadtest tüzérosztályi állományába. Elküldtek Budapestre a térképészeti intézetbe. Ott tanultam hat

hónapig. Közben a tüzérosztály megszűnt, korszerűtlen
volt a lóvontatással, lőszerraktár osztály lett. Sok kisebbnagyobb kalandon estem át, szerencsére mindig megmenekültem. Fogságba akkor estem, amikor jöttünk hazafelé.
Elkaptak bennünket az oroszok, s azt mondták: málenkij
robot, pasli robój! Kicsit dolgozol, aztán mentek haza. A
málenkij robotból három esztendő lett. Ott volt az a sok
ember, aki mind tífuszos volt. Amelyik nem volt beoltva,
meghalt. A felső priccsen harmincan aludtunk, négyen maradtunk meg. Kisinyovban voltam fogságban, utána Besszarábiába vittek. Ott 3200-an voltunk, ebből csak 900 ember
maradt. A többiek ott vannak eltemetve a lövészárokban.
Amikor jöttem haza a fogságból, már tudtam kártyát vetni,
és kijött, hogy "idegen ember a háznál". Elkezdtem káromkodni. Azt mondta Balázs, ne káromkodjak, vesd ki nekem
is! Kivetem. Neki is kijött, hogy a felesége összeállt mással,
mert azt hitte, hogy ő meghalt. Ilyen élet volt.
- Csak nem lett igaza a kártyának?
- S tényleg, a feleségem elment, összeállt egy emberrel.
A baj az volt, hogy állapotos lett, amíg én odavoltam. Szegény édesanyám nem mert szólni, hogy mi van, hogy van.
Csak azt mondta, egy gyerekre mutatva: ez a kisfiad. Hároméves volt, s azt kérdezte, melyik az én apukám. Alighogy haza kerültem, jöttek az ajánlkozó nők, szívesen lennének feleség. Egyet se! Miért nem akarsz megnősülni?
Nem, mert, akit nekem szánt az Isten, úgy is megkeres. És
így lett! A feleségemmel már majdnem hetven éve együtt
vagyunk. Amikor a kulákozó időkben elvették a házat,
feljöttünk Pestre, 1962-ben költöztünk el Komádiból. A
Fővárosi Kertészetbe jártam dolgozni, kertész szakmunkás voltam, majd brigádvezető. Innen mentem nyugdíjba.
- Mivel telnek most a napjai?
- Özön ideje, hogy nyugdíjas vagyok. Már nem tudok a
kertben dolgozni, de unokázok, írok, olvasok. Én senkinek
sem ártottam, legalábbis úgy emlékszem, hogy szándékosan nem, és sokszor eszembe jut, hogy azok az emberek,
akik elvették a házat, akik bántottak, mind elhaltak. Volt egy
igazgató, a jó Isten, aki ezt kárpótolta.
- Mi a hosszú élet titka, Anti bácsi?
- Mindig mosolyogni kell, mert aki mosolyog, az mindig
egészségesebb. És nagyon fontos a szeretet! A feleségemmel lassan hetven éve együtt vagyunk, de soha nem veszekedtünk, tiszteltük, megértettük egymást, szeretetben voltunk.
Szöveg: Erdei Sándor, Fotó: Cserép Imre
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"Tápláló gyökér"
Galánfi András Kossuth-díjat kapott? - kérdezett vissza
két ismerősöm is, gondolkodóba esve, amikor újságoltam
nekik a nagy hírt. - Hát már vidékieknek is adnak? Megérdemelte - mondták végül.
A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából adományozott díj indoklásában ez szerepelt: "a rönkbútor-faragás
régi hagyományát mesteri módon folytató, a modern funkciót tradicionális stílussal ötvöző alkotásai valamint a magyar népi tárgykultúra kincseinek továbbörökítését elhivatottan szolgáló munkája elismeréseként".
- Virágvasárnapon születtem a Parti iskola szolgálati
lakásában - emlékezik vissza. - Az iskolaudvar és a tantermek tele voltak bombákkal. Ebben a félelemben vártuk
haza édesapánkat, aki francia hadifogságban volt. Majd' 45
kilósan jött haza, amikor már három hónapja ki volt téve a
neve a tanácsházán a halottak között.
Egyik nagyapja kőműves volt, de igen művelt, a debreceni egyetem díszudvarán a stukkók nagy részét ő készítette, s havonta megjelent egy-egy verse a megyei lapban.

Készül a kálmánházi temetőkapu
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A Királylány című szobrával
András öt éves volt, amikor ez a nem mindennapi nagyapa
meghalt. A betűvetést, számolást az apjától tanulta, aki pedagógus volt.
- Előadóművész is lennék - mondja csendesen a 72 éves
alkotó, a Népművészet Mestere, akin nemrég szívműtétet
hajtottak végre, "most már úgy néz ki, hogy megmaradok".
- Van egy sikeresnek mondható Sinka István-műsorom,
egy másikkal pedig Költő Nagy Imrére, a szintén népi
származék lírikusra emlékeztetem az embereket. 120 éve
született Sinka, s ebből az alkalomból szeptemberben előadhatom a műsoromat a Pesti Vigadó Sinkovics Imre Színháztermében. Negyedszázada "“házalok" már ezzel az országban. Egyébként itt, a Vigadóban rendeztek egy kiállítást a szobraimból és a bútoraimból a 70. évem alkalmából. Négyszáz négyzetmétert kaptam a 150 éves intézményben, ahol még soha nem volt népművészeti kiállítás.
(Bánszky Pál művészettörténész a tárlatról: "A népi
iparművész tudatosan keresi azt a hagyományt, amelyet ma
leginkább magunknak érezhetünk. (…) Visszaállítja jogaiba a funkciót anélkül, hogy elhanyagolná a tárgy esztétikai megjelenését. A kezéből kikerülő munkákat nem a
túldíszített felület, hanem a szerkezet, az anyagszerűség, a
forma- és arányrend jellemzi. Tárgyai ősiek és modernek
egyszerre. A legsikerültebb munkái példát szolgáltatnak
népi tárgykultúránk továbbélésére." A tárlat alapját nyolc
enteriőr képezte, ahol a kiegészítő tárgyakat a feleség, Galánfiné Schmidt Teréz népi iparművész szövött kárpitjai és
ruhái gazdagították.
András számára szentség a népi kultúra, érdekli a magyar ősi hitvilág, kíváncsian kutatja honfoglaló eleink tudatvilágát, életmódját, művészetének motívumkincsét. Hol is
lakhatna másutt Hajdúszoboszlón, ha nem az Árpád utcában? Negyven éve él itt (a városban meg tősgyökeres), hajdú tehát, de a család egyik ősi ága révén székely is. Sok
kérdésben fogalmaz meg különvéleményt. Hiába protestáns (református), ezt mondja: "nem szeretem, hogy megfeledkeznek az Istenanyáról. Atya, Fiú, Szentlélek - mondják. Hol van az anya személye? Ezért is csináltam meg a
Matrona Hungaria című szobromat."

Embermese
Szívesen réved vissza a tokaji írótáborokra, ahol együtt
voltak a képzőművészek, a népművészek és olyan költők,
mint Ratkó József, Nagy László, Csoóri Sándor és Buda
Ferenc. "Van egy emlékképem: Csoóri, Zelnik József és
Nagy László állnak a tornácon és nézik, hogy az utolsó szuszékkészítő feleségével szuszékot készítünk hárman: Vidák
István, Gál János és én." (A szuszék ácsolt láda. Szerk.)
"Hogy jött a fafaragás, a kézművesség? A főiskola elvégzése után valami nagy ürességet érzetem. S akkor szinte
feltört bennem a hagyományok továbbadásának kényszere.
A pedagógusélet nem könnyű. Nincs rögtön visszajelzés.
Hatalmas energiát fektetsz egy gyerekbe, s lehet, hogy egyszer ő fog hasba rúgni. A kezem által született tárgy láttán
elmondhatom: ezt én készítettem. Valamikor elmentünk a
falvakba, hogy megtanuljuk a népi kultúrát és művészetet,
mára meg odafajult a világ, hogy vissza kell vinni oda, ahonnan elhoztuk, hogy a fiatalabb nemzedékek is megismerjék.
Az első nagy feladatom az aggastyáni arborétum kapujának elkészítése volt, én vezettem a kaput megépítő tábort.
Hajdúsámsonban a munkácsi Mátl Péter szobrász barátommal együtt csináltuk az ország legnagyobb beltéri fa
reliefjeit, egyenként 8 méter hosszúak. Ha meglátom a fát,
beleálmodom a szobrot, de sohasem lesz olyan, mert a fát
nem lehet megerőszakolni. Nagy Kristófot tartom mesteremnek a funkcionális plasztikát illetően. 1973-ban vele készítettük el Magyarország első fa játszóterét. Aztán már
magam is terveztem, építettem ilyeneket sok helyütt.
Időközben leértékelődtek ezek a játszóterek, pedig Györfi
István néprajztudós azt mondta: Európa nem arra kíváncsi,
hogy mit vettünk át az egységes európai művészetből,
hanem arra, hogy mit tudunk hozzátenni."
Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia
főtitkára: "András bátyám az embernek alkot: asztalt, széket, bölcsőt, különböző tájegységek népművészeti örökségét mutató módon, ősi-modern tisztasággal. A tudomány világában az akadémikussá válás egyik kritériuma az
iskolateremtő képesség megléte, Galánfi András ebben az
értelemben is akadémikus. Mindig közösségi ember volt,
részese a nomád nemzedék mozgalomnak, számos tábor és
alkotóház lelke."

Szobrok és játékok az udvarán
Már mint az MMA tagja, legalább húsz népi mesterségről, ezek művelőiről készített oktató-ismeretterjesztő
filmet. Hogy milyen fontos ez a munka, mutatja, hogy
"filmhősei" közül nyolcan azóta már a másvilágra költöztek. A közeljövőben három filmet fog készíteni: a mezőségi
bundakészítésről, a legöregebb kékfestőről és a dudakészítésről.
A Hortobágyi Nemzeti Park kézművesudvara akkor
érte csúcsidejét, amikor (2005-től) ő volt a művészeti vezetője, Magyarország legnagyobb ilyen tere volt 12 műhellyel,
24 mesterséggel, ezek hatvan művelőjével. Öt év múlva,
igazgatóváltáskor megkapta az "elbocsátó, szép üzenetet".
Magyar módra, postai úton, három sorban. Évek óta nyári
kézműves alkotótábort vezet Létavértesen, ahol jurtákban
laknak a fiatalok, mintegy negyvenen, zömben határon túlról (Csík, Szilágyság, Gömör, Válaszút) érkeznek.
Borbély Jolán néprajzkutató: "olyan mester és tanár ő,
akinek hite, varázslatos egyénisége, mesterségbeli tudása
sok alkotóközösséget és diákot nyert meg a népi-nemzeti
kultúra ügyének s lettek társai azon az úton, aminek létjogosultságában szentül hisz, s tudja, hogy csak akkor maradhatunk meg magyarnak, ha nyelvünk, dalaink, táncaink,
meséink mellett tárgyi kultúránkat is továbbéltetjük".
Erdei Sándor
(Fotók: Tápláló gyökér - Galánfi András munkássága,
Magyar Művészeti Akadémia, 2015.)

NÉVJEGY
Született: 1945-ben Hajdúszoboszlón
Tanulmányai: Debreceni Tanítóképző Főiskola,
Nyíregyházi Tanárképző Főiskola
Pályája: tanyasi tanító, majd testnevelő; 1992-ben
alapítója és művészeti vezetője a nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolájának
Alkotóművészi útja: 1973-ban fafaragóként tagja
lett a Fiatal Népművészeti Stúdiónak; nyaranta
alkotótáborokat vezetett különböző településeken, 1982-től előadóművészként is fellép

Elismerései: 1996-ban Király Zsiga-díj; 1997-ben
a Népművészet Mestere, 2005-ben a Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetés, 2006-ban
Nádudvar Pro Urbe-díja; 2007-ben Maróthy
György-díj; 2012-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagja
Család: felesége, Schmidt Teréz népi iparművész szövő, felnőtt fia és lánya van, s öt kiskorú
unokája
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Fogyasztóvédelem

A közüzemi szolgáltatások igénybevétele során
követendő tudatos fogyasztói magatartásról
A Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint a
fogyasztók sokszor nem tanúsítják a közüzemi szolgáltatásoknál azt a tudatosságot, amit az adott szolgáltatás jellege és maga a jogszabály is - megkíván.
A közüzemi szolgáltatások megkerülhetetlenek napjainkban, áramot, vizet és megannyi más szolgáltatást minden fogyasztó használ. Ugyanakkor nem könnyű annak a
fogyasztónak a dolga, aki maradéktalanul tudni szeretné,
milyen főbb kötelezettségei vannak például a víziközmű-,
földgáz- vagy épp a villamos energia szolgáltatás igénybevételekor. És akkor még nem is esett szó például a távhőszolgáltatásról vagy épp a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. A Testület mindezek miatt összeállította aján
lását, amely a közüzemi szolgáltatások igénybevétele során
követendő tudatos fogyasztói magatartásról szól.
A villamos energia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatás
esetében követendő fogyasztói magatartás

1. Ingatlan megvásárlása esetén a fogyasztók ne mulasszanak el egyeztetni az előző tulajdonossal, hogy van-e
bármilyen díjhátralék! Ha nem járnak el körültekintően és
kiderül, hogy korábbról még tartozás áll fenn, bizonyos
esetekben akár az is előfordulhat, hogy ezt nekik kell kifizetniük!
2. Társasházi- vagy lakásszövetkezeti ingatlan esetén tájékozódjanak a fogyasztók az ingatlanon fennálló esetleges
közös költség- vagy költségtartozásról! Javasolt akár már az
ingatlan adásvételi szerződésben kikötni azt, hogy az eladó
köteles beszerezni a közüzemi szolgáltatók és a lakóközösség képviselője által kiállított úgynevezett "nullás igazolást"
is, amely tanúsítja, hogy a lakáson nincsen tartozás!
3. Ne feledjék a fogyasztók, hogy a felhasználó személyében bekövetkező változást, így például a tulajdonosváltást a közüzemi szolgáltató által meghatározott módon
és határidőn belül be kell jelenteniük (víziközmű-szolgáltatás esetén 30 napon belül, villamos energia- és földgázszolgáltatás esetén 15 napon belül)! Amennyiben ezen kötelezettségüknek a fogyasztók nem tesznek eleget, úgy
adott esetben akár a más által felhalmozott tartozásért is
felelőssé tehetőek!
4. Tartsák észben a fogyasztók, hogy a közüzemi szolgáltatóval aláírt szerződés hiányában is meg kell fizetniük a
szolgáltatás díját! Közüzemi szolgáltatások esetén ugyanis a
közüzemi szolgáltató és a lakossági felhasználó között általában már a szolgáltatás igénybevételével is létrejön a közszolgáltatási szerződés! Így például, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan esetében a víziközmű-szolgáltató
és a lakossági felhasználó között a víziközmű-szolgáltatás
igénybevételével már létrejön a közszolgáltatási szerződés.
5. Ne mulasszák el a fogyasztók a mérőórák állapotát,
működését, mérőállását időközönként ellenőrizni! Ha az
óra sérült vagy úgy látják, hogy az hibásan mér, haladéktalanul jelentsék be ezt a közüzemi szolgáltatónál! Ne feled-
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jék azt sem, hogy ha a fogyasztásmérő nem mér, hibásan
mér vagy a hitelesítési ideje lejárt, az azon mért adatok nem
képezhetik számlázás alapját! A fogyasztók joga egyúttal az
is, hogy kérjék a mérőóra hitelességi vizsgálatát!
6. A fogyasztó köteles a mérő állapotát megóvni, de
nem mindenáron! Nem lehet kötbért kiszabni e kötelezettség megsértésére hivatkozva akkor, ha a mérő például társasházi folyosón, közös pincében vagy más egyéb, nem a
fogyasztó kizárólagos őrizetében lévő helyiségben volt.
7. Őrizzenek meg minden papírt a fogyasztók - már az
elejétől kezdve -, ami a mérővel kapcsolatos! Ez később
fontos bizonyíték a kezükben. A szolgáltató csak akkor
hivatkozhat az óra sérülésére és szabhat ki kötbért, ha
bizonyítani tudja, hogy sérülésmentes állapotban adta át.
8. Ha mérőóra cserére vagy -ellenőrzésre kerül sor, ne
hagyják azt őrizetlenül és ügyeljenek arra, hogy a művelet a
jelenlétükben történjen! Bármilyen kifogásuk van, tüntessék azt fel a cseréről vagy ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben és csak abban az esetben írják azt alá, ha annak
tartalma megfelel a valóságnak.
9. Ne feledjék a fogyasztók, hogy a fizetési késedelem
adott esetben a közüzemi szolgáltatás korlátozásával, sőt
akár megszüntetésével is járhat! Ha fizetési nehézségük támadt, keressék meg az érintett közüzemi szolgáltatót az
olyan, rendelkezésre álló lehetőségek feltérképezése érdekében, mint a fizetési haladék adása és a részletfizetés!
Fontos tudni, hogy az egyeztetést nem a szolgáltatónak,
hanem a fogyasztónak kell kezdeményeznie!
10. A közüzemi szolgáltatók által önként biztosított
részletfizetés, és fizetési haladék lehetősége mellett bizonyos esetekben egyenesen kötelező a szociálisan rászoruló
vagy fogyatékkal élő fogyasztók (védendő fogyasztók) számára részletfizetést, fizetési haladékot adni! Kérjenek felvilágosítást ezért lehetőségeikről a szolgáltatóknál!
11. Ne feledjék a fogyasztók, hogy jogukban áll vitatni a
számlát és azzal szemben kifogást emelni, amelynek bizonyos esetekben akár halasztó hatálya is lehet a fizetésre!
Földgáz szolgáltatásnál a kifogás bejelentésének a számla
kifizetésére akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség 150%-át meghaladja. Villamos energia szolgáltatás esetében akkor érvényesül a kifogásnál a halasztó
hatály, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző év azonos időszakában elszámolt mennyiség 150%-át meghaladja. Végül víziközmű-szolgáltatásnál a számlakifogás akkor
halasztó hatályú, ha azt a fogyasztó még a fizetési határidő
lejártát megelőzően közölte és a számlán feltüntetett menynyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap
havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.
További információ: Dr. Baranovszky György, elnök Telefon: 06-30-9548131 Dr. Kóródy Dávid, hivatalvezető Telefon: 06-30-515-3210 Budapesti Békéltető Testület. E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Horoszkóp

g

Kos
III. 21. - IV. 20.

A munka területén ismét bebizonyítja, hogy kiváló teljesítményekre képes
legyen szó otthoni vagy munkahelyi
feladatokról. A hónap második felében azonban a gyakori hangulatingadozásai rossz hatással lesznek a környezetére és önmaga egészségére.

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

Az utóbbi időben sokszor még az apró kellemetlenségek is felbosszantják,
és mérgét környezetén vezeti le. November közepére energiaszintjének
növelésével megszüntetheti az állandósult stresszes állapotot, így a gyakori fejfájások sem kínozzák tovább.

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

A következő hetekben sort keríthet a
régóta tervezett új ingatlanvásárlásra,
de ne hamarkodja el a döntést. Hallgassa meg a szakember véleményét,
és ne vegye kioktatásnak környezete
tanácsait. Az étkezéssel vigyázzon,
mert gyomorpanaszai lehetnek!

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

Anyagi téren kedvező hónap a november, komolyabb beruházást is megengedhet magának. A hónap elején vitába bonyolódik egy önhöz közelálló
emberrel, de ha nem ragaszkodik vélt
vagy valós igazához, néhány napon
belül helyreáll a béke.

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Ebben a hónapban komoly harcot
kell vívnia önmagával, hogy legyőzze
a felsőbbrendűségi érzését. Ne gondolja, hogy a világ ön körül forog! Az
otthoni béke is helyreáll, ha egyenrangúnak tekinti a párját. A fogorvos
felkeresését se halogassa tovább!

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Novemberben váratlanul nagyobb
összeghez jut, de ennek se tud igazán
örülni. A barátságtalan időjárás is oka,
hogy magába fordul, leginkább saját
élete körül forognak a gondolatai.
Túlságosan aggódik amiatt is, hogy
másoknak mi a véleményük önről.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Remek időszak vár önre. A pénzügyei
jól alakulnak a növekvő bevételnek
köszönhetően, az otthoni harmonikus légkör és a barátaival eltöltött kellemes órák fokozzák életörömét. Néhány napos utazást is tervez, de arra
vigyázzon, nehogy túlköltekezzen!

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Az első napokban kisebb vitába keveredik a párjával, de gyorsan helyreáll a
béke. A hónap további részében pozitív hatások érik az élet minden területén. A munkahelyén komoly feladattal bízzák meg, de közben egy
wellness hétvégén kipihenheti magát.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Állandóan fáradt, és a pénzügyei sem
úgy alakulnak, ahogy szeretné. Legyen óvatos a kiadásokkal, mert veszteség érheti! November második felében mind egészségi állapota, mind
anyagi helyzete javul, de ehhez magasabb energiaszintre lesz szüksége.

A szervezete védekező mechanizmusa
nem működik jól, mert az elmúlt időszakban túlterhelte magát. Az alacsony energiaszint betegséghez vezethet, és a kedélyállapotára is kedvezőtlenül hat. Anyagi téren bosszúság éri,
kevesebb pénzt kap, mint remélte.

Skorpió

Halak

e

X. 23. - XI. 22.

A mindennapi teendői mellett sok
időt szentel családjának, barátainak, és
a közös programok jó hatással lesznek érzelmi életére. A pozitív gondolkodásának köszönhetően anyagi helyzete is kedvezően alakul, a hónap végére elégedett lesz az eredménnyel.

i

II. 20. - III. 20.

Novemberben az élet különböző területein óvatosságra lesz szüksége.
Az otthon békéjét házastársi viták zavarhatják meg, a stressz miatt pedig
egészségi problémái lehetnek. A hónap második felében ne vállalja túl
magát, jusson ideje pihenésre is.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban egy osztrák
írónő, Marie von Ebner-Eschenbach
(1830-1916) aggódó intelme olvasható.

A szeptember havi megfejtés:
Háromféle hazugság van: az egyszerű
hazugság, a szemenszedett hazugság és
a statisztika.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Hajba Ödönné Kétegyháza

Mostani beküldési határidő:
2018. január 1.

E-mail cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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