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SztároldalSztároldal

Szabó Magda csendre, befelé fordulásra intő gon-
dolatai, sorai is hordozzák a végtelent, amelyekhez jó 
közelebb kerülni mindenkinek személyesen - mondta 
lapunknak Piros Ildikó, a népszerű színművész, aki 
Abigél titkai címmel 100 perces esttel tiszteleg a le-
gendás írónő születésnapjának 100. évfordulója előtt. 
Eddig 25 helyre jutott el az országban, mindenütt telt 
ház fogadta.

- Mesterek nélkül egyedül vagyunk. Nekem ő mindig az 
marad. Olyan író, aki egyszerre hívőként és két lábbal a 
földön járó emberként fogalmazta meg bölcsen, feszesen, 
ugyanakkor szenvedélyesen, lendületesen intelmeit, gon-
dolatait életünkről. Az igazságai prédikációk is egyben - esetleg még pályázik majd újra. Most azonban egyelőre 
hangsúlyozta Piros Ildikó, akinek élete, pályafutása össze- még az a feladata, hogy ahová hívják, oda elvigye és ott 
fonódott Szabó Magdával és a regényéből készült kultusz- megidézze az írónő szellemiségét.  
filmmel, az Abigéllel. Piros Ildikó elmondása szerint nem kapaszkodik már 

Ő játszotta az 1977-ben forgatott sorozatban Zsu- mindenáron a színpadba és színpadért. A magyar és világ-
zsanna nővért. Az alkotás azóta a magyar filmgyártás meg- irodalom legnagyobb szerepeit, hősnőit játszhatta el az 
ismételhetetlen legendái közé tartozik. A színésznő szerint elmúlt csaknem fél évszázadban. Hetven feletti a színpadi 
ez a mű és a sorozat olyan igazságokat, élethelyzeteket, ta- főszerepeinek száma. Játszotta az Ármány és szerelemben 
nulságos példabeszédeket, viselkedési mintákat tartalmaz, Lady Milfordot, Stendhal Vörös és fekete című darabjában 
hogy minden korosztály számára hordoz üzenetet a mai De Renalnét, Rostand A sasfiók című művében Mária Luj-
napig. zát, az Édes Annában Vizynét. Volt Desdemona, Ophelia, 

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érde- Gertrúd, Csehov-hősnőket is alakíthatott. Neve összeforrt 
mes művész produkcióját eddig mindenütt kitörő lelkese- a Madách Színházzal. Már 18 éves korában forgatott. Sok 
dés fogadta a közönség. Számára az a legmegnyugtatóbb, s filmes, tévés alkotásban szerepelhetett, szám szerint 107-
jó érzéssel tölti el, hogy a taps mellett bárhol járt, mindig ben. A Magyar Táncművészeti Főiskola színészi játék ta-
csend is jellemezte ezeket a találkozásokat. Mert szerinte nára volt 14 évig.
Szabó Magda csendre, befelé fordulásra intő gondolatai, A színművésznő és férje, Huszti Péter kötődik Veszp-
sorai is hordozzák a titkokat, amelyekhez jó közelebb ke- rém megyéhez, amint idejük engedi, sietnek balatoni prés-
rülni mindenkinek személyesen. házukba, mert szeretik a magyar tengert és a táj szépségét. 

- Azért adtam az Abigél titkai címet ennek az estnek, Öt unokája köszöntötte december 23-án a művésznőt 70. 
mert közös emlékeket elevenít fel. A Katalin utca című re- születésnapja alkalmából.
gényének belső lapjára kaptam Magdától egy dedikációt, Köszöntjük mi is a művésznőt Szabó Magda végte-
amely így hangzott: "A földkerekség egyetlen és valódi lenségének és titkának hordozójaként, közvetítőjeként. 
Zsuzsannájának hálával és szeretettel: Szabó Abigél." So-  Varga Róbert
káig Magdának olvastam a kerek betűi miatt, csak később 

Piros Ildikó 1947. december 23-án született Kecskeméten. Kos-vettem észre, hogy valójában Abigélt írt. Ez vált a mi közös 
suth- és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész. titkunkká - válaszolta érdeklődésünkre a színművésznő, aki 
Szülővárosában érettségizett, majd elsőre felvételt nyert a Szín-szerint az is sorsszerű, hogy épp 100 percig tart az estje. 
ház- és Filmművészeti Főiskolára. Akkor 1200 jelentkezőből Nem így tervezte, de úgy véli, ezt is Szabó Magda szelle-
választották ki a legjobb tizenkettő közé. Mint harmadéves hall-misége sugallta. Sőt, az is különlegesség, hogy épp a bemu-
gató 1968-ban a Madách Színházban Dürrenmatt Nagy Ro-tató esztendejében tartották a reformáció 500. évforduló-
mulus című darabjában lépett először színpadra. 1970-ben vég-ját. Az összeállításban az írónő több regényéből, írásából 
zett a Színház  és Filmművészeti Főiskolán, a Madách Színház olvas fel, megjeleníti Szabó Magdát a rajongói által gyűjtött 
és a Soproni Petőfi Színház örökös tagja. 2010-től a Turay Ida interjúkötet segítségével, beszél személyes kapcsolatukról 
Színházban is játszik. Számtalan filmben, sorozatban szerepelt. és természetesen az Abigélről is. A mostani előadását a 
A színművésznőt 2017-ben A Kecskemét Város Tiszteletbeli Nemzeti Kulturális Alap támogatta és gondolkodik azon, 
Polgára címmel tüntették ki. mivel olyan gazdag életművet hagyott ránk Szabó Magda, 

Mindörökké Abigél
Piros Ildikó és Szabó Magda titkai - 
Hordozni a végtelent 

Fotó az előadásból



Szerkesztői üzenetSzerkesztői üzenet

Ha elmúlik karácsony...

Karácsony multával - amikor "a szeretet lángja halványab-
ban ég" - az ember megpróbálja megfejteni, mitől is volt a 
korábbinál szebb, emlékezésre érdemesebb ünnep a leg-
utóbbi. Mert hát a hétköznapokban keressük a fogódzókat, 
tudni akarjuk, hogy az ünnepek - mint valami "túlélő kész-

letek" - valójában mivel tudják helyreállítani - ha csak egy kis időre is - a lelki har-
móniánkat, elviselhetőbbé tenni a hétköznapokat. Erre próbálom keresni a választ.

Azt hiszem, ma is dívik az a nézet, hogy a karácsony az ajándékozástól válik 
élménnyé. Egyesek szerint lényegtelen, hogy adjuk-e, vagy kapjuk az ajándékot, 
fontossá maga a cselekvés válik. A mi családunkban ez egyre kevésbé bír jelen-
tőséggel, inkább a jelképes, magunk készítette apróság átadása adja az ünnep jel-
legzetes aktusát - de korántsem a lényegét.

Vannak, akik az ünnepi alkalomhoz a kulináris örömöket kapcsolják előszere-
tettel és legfőképp. Kétségtelen, hogy a szemnek, szájnak egyaránt kedves étkek 
jóleső körítései az ünnepi együttléteknek, de mintha túlértékelnénk a jelentőségét. 
Én magam is engedtem az ünnepi étkek csábításának, tán nem is vallottam szégyent 
a menüvel, de azt hiszem, ettől sem lett emlékezetesebb a mostani karácsony.

Azt mondják, a gyermekek mosolya, öröme minden ünnepet megszépít. Sajnos, 
kicsikből a mi családunkban nincs "felhozatal", így ilyen élménnyel nem gazda-
godtam, de a nagyobb gyerekekkel töltött órák emléke már kellemesebb érzésekkel 
tölt el. 

Nálunk a beszélgetések voltak az ünnep központjában. Kezdték a rég nem 
látottak, folytatták a hazaiak a történet-mesélést. Ahogy a sztorik sűrűsödtek, úgy 
vált egyre közvetlenebbé a vendégsereg, melegebbé az otthon légköre, barátságo-
sabbá, békésebbé az együttlét. Jelentéktelenné váltak az ajándékok, a menüsorok, 
és utat törtek maguknak az emlékek. Mindenkinek volt megosztani valója, idősnek, 
fiatalnak egyaránt. Így lett ki-ki a családból pár percre a figyelem központja, a tör-
ténetének üzenete pedig mindannyiunk gazdagítására szolgáló eszencia, mondhat-
nám különleges ajándék.

Igen, azt hiszem, az ünnepünk idén ezektől a meséktől lett emlékezetes. Újra 
éltünk utazásokat, baráti együttléteket, bogozgattunk emlékezetes mondatokat, 
amelyek életünkben nagy jelentőséggel bírtak, és igen, szomorú, vagy éppen nem 
túl dicső történéseket is, melyek az ünneplő közönséggel megosztva már nem is 
voltak olyan szörnyűek, sőt!

Az ünnepnapok multával ma is él bennem a karácsonyi történetek sokasága. 
Mindazok számára, akikkel együtt telt az ünnep, kicsit ismertebbek lettünk, hiszen 
miből is állunk majd számukra, ha nem a meséinkből, megosztott élményeinkből, 
emlékeinkből, melyek életünk építményét alkotják, s amelyekbe olykor betekintést 
engedünk családunknak, barátainknak.

2018 hajnalán azt kívánom minden olvasónak, hogy ez az év is hozzon em-
lékezésre érdemes eseményeket. És amiket már korábban átéltünk? Amelyek már a 
sajátunk, velünk élnek? Hadd maradjanak meg azok is emlékeink közt felidéz-
hetőnek, emlékezetünk építő köveinek.                            Némethné Jankovics Györgyi
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4 ENERÁCIÓNG K

Baghyné Makra Ilona a kezdetektől ott volt a Csongrád 
Megyei Nyugdíjas Szövetség megalakításánál, és 2007 óta mint a 
nyugdíjas szövetség elnöke építi és szervezi a megyei szervezethez tar-
tozó klubok munkáját. Magáról így vall: 

"Kiskundorozsmán születtem, ott éltem két és fél éves 
koromig, de pusztaszeri lánynak tekintem magamat. Édes-
apám egy pusztaszeri lányt vett feleségül, ezért az egész 
család Kiskundorozsmáról Pusztaszerre költözött. Ott töl-
töttem általános iskolás éveimet, és gyermekkorom 11 évét. 
Édesapám szabó volt, kis üzlete, amely egyben műhely is 
volt, a házunk előtti utcára nézett. A pusztaszeri emberek 
részére készítette ruháikat. A végzettsége alapján francia 
szabó volt. Ez azt jelentette, hogy férfiak részére készített 
öltönyöket, nadrágokat, kabátokat. Munkája alapján a tele-
pülésen nagyon gyorsan ismert emberré vált.

Pusztaszeren születtek testvéreim is, egy húgom és két 
öcsém. Sajnos a szüleim és a két öcsém már nincs közöt-

a tanítói oklevelet. Tíz évvel ezelőtt arany diplomás, 2017-tünk, a húgommal maradtunk kettesben. A háború miatt a 
ben gyémánt diplomás pedagógus lettem. Pusztaszeren negyvenes évek nagyon sok változást hoztak a család életé-
gyerekkorunk óta ismertük egymást a férjemmel. Ő ipari ben. Apukámat a faluban elsőkéként hívták be katonának. 
szakember, a Csepel Vas- és Fémműveknél dolgozott, és 1941. október 8-án készült róla egy fotó a Don kanyarban, 
ezért el kellett költöznünk Pusztaszerről Pestre, ahol négy ahol egy kis széken ülve varrt. A tisztek ruháinak javításával 
évig éltünk. Három évig innen jártam Tökölre tanítani, foglalkozott. Vagy éppen a rendfokozati jelzéseket varrta 
majd később egy évet Szigetszentmiklóson dolgoztam. fel. Nagyon szurkoltunk az életéért, annak ellenére, hogy 
Amikor megszületett a gyermekünk, albérletben laktunk. tudtuk, nincs a frontvonalban. 1942-ben egy kis időre haza 
Nagyon szép lakásunk volt, de nem akartuk a gyerekünket is jött, majd újra elvitték, de onnan már csak 1948-ban, 
albérletben felnevelni. Húgom, aki Csengelén élt - ami betegen láttuk viszont. TBC betegséggel jött haza. Ez a 
Pusztaszerrel szomszédos falu - hazahívott. A faluban egy megbetegedés akkoriban egyben a halált jelentette. Tüdő-
hatalmas lakást kaptunk és itt tanítottam. A férjemnek vi-szanatóriumba került, ahol négy évig gyógyították, siker-
szont Szegeden lett munkája. A mindennapi munkába járás telenül. 1953. augusztus 13-án elhunyt. Negyed magammal 
Szegedre nagy nehézséggel járt.  anyukám egyedül nevelt fel minket.

Csengelén kapcsolódtam be a közéletbe. Mint aktív Édesapám halála évében már elsős tanítóképzős vol-
közéleti embert mindenféle tevékenységgel megbíztak. Az tam. Édesanyám, apukám halála után, hét év múlva egy 
1962-es országgyűlési választások során, amely választási másik szabóval kötött házasságot. Mostoha apám angol úri 
körzetbe Csengele is tartozott, Komócsin Zoltán lett az szabó volt. Az angol úri szabó a nők részére kosztümöktől 
országgyűlési képviselő, akivel a kampány során megis-kezdve a kabátokig mindent meg tudott varrni. A két 
merkedett a családunk. Az egyik alkalommal, amikor a öcsém kezdetben ipari tanulóként tanulta meg a szabó mes-
faluban volt, eljött vele a járási művelődésügyi osztály ve-terséget. Idősebb öcsém érettségizett, és bőr és szőrme 
zetője is. Komócsin a beszélgetés során megkérdezte tőle, konfekció ipari technikusként gyárigazgató lett az abonyi 
hogy mit akartok ezzel az asszonnyal ebben a tanyai is-ruhagyárban. A fiatalabb öcsém fiatalon, 21 éves korában 
kolában? Ennek az embernek sokkal nagyobbak a kvali-elhunyt.
tásai, mint hogy egy tanyai iskolában elássa magát. Ezt 1956-ben elvégeztem a tanítóképzőt. Egy éves gyakorló 
követően kerültem Szegedre, a járási művelődési osztályra.  évemet Pusztaszeren töltöttem. Ezt követően megkaptam 

Egy évtized 
az elnöki 
funkcióban

2008



Ez a munka is kevés volt számomra; 2002-ben Sze-
geden megalakítottuk a Nyugalmazott Igazgatók Egyesü-
letét. Ebben az egyesületben a volt általános- és középis-
kolai igazgatók, gyárigazgatók, bankárok, később egyetemi 
oktatók jöttek össze. Ez az egyesület a mai napig egyre 
szélesebb körben működik.

Ezekben az években derült ki az is, hogy az egész or-
szágban egyedül Csongrád megyében nincs még megyei 
nyugdíjas szervezet. A Csongrád Megyei Nyugdíjas Szö-
vetséget az országos szövetség akkori elnökének, Jankovits 
Györgynek a szorgalmazására, 2004-ben jött létre. 2006-
ban ajánlás alapján bekerültem a megyei szövetség elnök-
ségébe. Másfél év múlva a szövetség elnökének válasz-
tottak. 

Jelenleg 14 klub tartozik a szövetséghez, és a Dél-Al-
földi régió meghatározó szerepet játszó szervezetévé vál-
tunk. Éveken keresztül szövetségünk Szegeden regionális 
központtal működött. Ezért Szegeden került megrende-
zésre valamennyi olyan program, amely régiós szintről ke-
rült az országos versenyekre. Ilyenek voltak a dalos találko-
zók és a szavaló versenyek. 2014-ig színvonalas festményki-
állításokat szerveztünk. A festmény kiállításokon amatőr 
nyugdíjas festőink mutathatták be munkáikat. Ebbe a moz-
galmi és egyéni teljesítményt nyújtó munkába Bács-Kiskun 
és Békés megye is bekapcsolódott. Ezek a rendezvények 

Itteni munkám lehetőséget adott arra, hogy ismét isko- akkor szűntek meg, amikor a kormányhivatalok megala-
lapadba üljek. Elvégeztem a tanárképző főiskolát történe- kultak. Ekkor el kellett hagynunk a megyeházát és nem volt 
lem szakon, majd beiratkoztam a József  Attila Tudomány- tovább hely a kiállítás megrendezésére. 
egyetemre, ahol pedagógia, pszichológia szakon diplomáz- A mentori tevékenységet továbbfejlesztettük azzal, 
tam. A lehetőségek ellenére nem éreztem jól magam ebben hogy két évben Pusztaszeren alkotó tábort rendeztünk az 
a hivatali munkában, ezért kértem a vezetőimtől azt, hogy országban élő amatőr nyugdíjas festők részére. Erről a 
újra taníthassak. kurzusról több fotó is készült, amelyek a mai napig ott 

Öt év után az akkor Szeged városhoz tartozó Szeged- vannak a honlapunkon. 
Algyői Általános Iskolába neveztek ki igazgatónak. Itt 21 Szeretem ezt a munkát. Az a tudat ad értelmet a min-
évet dolgoztam. 1991-ben mentem nyugdíjba és - mond- dennapjaimnak, hogy ami a szervezetben történik, annak 
hatom - boldog nyugdíjas vagyok. mozgatórugója vagyok. Mindez a sorstársaimat is arra 

A nyugdíjazásomat követően nagy űr keletkezett éle- ösztönzi, hogy kihasználják azokat a lehetőségeket, ame-
temben. A szellemi tevékenység nagyon hiányzott min- lyek szebbé, és örömtelibbé tehetik mindennapjaikat."
dennapjaimból, ezért elkezdtem írogatni. Amikor még ta-
nítottam, az 1984-es tanterv előkészületi munkálatai az Demeter Ferenc 
iskolánkban is folytak. Iskolánk a tanterv kísérletre kijelölt 
iskola lett. Elsősorban a természettudományos tantárgyak 
kísérletei folytak az iskolában. Alsó tagozatban környezet-
ismeret, és matematika tantárgyak tanterv kísérletein dol-
goztunk. A felső tagozatban fizika, kémia, matematika tan-
tárgyak terén folytak kísérletek. Amikor a nyolc tantervkí-
sérleti év befejeződött, a tapasztalatokat összegezni kellett. 
Nyugdíjasként nagyobb lehetőségem lett arra, hogy jobban 
átgondoljam, mit is jelentet a matematika tanítása az alsó 
tagozatos gyerekek számára. Ebbe az elemző munkába be-
vontam azokat a tanítónőket, akik a tanítást végezték. Elő-
ször négy tankönyvet írtunk négy társszerző segítségével. 
Ez adott indíttatást arra, hogy írjak. Mára összesen tizen-
négy könyvet írtam és adtam ki, most a következő kötetem 
kiadásán dolgozom. Ennek a kéziratát júniusban kell lead-
nom és a tervek szerint október elsejére fog megjelenni.  
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Miért olyan betegek a magyarok?

Nemrégiben jelent meg az egész Európai Unió egész- A bizonyos területeken megfigyelt javulás ellenére Ma-
ségi állapotáról készített átfogó tanulmány, amelynek Ma- gyarország az egyik olyan uniós ország, ahol a legmagasabb 
gyarországról szóló fejezete (State of  Health in the EU, a gyógyítással elkerülhető halálozások arányszáma, ami azt 
Magyarország - Egészségügyi országprofil, 2017) ha nem is jelzi, hogy bőven van javítanivaló a hatásos egészségügyi 
hozott felszínre ismeretlen adatokat, egyszerűbben össze- ellátáshoz való időbeni hozzáférés terén életveszélyes álla-
hasonlíthatóvá tette más uniós országokéval az egészségi és potok esetén. E helyzeten csak ront a hálapénz-rendszer, és 
egészségügyi helyzetünket. Ami kiviláglik, siralmas. sok alacsony jövedelmű magyar háztartás számol be kielé-

Az elmúlt 15 évben tapasztalt javulás ellenére a várható gítetlen egészségügyi szükségletekről. Nem kérdés, hogy az 
élettartam Magyarországon továbbra is évekkel elmarad a egészségügyi rendszer folyamatos alulfinanszírozottságá-
legtöbb uniós országéhoz képest. Jelentős különbségek fi- nak megszüntetése elengedhetetlen feltétele, hogy a teljes 
gyelhetőek meg azonban a különböző társadalmi-gazdasá- népesség számára javuljon a hozzáférés a jó minőségű ellá-
gi csoportok egészségi állapotában. Ennek a kockázati té- táshoz. Az alapellátás megerősítése, valamint a megelőzés a 
nyezőknek való nagyobb kitettség, valamint az egészség- legfőbb kihívás a népesség egészségi állapotának javítása, 
ügyi ellátáshoz való hozzáférésben megmutatkozó egyen- valamint az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek 
lőtlenségek adják magyarázatát. Ráadásul a magyar egész- csökkentése érdekében.
ségügyi rendszer alulfinanszírozott, az egy főre jutó egész- Szívbetegség és rák
ségügyi költés csupán körülbelül az uniós átlag fele. Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek je-

A születéskor várható élettartam 2015-ben 75,7 év volt lentik továbbra is a fő halálozási okot a nők és a férfiak 
Magyarországon, ami ugyan emelkedett a 2000-ben mért körében egyaránt. Ezek a betegségek okozták 2014-ben 35 
71,9 évhez képest, de még mindig közel öt évvel elmarad az ezer nő (az összes haláleset 55 százaléka) és több mint 27 
uniós átlagtól. A nemek és a társadalmi-gazdasági csopor- ezer férfi (az összes haláleset 45 százaléka) halálát. Magyar-
tok közötti különbség jelentős: a legalacsonyabb iskolai országon a szív- és érrendszeri betegségek által okozott 
végzettségű magyar férfiak átlagosan kilenc évvel keveseb- halálozások (standardizált) arányszáma 2014-ben több 
bet élnek, mint a legiskolázottabbak. Ez a különbség leg- mint kétszerese volt az uniós átlagnak, ami leginkább a do-
inkább az alacsonyabb társadalmi-gazdasági csoportokhoz hányzás és az elhízás magasabb előfordulási gyakoriságá-
tartozók körében megfigyelhető szív- és érrendszeri beteg- nak, valamint e betegségek kórházi kezelését követő ma-
ségek és a rák miatti magasabb halálozási ráta következmé- gasabb halálozási arányszámoknak volt tulajdonítható. A 
nye. másik vezető halálok a magyar nők és férfiak körében 

Kockázatosan élünk egyaránt a rák. Közel 15 ezer nő és 18 ezer férfi halt meg 
A magyar felnőttek több mint negyede napi rendsze- rákban (az összes haláleset 23, illetve 29 százaléka) 2014-

rességgel dohányzott 2014-ben. Az alacsony iskolai vég- ben.
zettségűek között a dohányzás több mint kétszer gyako- A konkrétabb halálokokat vizsgálva azt látjuk, hogy 
ribb, mint a legmagasabban képzetteknél. Nőtt az elhízás Magyarországon számos haláleset megváltoztatható élet-
gyakorisága, 2014-ben a magyar felnőttek több mint egy- módbeli kockázati tényezőkhöz kapcsolódik. Az iszkémiás 
ötöde túlsúlyos volt. A serdülőknél megfigyelt ártalmas al- szívbetegségek messze a legtöbb halálesetet okozták 2014-
koholfogyasztás szintén fontos kockázati tényező: a ma- ben, utánuk következett a szélütés és a tüdőrák. Az EU-ban 
gyar 15 évesek 38 százaléka életében már több alkalommal Magyarországon a harmadik legmagasabb a tüdőrák miatti 
volt részeg (szemben a 25 százalékos uniós átlaggal). halálozási arányszám, ami egyértelműen mutatja a folya-

Ezt pedig nem ellensúlyozzák az egészségügyi kiadá- matosan magas dohányzási ráta hatását. AzAlzheimer-kór 
sok, mert Magyarországon ezek jóval az uniós átlag alatt és más demenciák miatti halálesetek száma szintén gyorsan 
vannak, sőt az utóbbi évtizedben a különbség tovább nőtt. emelkedik, ami a népesség elöregedését, a jobb diagnosz-
Magyarország fejenként 1428 eurót költött az egészség- tizálás és a hatékony kezelések hiányát, valamint a pon-
ügyre 2015-ben (amely a fejenkénti GDP 7,2 százaléka) - ez tosabb kódolást tükrözi. Ugyanakkor az öngyilkosságból 
körülbelül a fele a 2797 eurós uniós átlagnak (a GDP 9,9 és balesetekből származó halálesetek számában 2000 óta 
százaléka). Az egészségügyi kiadások csupán kétharmada megfigyelt csökkenés jelzi, hogy pozitív fejlemények is 
származik állami forrásokból. A zsebből finanszírozás történtek.
magas szintje is oka, hogy a háztartások viszonylag jelentős A mozgásszervi és a mentális egészségi problémák, 
hányada szembesül katasztrofális (a család pénzügyi egyen- valamint a cukorbetegség szintén nagy hatást gyakorol az 
súlyát felborító) kiadással. elvesztett egészséges életévekre (DALY). Ezenfelül az 

EgészségEgészség

A magyarok egészségtelenül élnek, nem járnak el szűrővizsgálatokra, az állam keveset költ 
egészségügyre, kevés az orvos, rossz az ellátás. Az EU és az OECD állította ki rólunk a kórismét.
Forrás: OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Magyarország: Egészségügyi országprofil 2017
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utóbbi években a népesség elöregedése is hozzájárult a - Egészségbiztosítási járulékok és címkézett munkál-
demenciák jelentette teher növekedéséhez. Az európai tatói szociális hozzájárulási adó (2016-ban az összes állami 
egészségfelmérésből származó, önbeszámolásból szárma- egészségügyi költés 72 százaléka)
zó adatok alapján minden harmadik magyar magas vér- - Általános adóbevételek (21 százalék)
nyomásban szenved, és minden huszadiknak asztmája van. - Egyéb bevételek (7 százalék, amelyből 1,5 százalék-
Ugyanakkor a krónikus depresszió önbeszámoláson ala- pontot a népegészségügyi termékadó tesz ki).
puló előfordulási gyakorisága csupán mintegy 5 százalékos, Az egészségügyi munkaerő-állomány idősödik, miköz-
amely az uniós átlag (7 százalék) alatt van. ben a fiatal orvosok és ápolók egyre mobilabbak. Magyar-

Kevesen érzik magukat egészségesnek országon az orvosok száma elmarad az uniós átlagtól (1000 
A magyarok között a jó egészségi állapotról beszámo- lakosra 3,1 orvos jut, szemben a 3,6-os uniós átlaggal) 

lók aránya az ötödik legalacsonyabb az Unión belül, mert csakúgy, mint az ápolók száma (1000 lakosra 6,5 ápoló jut, 
csak a lakosság alig több mint fele (56 százalék) érzi magát szemben a 8,4-es uniós átlaggal).
jó egészségi állapotban. A férfiak gyakrabban tartják ma- Rosszul megy a gyógyítás
gukat egészségeseknek: 60 százalékuk számolt be arról, A gyógyítással elkerülhető halálozás magas szintje arra 
hogy jó egészségi állapotnak örvend, szemben a nők 54 hívja fel a figyelmet, hogy hiányosságok vannak az időben 
százalékával. A társadalmi-gazdasági csoportok között már történő, jó minőségű ellátások nyújtása terén. Magyaror-
nagyobb különbség figyelhető meg: a legmagasabb jöve- szág az ötödik legmagasabb szintű, gyógyítással elkerül-
delmi ötödbe tartozók csaknem háromnegyede (72 száza- hető halálozási arányszámról számolhat be az EU-n belül 
lék), míg a legalacsonyabb ötödbe tartozóknak csupán kábé Bulgária, Lettország, Litvánia és Románia után. Annak 
a fele (52 százalék) számolt be jó egészségi állapotról. ellenére, hogy történt némi javulás az elmúlt évtizedben, a 

A hátrányos szociális helyzet növeli a kockázati ténye- gyógyítással elkerülhető halálozási arányszám a magyar 
zőknek való kitettséget. Magyarországon a várható élettar- nők és férfiak körében egyaránt az uniós átlag kétszere-
tam és az egyénileg érzékelt egészség közötti állandó eltérés sének felel meg. Az iszkémiás szívbetegségek az összes 
részben a fokozódó társadalmi-gazdasági egyenlőtlensé- gyógyítással elkerülhető haláleset 43 százalékáért voltak 
gekkel magyarázható. A jövedelmi egyenlőtlenség és a felelősek, majd ezek után következett a szélütés (17 száza-
(relatív) szegénységi arány 2007 óta növekszik. A magyarok lék) és a vastagbélrák (11 százalék). A szív- és érrendszeri 
35 százaléka él anyagi nélkülözésben, ezen belül pedig 19 betegségek esetében nyújtott akut ellátás minősége ala-
százalék súlyos nélkülözésben, szemben a 17 százalékos, csonyabb, mint más uniós országokban. Magyarországon a 
illetve a 10 százalékos uniós átlaggal. A rosszabb élet- és legmagasabb a halálozási arány a rákbetegségek esetében is, 
munkakörülmények, a nagyobb stressz és az egészségtelen ami kérdéseket vet fel a megelőzéssel, a korai felismeréssel, 
életvitel miatt ezek az alacsonyabb társadalmi-gazdasági valamint a magas színvonalú rákbetegellátás elérhetőségé-
csoportokba tartozó emberek sokkal inkább ki vannak téve vel kapcsolatban.
káros kockázatoknak. A magyar egészségügyi rendszer továbbra is erősen 

Magyarország viszonylag keveset költ az egészségügyre. kórházközpontú, amint a kórházi elbocsátások, ápolási 
Az elmúlt évtizedben az egy főre jutó egészségügyi kiadás idők és krónikus állapotok miatti, elkerülhető kórházi ke-
lassú növekedése leginkább a közkiadások szigorú féken zelések uniós átlagot meghaladó arányai mutatják. Ez nem 
tartásának volt köszönhető. Az egészségügyi kiadásban csupán az alapellátó szolgáltatók gyenge kapuőri szerepére 
vállalt állami részesedés 2005 és 2015 között négy száza- hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy hiányoznak a 
lékponttal 67 százalékra csökkent, ma pedig a hatodik leg- kórházon kívüli megfelelő ellátáshoz szükséges ösztönzők 
alacsonyabb az EU-n belül. Az egészségügyi kiadás fenn- és kapacitások. Az elmozdulás a közösségi ellátás felé az 
maradó harmadát a háztartások főként zsebből fizetik alapellátás megerősítésével párhuzamosan nagyobb fokú 
(közvetlen lakossági hozzájárulás). esélyegyenlőséget adhat az ellátáshoz való hozzáférésben, 

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének fő bevé- valamint további hatékonyságnövekedést és minőségja-
teli forrásai a következők: vulást eredményezhet.

EgészségEgészség
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Nyugdíjasokat segítő minimumprogramban 
állapodtak meg ellenzéki pártok 

Budapest, 2017. december 19., kedd (MTI) - Tizenegy szédtől Tordai Bence, a Nyugdíjasok Pártja 50+-tól Sipos 
ellenzéki párt képviselője írta alá kedden Budapesten a Sándor és Demény Ferenc, a Momentum Mozgalomtól 
nyugdíjasokat segítő minimumprogramot, amelynek vég- Cseh Katalin, a Modern Magyarországért Mozgalomtól 
rehajtását kormányra kerülve ezek a pártok vállalnák. Kajdi József, az MSZP-től Korózs Lajos, a Lendülettel 

Magyarországért-tól Lévai Katalin és a Magyar Liberális 
Karácsony Mihály, a dokumentum elfogadását kezde- Párttól Bősz Anett írta alá.

ményező Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete elnö- Az aláírt dokumentum  itt olvasható:
ke az aláírást megelőzően az idősek méltósága megőrzé- "Előzmények:
sével és kiszolgáltatottságuk csökkentésének fontosságával - A területi nyugdíjas klubok, érdekképviseleti szerve-
indokolta a minimumprogramot. zetek, hagyományőrző csoportok, hobbykörök és egyéb 

Elmondta, a programról szeptemberben kezdődtek az helyi közösségek aktív közreműködésével - 2017 elején - 
egyeztetések és végül 11 párt vállalta, hogy megpróbálja lebonyolításra kerültek a megyei nyugdíjas parlamentek. 
összehangolni az idősek érdekében fontosnak tartott in- - A megyei nyugdíjas parlamentek megválasztott 414 
tézkedéseit. küldöttje - építve a helyi felvetésekre - 2017. május 17-én 

A dokumentumban szerepel a többi között a nyugdíjak megtartotta az Országos Nyugdíjas Parlament első ülését, 
értékállóságának garantálása, valamint a differenciált nyug- és elfogadta az általuk szükségének tartott intézkedéseket, 
díjemelés. melyeket eljuttatott a releváns közjogi szereplőknek.

Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának - A politikai pártok, egyrészt az Országgyűlés intéz-
szocialista alelnöke újságíróknak azt mondta, a dokumen- ményi keretében (vitanap, kezdeményezések, ellenőrzési 
tumban megfogalmazottakon túl az MSZP vállalja, hogy intézmények) másrészt választási programjaikban, vala-
ingyenes gyógyszert kapjanak azok a 65 éven felüliek, mint a szakmai és lakossági fórumokon, továbbá a nyilvá-
akiknek krónikus betegségük van, a háziorvos a gyógyszert nosság felületein kifejezésre juttatták az idősek érdekében 
felírta és nagyon alacsony a nyugdíjuk. Ezt be lehetne il- kívánatosnak tartott programjaikat. 
leszteni közgyógyellátás rendszerében - jegyezte meg. - A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület kez-

Hozzátette: az MSZP a 13. havi juttatást is biztosítana a deményezésére a politikai pártok több alkalommal egyez-
nyugdíjasoknak, ez egyszeri 120 ezer forint lenne. tettek az idősek érdekében szükségesnek tartott intézke-

Korózs Lajos szerint az időspolitikában a problémák déseik közös programelemeinek kialakítása céljából. 
megoldására nincs kormányzati akarat, a gondokat el akar- Az egyeztetéseket az alábbi dokumentum aláírásával 
ják fedni tízezer forintos Erzsébet-utalványokkal. zárják le.

Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető-helyettese az A nyugdíjas közösségeknek és politikai pártoknak kö-
esemény után nyilatkozva az aláírás szégyenfoltjának ne- zös céljuk az, hogy az idős nemzedék: 
vezte a Fidesz-KDNP képviselőinek távolmaradását. Ez - méltósága biztosítva legyen, úgy mint; az idősek tár-
szerinte azt jelenti: ők nem vállalják a minimumszükség- sadalmi kapcsolatainak fenntartása, anyagi biztonságának 
letek biztosítását az időseknek, problémáikat letudják azzal, garantálása, egészségi állapotának javítása, önbecsülésének, 
hogy az inflációkövetést utólag biztosítják a nyugdíjasok- magabiztosságának, büszkeségének megerősítése, 
nak, és némi emelést nyújtanak a nyugdíjprémiummal, vala- - kiszolgáltatottsága csökkenjen, úgy mint; az idősek 
mint az Erzsébet-utalványokkal. jövővel kapcsolatos bizonytalanságának csökkentése, meg-

Rámutatott: több mint 70 ezer nyugdíjas járadéka nem tűrtségének, lenézettségének, lekezeltségének megakadá-
éri el az 50 ezer forintot. Fontosnak tartotta a legalacso- lyozása,
nyabb nyugdíjak megemelését, de szerinte más szolgálta- A fenti célok megvalósulásának alapja az, hogy az idős 
tásokat is jobbítani kell az idősek számára, például az egész- nemzedék:
ségügyi ellátásukat. - tagjainak döntő része a korábbi járulékfizetésével jo-

Az LMP kezdeményezésére épült be a minimum- gosultságot szerzett társadalombiztosítási nyugellátásra, 
programba a 28 ezer 500 forintos minimumnyugdíj nö- valamint egészségügyi ellátásra, 
velése - mondta, de megfontolandónak ítélte a járulék- - jelentős szellemi, vagyoni, kulturális, történelmi örök-
plafon, a nyugdíjak maximálásának bevezetését is. séget hagy az őt követő korosztályokra, 

A dokumentumot a Demokratikus Koalíciótól Nieder- - folyamatosan és aktívan részt vesz az ország jelenlegi 
müller Péter, az Együtt-től Späth Judit, a Jobbiktól Hege- értékeinek gyarapításában; fizetett és fizetetlen munkája ré-
dűs Lorántné, az LMP-től Schmuck Erzsébet, a Párbe- vén, valamint jelentős adóbefizetése következtében hozzá-

NyugdíjügyeinkNyugdíjügyeink
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járul a GDP nagyságához és annak növekedéséhez, erősíti a embereket, valamint biztosítva legyen a jogorvoslat szá-
társadalmi kohézió javulását stb. mukra a méltánytalan eljárások esetében. 

A mindannyiunk által szükségesnek tartott intézkedé- - Rászorultsági alapú, normatív lakhatási támogatási 
sek: rendszer bevezetése (nemcsak az idősek vonatkozásában). 

A nyugellátásokra és egyéb szociális ellátásokra vonatkozóan: Ennek kialakítását megelőzően azonnali intézkedésként a 
- A nyugdíjak értékállóságának garantálása. Az éven- szociális tűzifa keret emelése és a támogatásra jogosult 

kénti nyugdíjemelés mértékénék meghatározásához fi- települések körének szélesítése.
gyelembe kell venni a nyugdíjas fogyasztói kosár alakulását. - A lakossági energiafelhasználás hatékonyságát javító 

- Azonnali intézkedésként a 2008 óta kimutatott inflá- támogatási programokat rászorulósági alapúvá kell átala-
ciónak megfelelően fel kell emelni az öregségi nyugdíj leg- kítani.
kisebb összegét és a hozzá kapcsolódó szociális ellátásokat, - Normatívvá kell tenni a közgyógyellátás rendszerét, az 
így az időskorúak járadékát is. e célra szánt forrásokat jelentősen bővíteni kell. 

- Biztosítani kell a rugalmas nyugdíjba vonulás lehe- - Költségvetési források növelésével jelentősen emelni 
tőségét. Az irányadó korhatárnál magasabb vagy alacso- kell az idősotthonok férőhely kapacitását.
nyabb életkorban történő nyugdíjba vonulás esetén az in-
duló nyugellátást biztosítás-matematikailag fair módon, Egyéb, nem pénzügyi állami szolgáltatásokra vonatkozóan:
úgynevezett bonus - malus rendszerben kell arányosan Az önálló életvitel fenntartását segítő szolgáltatások 
emelni, illetve csökkenteni. biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra: 

- A közszférában meg kell szüntetni a korhatárt elérők - Célzott pénzügyi támogatási program a hiányzó házi-
kötelező nyugdíjba vonulásának előírását. orvosi praxisok betöltésére.

- A nyugdíj melletti munkavállalás korlátait meg kell - A házi segítő szolgáltatások fejlesztése, hozzáférés ja-
szüntetni. vítása. 

- A kiemelkedően magas nyugdíjak megállapításának - Az állandó ápolást végző családtagok pénzbeli ellátá-
megelőzése érdekében ismét be kell vezetni a járulékpla- sának emelése, a 24 órás ápolás foglalkoztatási jogviszony-
font. ként történő elismerése.

- Az évenkénti nyugdíjemelésnél az alacsony ellátottak - A kistelepülések közösségi közlekedésének javítása, a 
esetében magasabb, míg a nagyobb összegű nyugdíjak ese- helyközi közlekedései és a falubusz rendszer fejlesztésével.
tében alacsonyabb százalékú legyen (differenciált nyugdíj- - Alapvető közszolgáltatások mobil formában történő 
emelés) biztosítása a kistelepüléseken, pl. mobil gyógyszertár, mo-

- Az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása, a területi és ne- bil könyvtár stb. 
mek között ellátási különbségek enyhítésére nyugdíjkorre- - Az idősek biztonságérzetét javító közbiztonsági intéz-
kciós programot kell beindítani. kedések.

- A társadalombiztosítás követelményeit az alaptör- - Az idősek körében az internet hozzáférést és haszná-
vényben kell rögzíteni. latot javító célzott programok.

- Át kell alakítani a megtakarítási adókedvezmények - Pályázati rendszer az idősek számára releváns közös-
rendszerét annak érdekében, hogy az alacsony és közepes ségi- és kulturális szolgáltatások fejlesztésének érdekében." 
jövedelmű munkavállalók számára is kellő ösztönzés le-
gyen az öngondoskodásra. A verseny erősítésének céljából 
javítani kell a nyugdíjcélú megtakarítási termékek és szol-
gáltatások szabályozását.

- Át kell alakítani a rokkantnyugdíj-felülvizsgálati rend-
szert annak érdekében, hogy ne hagyjuk megélhetés nélkül 
a megromlott egészségű, munkavállalásra valóban képtelen 

NyugdíjügyeinkNyugdíjügyeink
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Hatalmas a szakadék a magyar nyugdíjasok
vágyai és a valóság között

Az elmúlt egy év során 13 százalékkal növekedett azok ból kiderül, hogy bár a megkérdezettek 82 százaléka tartja 
aránya, akik munkával töltenék a nyugdíjas éveket - derül ki fontosnak, hogy anyagi gondoktól mentes, kiegyensúlyo-
az OTP Öngondoskodási Index legfrissebb eredményei- zott nyugdíjaskora legyen, mégis kevesen tesznek ennek 
ből. Az adat rávilágít az időskorral szembeni elvárások és a megteremtése érdekében.

A magyar társadalomra nem jellemző, hogy kimon-valóság közötti méretes szakadékra és megmutatja, hogy 
dottan erre az időszakra gyűjt, a megkérdezettek 20 száza-átalakulóban van az erről az időszakról alkotott kép. A 
léka csak tervezi a nyugdíjcélú öngondoskodás elindítását.nyugdíjpénztár arra figyelmeztet, hogy a boldog nyug-

"Azt látjuk, hogy átalakulóban van a nyugdíjas korról díjaskorért az egyéneknek is tenni kell.
alkotott kép a magyar társadalomban, mivel egyre többen Az OTP Bank kutatásából kiderül, hogy továbbra is a 
készülnek arra, hogy élethosszig tartó munkával teremtik gondoskodó, szabadidejéből eredően hobbijainak élő 
meg maguknak a kívánt életszínvonalat idős korukban. nyugdíjas képe él a magyar társadalom képzeletében. A 
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a hagyományos nagy-megkérdezettek többsége nyugodt időskorra vágyik, ami-
mama szerep továbbra is erősen jelen van a gondol-kor azzal foglalkozhat, amire aktív évei alatt nem jutott elég 
kodásban, ezt támasztják alá a friss Öngondoskodási Index ideje. A magyarok 48 százaléka a legszívesebben barátaival 
eredményei és erre mutat rá a kisiskolásoknak meghirdetett és szeretteivel töltene több időt, 40 százalékuk kirándulna, 
rajzpályázatra beérkezett munkák többsége is. A két állítás 39 százalék pedig a családjával, az unokáival foglalkozna.

A hobbik szerepe felértékelődik a válaszadók szemé- szöges ellentétben áll egymással, amit valahogy fel kell ol-
ben, amikor az időskori önmagukra gondolnak; az otthon dani. Szerencsére azonban egyre többen ismerik fel, hogy a 
körüli könnyű munka lehetősége, mint például a barká- boldog nyugdíjas korért tenni kell" - mondta el Nagy Csa-
csolás, vagy a kertészkedés vonzó az emberek számára, de ba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.    napi.hu
az általános művelődésre, az olvasásra (27 százalék) vagy a 
színházba/moziba járásra (25 százalék) is több időt for-
dítanának.

A szomorú valóság
A vágyak és az elvárt állapot ellenére a felmérésből az is 

kiderül, hogy egy év alatt 13 százalékkal növekedett azok-
nak a száma, akik több időt töltenének munkával nyugdíjas 
éveik során, mint manapság. Az eredmények rávilágítanak, 
hogy a munka igenis jelen lesz az időskori mindennapok-
ban, megkérdezettek kétharmada próbál olyan állást találni, 
amit nyugdíj mellett is végezhet.

Az elvárt állapot és a valóság közti szakadék létrejötte 
elsősorban a tudatos pénzügyi tervezés és az előtakarékos-
ság hiányában keresendő a pénzintézet szerint. A kutatás-

''Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanat. A többi nem az. A többi 
boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal.
Mi persze éppen fordítva gondoljuk. Mi azt hisszük, hogy az a "valóság", amikor egyedül, kővé dermedt, 
magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, az én, az enyém, a pénzkereset. 
Valóság a tévé, a robot, a rohanás, a vásárlást, az aszfalt, a "senkihez sincs közöm" életérzése. 
És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor. Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, 
hogy "Te el vagy varázsolva öregem! Te megőrültél!" - miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről 
azt mondja: "Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni, örökké!" 
Amikor szeretjük egymás: kijózanodunk. Felébredünk. Életünk valóságos állapota az, amikor szeretünk. Ezt 
a csodát rendszerint akkor érjük el, amikor föladjuk a görcsös önvédelmünket, és elkezdünk egymásban, 
egymásért élni."   Müller Péter: Szeretetkönyv
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A következő hónapokban tovább erősödik a júliusban várhatóan a következő években több tízezer idős vállal 
létrejött nyugdíjas-szövetkezeti rendszer, mivel a dolgozni valamennyi időtartamra munkát. A rendszer előnye, hogy a 
vágyó idősek a takarékokban, valamint a Vállalkozók és munkavállaló megtarthatja ellátását, ugyanakkor a kedvez-
Munkáltatók Országos Szövetségének képviseletein is re- ményes járulékfizetésnek köszönhetően keresetéből mind-
gisztrálhatnak. A nemrégiben megalakult, a szövetkezete- össze a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell levonni. 
ket tömörítő érdekképviselet pedig a toborzás megkönnyí- A legkisebb kereset nem lehet kevesebb a mindenkori mi-
tése mellett abban is segít a jövőben, hogy a nyugdíjasokat nimálbérnél - tette hozzá Turi Dénes.

Nemcsak a takarékokban, de a Vállalkozók és Munkál-ne érjék visszaélések. Jelenleg már 76 szövetkezetet jegyez-
tatók Országos Szövetségének (VOSZ) képviseletein is re-tek be, de a számuk folyamatosan emelkedik. 

- Várhatóan már a jövő év elején, de legkésőbb március- gisztrálhatnak az érdeklődők. Dávid Ferenc, a VOSZ főtit-
ban minden takarékszövetkezetben regisztrálhatnak a dol- kára kérdésünkre kiemelte, az informatikai rendszer még 
gozni vágyó idősek a nyugdíjas-szövetkezetek által nyújtott nem áll rendelkezésre, annak fejlesztését a következő he-
munkákra - mondta a Magyar Időknek Turi Dénes, a Köz- tekben hajtják végre, ugyanakkor a képviseletekben papír 
érdekű Nyugdíjas-szövetkezetek Országos Érdekképvise- alapon el tudják végezni a regisztrációt.

A főtitkár - aki a Közész ellenőrző bizottságának is az leti Szövetségének (Közész) elnöke. (Ennek a nyugdíjas-
elnöke - felidézte, együttműködési megállapodást kötöttek szövetkezeti érdekképviseletnek alapító tagja a NYOSZ 
a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettel annak Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet is. - a szerk.) Felidézte, 
érdekében, hogy a dolgozni vágyó idősek mielőbb el tudja-az újonnan alakult érdekképviselet fő feladata jelenleg, 
nak helyezkedni. Dávid megerősítette: az egyik legfon-hogy az ország minden pontjára eljussanak, s az érdek-
tosabb feladat, hogy a megfelelő fórumokon hirdessék a közösségek alakításához, működéséhez szükséges infor-
szövetkezeti formát, valamint segítsék az időseket a rend-mációkat átadják, továbbá, hogy megóvják a dolgozókat a 
szer megismerésében.visszaélésektől.

A közérdekű nyugdíjas-szövetkezetek megalakulásáról Turi Dénes kiemelte: a következő hónapokban, legké-
júniusban döntött az Országgyűlés, júliustól lehet beje-sőbb tavaszra már a takarékokban is elérhetővé válnak a 
gyezni az érdekközösségeket. A cél, hogy a diákszövetkeze-nyugdíjas-szövetkezeti szolgáltatások. Ez a gyakorlatban 
tekhez hasonló eredményeket érjenek el egy éven belül, azt jelenti, hogy az informatikai rendszer kiépítését köve-
jövő nyárra százra bővüljön a szövetkezetek, körülbelül tően - várhatóan tavasszal - a dolgozni vágyó nyugdíjas a 
130 ezerre a tagok száma, és mintegy 40 milliárd forintnyi takarékszövetkezeti fiókban jelzi az ügyintéző számára, 
szerződést teljesítsenek évente. Fontos, hogy senki sem hogy munkát vállalna.

Ezt követően felveszik az adatokat, majd regisztrálják kényszeríti munkára az időseket, a szövetkezeti tagság ön-
az érdeklődőt, tájékoztatják a rendelkezésre álló munka- kéntes alapú.

Nagy Kristóf  lehetőségekről. Ennek alapját a szintén nemrég alakult Ta-
karékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által kínált állás-
ajánlatokra azonnal tudnak jelentkezni az érdeklődők, ráa-
dásul helyben, vagyis a takarék fiókjaiban a szerződést is 
meg lehet kötni.

Turi Dénes a Közésszel kapcsolatban elmondta, min-
den munkavállaló érdekképviselete fontos, ám a nyugdíja-
sokra kiemelt figyelmet kell fordítani. A szövetségbe a 
jelenleg bejegyzett 76 nyugdíjas-szövetkezet közül még ke-
vesen léptek be. Az elnök arra számít, a következő idő-
szakban is folyamatos lesz az érdekközösségek megalaku-
lása, annál is inkább, mert várhatóan év elejétől több fó-
rumon is hirdetik az új rendszer előnyeit.

Az elnök felidézte, az adatok szerint Magyarországon a 
nyugdíjasok 2,4 százaléka dolgozik, míg a németeknél ez az 
arány 11 százalék. Az érdeklődés ugyanakkor hatalmas, így 

Széles körben válnak elérhetővé
a nyugdíjas-szövetkezetek
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2017. december 13-án évzáró rendezvényre hívta meg a 
NYOSZ elnöksége vezető aktivistáit, valamint azokat a 
nyugdíjas társakat, akiket a tagszervezetek, illetve az orszá-
gos elnökség elismerésre érdemes munkájuk alapján dísz-
oklevéllel tüntetett ki, és könyvajándékokkal köszönte meg 
tevékenységüket.

Országos figyelemre is méltó munkája nagyra becsü-
léseként elismerésben részesült: Mészáros Róbertné, aki a Vas Megye és Szombathely 

Véghné Reményi Mária, aki a NYUBUSZ elnöke, a Város Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete elnökségi tagja 8 
NYOSZ elnökségi tagja 2009 óta. év óta.

Szendrődi György, aki a Nógrád Megyei Nyugdíjas Pap Jánosné, aki a Békés Megyei Nyugdíjas Egye-
Szövetség elnöke 2005-től, a NYOSZ elnökhelyettese 2009 sületek Szövetsége kötelékébe tartozó gyomaendrődi Ősz-
óta. idő Nyugdíjas Klub elnöke 1996 óta. 

Teszárovics Miklós, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Hevesi Imréné, aki a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesü-
Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szö- letek Szövetsége kötelékébe tartozó mezőkovácsházi Őszi 
vetsége elnöke 2004 óta, és hat éven át a NYOSZ korábbi Alkony Nyugdíjas Klub vezetője 1991 óta. 
érdekvédelmi elnökhelyettese. Kiss Erzsébet, aki a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsé-

Molnár Ferencné, aki a Hajdú-Bihar Megye és Deb- ge életébe 2000-től kapcsolódott be a Borostyán Nyugdíjas 
recen Nyugdíjas Szervezetei Szövetségének elnöke 2008 Klub vezetőjeként. A NYUBUSZ Ötletkörének vezetője.
óta. Hódos Aladárné, aki a Hajdú-Bihar Megye és Debre-

Dr. Horváth Marcell, aki a Tolna Megyei Nyugdíjasok cen Nyugdíjas Szervezetei Szövetségének elnökségi tagja.
Érdekszövetségében 1993 óta dolgozik, jelenleg elnök. Böröcz Árpád (posztumusz), aki a Tolna Megyei 

Paál István, aki a Fejér Nyugdíjas Szövetség elnöke volt Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége elnökhelyettese 
hét éven át. A Városi Idősügyi Tanács tagja. volt haláláig.

Mitykóné Kurucsai Ágnes, aki a Csongrád Megyei Karosi Lászlóné, aki a Zala Megyei Nyugdíjas Szövet-
Nyugdíjas Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke. ség kötelékében működő Napfény és Rákbetegek és Hoz-

Eszes László, aki a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjai- zátartozóik Egyesületének elnöke.
nak Városi Szövetségében elnökségi tag közel tíz éve. Holcsikné Brummer Mária, aki a Pedagógusok Szak-

Borbély Ella (posztumusz), aki a Komáromi Nyug- szervezete Nyugdíjas Tagozatának 2003 óta aktivistája, 
díjas Egyesület irodalmi körének vezetője volt haláláig. 2012-től budapesti elnök, 2013-tól az Intéző Bizottság 

tagja.
Varga Ferencné, aki a Pedagógusok Szakszervezete 

Nyugdíjas Tagozatának 1998 óta tagja, 2000-től elnök-
helyettes, az Intéző Bizottság tagja.

Hényel Zoltánné, aki a Pécsi Nyugdíjas Egyesület 
elnökségének egy évtizede tagja. 

Csikai Sándorné, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Nyugdíjas Szövetség és a Nyíregyháza és Térsége 
Nyugdíjas Szövetség alelnöke.

Marmoly György, aki a Heves Megyei Nyugdíjas Szö-
vetség alelnöke 2006 óta, a megyei önkormányzat Örök-
zöld Nyugdíjas Klubjának vezetője. 

Kenyeres Mihályné, aki a Bács-Kiskun Megyei Nyug-
díjas Szövetség vezetőségi tagja 1996 óta. 

Patarcsics István, aki a Bács-Kiskun Megyei Nyugdí-
jas Szövetség vezetőségi tagja 2000 óta.

Évzáró a 
NYOSZ-ban

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek
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A Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szerve- Molnárné Rózsa bevezetőjében kiemelte a szövetség 
zeteinek Szövetsége ez évben már másodszor hirdette meg közhasznú tevékenységeit, részletesen ismertette azokat a 
honismereti és csapatépítő konferenciáját. A háromnapos társadalom számára fontos feladatokat, melyek megvaló-
eseményre ezúttal Kisújszálláson, a Kumánia Hotelben ke- sítása érdekében az idősek is sokat tehetnek. Pl egészség-
rült sor november 28-29-30-án. megőrzés, kulturális örökség védelme, határon túli magya-

A konferencián a megye nyugdíjas szervezeteiből dele- rokkal való kapcsolattartás, stb. A szövetség által végzett 
gálva harmincegy fő vett részt. A többség vonattal utazott közhasznú tevékenységek közül legkiemelkedőbb a kultu-
Kisújszállásra. Már a vasútállomáson örömmel üdvözöltük rális tevékenység. Ebben nagy számmal és lelkesen vesznek 
egymást, hiszen a vidéki nyugdíjas társakkal ritkábban talál- részt a nyugdíjasok és szép sikereket érnek el. Pl. vers és 
kozunk. prózamondó versenyek, népzenei és táncversenyek, kato-

Megérkezve elfoglaltuk a szállást. A hotel 5 éve épült, nadalok fesztiválja, falunapok, Szent László ünnepség, stb.  
minden igényt kielégítő, modern, esztétikus. Elhelyezked- Hasznosak és eredményesek a sportrendezvények is, mint 
tünk, majd megebédeltünk és elindultunk felfedezni a vá- a horgászverseny, vagy a hortobágyi nyugdíjas sportnap. 
rost. Ez a kisváros meglepően sok érdekességet mutatott. Nagyon fontos feladat a közrend és biztonság védelme, a 
Kellemes városképi arculata a századforduló elején alakult felvilágosítás, a bűnmegelőzés, hogy az idős emberek ne 
ki. Ekkor épültek a legjellegzetesebb középületei: a vasút- váljanak áldozatokká.
állomás, a városháza, a gimnázium, a bíróság, a nagyven- A bevezető után megvitattuk az elmondottakat, miket 
déglő vagy más néven Vigadó. Először megtekintettük a teljesítettünk, milyen munkák várnak még ránk ebben az 
neobarokk stílusjegyeket hordozó Városházát, melyet so- évben és a jövőt tekintve melyek az előttünk álló feladatok.
káig "Városháza palotának" emlegettek impozáns épület- Másnap délelőttre kirándulást terveztünk Kenderesre a 
tömbje miatt. Sokak számára meglepő, hogy eredetileg is Horthy kastély és kripta, valamint a múzeum megtekinté-
hivatali épületnek tervezték és nem főúri palotának. sére. A közlekedés azonban megtréfált bennünket, ugyanis 

Az egyik alkalmazott körbevezette a csoportot az épü- a menetrend szerinti Volán busz lerobbant és kb. száz 
letben és elmesélte annak történetét is. A városháza kör- perces késéssel tudtunk volna indulni. A társaság egy része 
nyéke szépen parkosított, a városban sok szobor található. ezt nem akarta kivárni, így csak páran mentek el. Beszámo-
Itt áll Arany János és Móricz Zsigmond szobra, akik a város lójuk szerint sok szép és érdekes dolgot láttak. A nap 
híres lakosai voltak. Csoportunkat legjobban a Vigadó előtt azonban így is hamar eltelt fürdéssel, szaunázással, beszél-
álló "Bagaméri" szobor bűvölte el, mely tisztelgés a város getéssel. 
híres szülötte, Csukás István előtt. Vacsora után az ebédlőben újra összegyűltünk és bo-

A következő állomásunk a Vigadó volt, mely jelenleg rozgatással, vidám nótázással, anekdotázással telt el az este.
kulturális központként működik. Itt nem nagyon bámész- A következő napon a többség még ottmaradt. Egész 
kodhattunk, mert éppen próbák folytak a nagy színház- nap a fürdőben élveztük a semmittevés jótékony, gyógyító 
teremben. Azért megcsodálhattuk a gyönyörű ólomüveg hatását csak délután indultunk haza.
ablakait, amelyeket a felújítás során találtak meg és vak- Nagyszerű programon vettünk részt, mely lehetőséget 
ablakként, megvilágítva töltik be funkciójukat. Működik itt adott a szervezetek és a bennük tevékenykedő emberek 
mozi, játszóház, ifjúsági klub, bowling pálya stb. Meg- jobb és közvetlenebb megismerésére és a hétköznapokból 
néztük még a Kálvin téren lévő szoborparkot és a híres való kikapcsolódásra.                                    Katona Józsefné
gimnáziumot, ahol Móricz Zsigmond tanult és egy ideig itt 
tanított Arany János. 

Visszatérve a hotelbe a fürdő felfedezésére indultunk. 
A különböző hőmérsékletű gyógyvizes, pezsgő és úszó 
medencék kellemes fürdőzésre és kikapcsolódásra alkal-
masak. Csoportunk egyes tagjai a vízi tornán is részt vettek, 
mások a szaunákat próbálták ki.

Este vacsora után került sor a konferencia kiemelt té-
máinak megbeszélésére. Ezek a következők: 

- Közhasznúsági tevékenységek: Mozgás egy életen át 
- Szociális szolgáltatások megismerése és a lehetősé-

geink. 

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

Csapatépítés Kisújszálláson
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15 éves az "Aranykor" Városi Nyugdíjas Klub

A Komádi "Aranykor" Városi Nyugdíjas Klub decem-
ber 9-én tartotta megalakulásának 15. évfordulóját. A 
jubileumi ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel: - Tóth 
Ferenc Komádi polgármestere, Dr. Vitányi István ország-
gyűlési képviselő, Némethné Jankovics Györgyi a Nyug-
díjasok Országos Szövetségének elnöke, Véghné Reményi 
Mária a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnöke, 
Molnár Ferencné a Hajdú- Bihar Megyei és Debreceni 
Nyugdíjas Szervezetek Szövetség elnök asszonya, Héder 
Zoltán alpolgármester, valamint a település intézménye-
inek vezetői.

Az ünnepség K. Nagy Zsófi fuvolajátékával kezdődött, 
ezt követően Mike Zoltán klubelnök tartotta meg beszá-
molóját a tizenöt év munkájáról, eredményeiről. A beszá-
moló végén megköszönte a tagság hozzájárulását a sike- Az ünnepi tortát megszegi a település polgár-
rekhez és elérzékenyülve felesége segítségét is. Ezután mestere, a klubelnök, a NYOSZ és a megyei 
Tóth Ferenc polgármester köszöntötte a 15 éves klubot, szövetség elnöke
kiemelve a klubelnök munkáját és átadta a polgármesteri 
elismerő oklevelet: A Komádi "Aranykor" Városi Nyugdíjas tatkozott a kétszeres kontinensbajnok Komádi Mazsorett 
Klub vezetőjének lelkiismeretes vezetői munkájának elismeréséül, csoport, a Nyugdíjas Klub népdalköre, szavalói:  Kolozs-
továbbá Komádi városért végzett kiemelkedő munkájáért és a város vári Andrásné, Kovács Imre, Cserép Imre, Csóra József  
hírnevének méltó öregbítéséért." A polgármester után a NYOSZ citerajátékával, Varga Zsigmond nótacsokorral, a Be-
elnök asszonya, Némethné Jankovics Györgyi szólt, külön rettyóújfalui Nyugdíjas Egyesület tánccsoportjával, vala-
kiemelte, hogy édesapja is szeretett Komádiba jönni, és át- mint Tóth Boglárka Sára népdalcsokorral, amit Sín Maja 
adta ajándékait a klubelnöknek. Ezt követően az elisme- citerával kísért. A kultúrcsoportok bemutatkozása után a 
rések, az emléklapok átadása következett. Az emléklapok vendégsereg átvonult a Barsi Dénes Általános Iskola szé-
átadása után Molnár Ferencné a Hajdú- Bihar Megyei és pen feldíszített ebédlőjébe, ahol megvacsoráztak. A vacso-
Debreceni Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnök ra után felszeletelték az óriás tortát, amelyet K. Nagy Balázs 
asszonya is megköszönte a klubban végzett sikeres munkát, cukrászmester készített és ajánlott fel az ünnepségre.
valamint a polgármester hozzájárulását a klub sikeréhez és Örömkönnyek, jókedv jellemezte az ünnepséget. A ki-
átadta Tóth Ferenc polgármesternek az "Idősbarát" díjat. váló hangulat és a tánc szinte kivilágos kivirradtig tartott. A 
Ezután a kulturális csoportok fellépése következett. Bemu- talpalávalót ifj. Szabó Sándor szolgáltatta.           Cserép Imre

A Barátság fa ültetés emlékhelye
a klubszobánál

A klubszoba - tele a klub által nyert 
oklevelekkel, díjakkal
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A derecskei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 2017. de- Betlehemes előadást új szereposztásban a klubunk tagjai is-
cember 2-án tartotta meg a XI. Generációs Gála műsorát. mét bemutatták. Színesítette a műsort két tánccsoport, a 
A több mint kettőszáz fős közönség igen változatos mű- Budapest-Zugló tánccsoportja, illetve Derecske-Hajdú-
sorszámokból válogathatott kedvére. szovát táncosai. Fergeteges sikert aratott a vicceivel, hu-

A magyar és a székely himnusz eléneklése és a köszön- morával "Kató néni" Komádiból. Ugyancsak nagy sikert 
tések után kezdődtek az előadások. Tizenkét településről aratott a Hajdúsági Népzenei Együttes műsora. A két lány 
tisztelték meg előadásukkal gálánkat, nem is beszélve a he- csodálatos hangjával, citerajátékukkal lenyűgözték a kö-
lyi előadókról... zönséget. Méltó és igazán szép befejezés volt a Kék-Kálló 

A Gyermekfény Gyermekszínház bemutatta kedves citerazenekar műsora. Szinte le sem akarták engedni a szín-
előadásában, hogy "Hol lakik a szeretet?". Tizenkét gyerek padról őket. Végül egy ráadás műsorszám következett, 
tanulta meg a dalokat, verseket, Tassi Melinda vezetésével. Tóth Károly operett énekes magyar operettek slágereit adta 
A derecskei kis cserkészcsapat, és a Táltos Színjátszó Kör elő, igazán tapsviharos befejezéssel.
közös előadásában láthattuk a Derecskei Betlehemes elő- Biharnagybajomból először jöttek közénk, műsort nem 
adást, amelyett Makleit Zsolt és Nádházi-Tálas Csilla taní- hoztak, nézőként voltak jelen, Furka Albert klubvezető ve-
tott be. A közös produkció nagyon tetszett a közönségnek, zetésével.  
az idősebb derecskei betlehemeseknek igazán méltó utó- Köszönjük minden előadónak, hogy igazán színessé, 
dai. változatossá tette a XI. Gálánkat. Köszönet a nézőközön-

A gála műsor Mészáros Lajos verses köszöntőjével kez- ségnek, akik támogatták a Gálát. A klubtagok is igazi házi-
dődött, majd Dávid Laura karácsonyi énekek hegedű játé- gazdaként mindent megtettek annak érdekében, hogy min-
kával folytatódott. A Hajdúnánási Nótaklub énekeseit, denki jól érezze magát, reméljük, mindenki megelégedé-
Szabó Katit, Nagyné Margitkát, Áfráné Erzsikét és Pomázi sére.
Lászlót Botos Lajos prímás kísérte. A Hajdúszováti Dalkör Köszönjük Bakó István Derecske város polgármeste-
nagyon szép dalokat énekelt, a Nagyszalontai Magyar Szö- rének a rendezvényhez járuló támogatását, a DCÖ egye-
vetség énekkara pedig műsoruk végén elénekelte a Magya- sület elnök asszonyának Szána Irénnek, hogy a műsorok 
rok Világhimnuszát is. Mikepércsről Budai Imre Tamás ideje alatt egészségügyi szűréseket végeztek, a parajdi sóról 
Gábor dalokat énekelt, Tamási Albert katonadalokkal ti- tartott felvilágosító programot Kovács Évának, a Derecs-
sztelte meg műsorunkat. Hajdúszoboszlóról, Kabáról ma- kei Művelődési Központ igazgató asszonyának, Nádhá-
gyarnótákat hoztak a műsorba Gere Gyula, Csukás Tibor ziTálas Csillának, hogy a rendezvény ideje alatt az egész ház 
és Hevesi Józsefné. Verssel és énekszámmal szerepeltek rendelkezésünkre állt, és a művelődési központ dolgo-
Debrecenből Tőzsér Zoltánné, Bordás Istvánné, Berettyó- zóinak a sok segítséget.   
újfaluból Kerekes Sándorné. A tíz éve először bemutatott                                                                               (X)

Hagyományőrző Generációs Gála
Derecskén
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A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 
(ZMNYÉSZ) december 12-én tartotta adventi ünnepsé-
gét. Az ünnepségre meghívott vendégek - Dr. Szabados 
Gyula önkormányzati referens, Hella Ferenc tiszteletes, 
Budavölgyi Kálmán Civil Kerekasztal ügyvezető, Lengyel 
Ferenc gazdasági vezető, az érdekvédelmi elnökség tagjai és 
a szervezethez tartozó klubok vezetői - vettek részt az ün-
nepségen.

Béres János elnök köszöntő szavai után következett Bé-
csi Lajosné, a Napfény Egyesület mondókája, majd Hella 
Ferenc tiszteletes úr osztotta meg az ünnepség tagjaival 
adventi-karácsonyi gondolatait.

Gerencsér Györgyné, a Pedagógus Klub tagjának sza-
valatát követően Balogh István áldott karácsonyi ünne-
peket és egyben sikerekben, egészségben bővelkedő, békés, 
boldog új esztendőt kívánt minden résztvevőnek, végül 
pezsgős koccintás zárta a hivatalos műsort.

Ebéd után jó baráti hangulatú beszélgetéssel ért végett a 
.rendezvény

*

A Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete 
Nagykanizsán 2017. december 15-én tartotta év végi mű-
soros, zenés, vacsorával egybekötött rendezvényét, melyet 
megtisztelt jelenlétével Dénes Sándor, a város polgármes-
tere. Köszöntötte a tagságot, méltatta az éves munkájukat, s 
megnyitotta rendezvényüket.

Karosi Lászlóné az egyesület elnöke részletesen beszá-
molt az éves munkáról. Béres János, a ZMNYÉSZ elnöke 
is köszöntötte a tagságot és elnöküknek, Karosiné Valinak 
átadta a Díszoklevél kitüntetést, amit kiemelkedő, jó mun-
kájáért kapott a NYOSZ országos szervezetétől.

Majd műsor következett: Lekszikov Csaba kis táncosai 
az Eraklin Táncklubból tartottak bemutatót, Czakóné Ró-
zsika unokája versét szavalta, Bécsiné Kata karácsonyi no-
vellát olvasott fel, Sulyokné Pöttyi operett számokat éne-
kelt. Dr. Szabados Gyula idősügyi referens pohárköszöntőt 
mondott, majd pezsgős koccintás következett. A finom 
vacsora, s a sütemények elfogyasztása után jó hangulatú be-
szélgetés, s a bál következett, majd vidám hangulatban ért 
végett a rendezvény. 

Hírek Zalából

Havidíj (+27% ÁFA/hó) 1 500 Ft 
Internet havidíj (+5% ÁFA/hó) 1 000 Ft 
Hívás belföldi hálózatba és EU roaming 120 perc 
Csoporton belüli hívás 0 Ft 
Percdíj belföldi hálózatba  (+27% ÁFA/perc) 7 Ft 
Adatforgalmi keret belföldön 1 GB 
Díjmentes belföldi SMS-ek száma 20 db 
SMS ár belföldi hálózatba   (+27% ÁFA/db) 20 Ft 

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a NYOSZ telefonflottához 
tartozó előfizetőket (Aidaco-s), hogy 2018. 
január 1-től a havi előfizetési díj és a tari-
fák csökkennek. Az új feltételek:



A Dobó Katica Nyugdíjas Szervezetnél Egerben 2018. Nagy népszerűségnek örvend tagjaink körében a szelle-
január 15-én kezdődik meg az új év - új programokkal. Tag- mi vetélkedőn való részvétel és a KI-MIT- TUD? vetélkedő 
ságunk már nagyon várja, hogy a még decemberben kiosz- is, így ezek nem maradhattak ki a tervezés során. Az eddig 
tott éves program alapján elkezdődjön az újabb szervezeti felsoroltak mellett egy-két nyárs- és bográcsparti is szere-
élet, beinduljon a 2018-os év. pel a jobb idő beálltával, amit nagyon szoktak kedvelni tag-

Az új év jelentős változással kezdődik meg, mivel 25 év jaink. Hogy teljes legyen talán a sor, még kéthárom kirán-
után az eddig helyet adó Bartakovics Béla Közösségi Ház dulás is szerepel programunkban honismereti jelleggel. 
tatarozásra, felújításra kerül, így az 1-2 évre bezárta kapuit Kiemelt helyen szerepel egy kárpátaljai kirándulás, ahol 
az ott működő közösségek előtt. Foglalkozásaink megtar- több napot kívánunk eltölteni egy ottani szervezet meghí-
tásához új helyet kellett keresni, amely egy nagy létszámú vására. Szeretnénk megismerni az ottaniak életét, minden-
szervezetnél nem kis gondot jelentett. Végül Eger Város napjaikat. Történelmi helyek felkeresése, Munkács, Bereg-
Polgármesteri Hivatala és az EKMK hathatós segítségével szász, a Vereckei hágó meglátogatása is napirenden szere-
részben sikerült megoldani, igaz, nem egy helyiségben. A pel. Az éves beszámoló közgyűlés is megtartásra kerül már-
város különböző pontjain és helyiségeiben lesznek a ren- cius hónapban. Úgy gondolom, hogy a fenti felsorolás tar-
dezvényeink. Ami szintén lényeges, hogy az eddigi heti talommal való megtöltése nem kis feladatot jelent az el-
rendszeresség helyett két hetente lesznek a foglalkozások. nökség és tagság részére. Mindenesetre nagy lendülettel és 

A szervezetünk elnöksége a programok összeállításánál várakozással tekintünk az éves programjaink megvalósítá-
a fentieket messzemenően figyelembe vette. Ugyanakkor sa elé az új helyeken és környezetben.
tagjaink véleményeit, észrevételeit és javaslatait is kikértük. Van tehát program bőven, mindenki igényének megfe-
2018-ban mintegy 10-12 előadásra kerül sor, szerepel a lelő és mennyiségű. Most már tagjainkon a sor, hogy meg-
tervben kormányhivatali tájékoztató, egészségügyi előadás, töltsék azt tartalommal és a hétfői rendezvényeken hasz-
biztonsági kérdések és megemlékezés is kerek évfordulók- nosan töltsék el szabadidejük egy részét. És ha még ez sem 
ról. Természetesen a Nőnapi, Anyák napi köszöntés, idő- lenne elég, akkor a hagyományőrző asszonyaink műsorai, 
sek világnapi megemlékezés nem maradhatott ki a sorból, színjátszó körünk és nosztalgia énekeseink fellépései, vala-
ahol a város vezetői, általános iskoláinak tanulói köszöntik mint az Egri Vitézek Dalkör előadásai tarkítják még a sort. 
tagjainkat. Továbbá szerepel négy zenés műsor tagságunk Várjuk tagjainkat, az érdeklődő egrieket, környékbelieket is 
kívánságára, ahol köszöntjük a farsangot, felelevenítjük a rendezvényeinkre az új helyszíneken.   
húsvéti vígasságokat is. Oravecz Mihály elnökhelyettes
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Harmincadik születésnapját ünnepelte a nagyatádi Őszi oklevelet adott át a klub elnökének a 30. évforduló alkalmá-
Napfény Nyugdíjas Klub. Sándor Éva elnök ismertette a ból, majd a társ klubok is köszöntötték az ünneplőket.
harminc év legjelentősebb történéseit. A három évtized Az alapítók okleveleket, a tagok pedig emléklapot kap-
alatt hetven oklevelet és emléklapot szereztek a különféle tak. Az ünnepséget a klubtagok énekkarának műsora színe-
rendezvényeken. Háromszor értek el országos kiváló mi- sítette. A születésnap finom vacsorával és késő estig tartó 
nősítést. Jól együttműködtek a társ klubokkal. Az idősekkel bállal zárult.                                                    Györke József
és a betegekkel is tartották a kapcsolatot. Meleg szavakkal 
emlékezett meg Takács Józsefnéről, a klub Bözsi nénijéről, 
aki valamennyi rendezvényükön verset mondott. A 103. 
születésnapján is megköszöntötték, a mai születésnapot 
azonban már nem élhette meg. Szintén sok szeretettel kö-
szöntötték a korábbi vezetőket, köztük kiemelten is a jelen 
lévő Beke Pálnét, aki alapítóként egyengette a klub munká-
ját, s tizenhat éven át irányította is azt.

Jelszavuk: "Együtt könnyebb". Jelenleg harmincöten 
vannak két férfitagjukkal együtt.

Köszöntötte őket Ormai István polgármester és Gye-
nesei István volt miniszter is, akik erkölcsileg és anyagiakkal 
segítették a klubot. Stikel János a szövetség megyei elnöke 

Harminc év "Őszi Napfényben"

Dalban adták elő a harminc évet
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Mozgalmas őszi hónapokat tudhatunk magunk mö- rammal töltöttünk el néhány órát. Megbeszéltük, hogy a 
gött. Szeptembertől november végéig számtalan élmény- következő évben szervezünk közös programokat Sárán-
teli programban volt részünk. Programjaink a "Híd a gene- don és Etéden is. 
rációk között" pályázat egyik részeként a "Múlt idéző le- Másnap reggel hazafelé indulva a Szalmakalap Múze-
gendák" egy hónapig tartó programjával kezdődött. Ebben umba mentünk. Itt életre szóló élményben volt részünk.  
az évben  Fazekas Mihály: Ludas Matyi című műve alap-  Az etédi polgármester bátyja (szállásadónk) Szőcs Lajos 
ján  szerveztünk egy rendezvénysorozatot szeptember 15. vezetett körbe bennünket a múzeumban és a szalmakalap  
és október 15. között. A sárándi általános iskolások 6. és készítés néprajza mellett nagyon szép, igaz gondolatokat 
7.osztályosok csapatai, a Mikepércsi Nyugdíjas Egyesület, a mondott  az emberi kapcsolatokról és a barátságról.
Derecskei Jó barátok Nyugdíjas Klub és a sárándi Ezüst Tovább buszozva, Kolozsvárra érkezve a főtéren  meg-
Évek Nyugdíjas Klub csapatai vettek részt ezen a progra- néztük Mátyás király szobrát, a Szent Mihály templomot és 
mon. Szeptember 16-án a Vásári Sokadalomban felállított Mátyás király szülőházát. Késő esti órákban érkeztünk haza 
Ludas Matyi kuckójában mindenki különböző gyógynövé- Sárándra. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva és bará-
nyeket ismerhetett meg. Készíthetett saját tervezésű nyom- tokra lelve töltöttük ezeket a napokat.
dával díszített kis gyógynövényes zsákocskát. Versenyez- Ezután a hetek a következő megyei rendezvény szerve-
hettek játék faragott libák futtatásában is. Szeptember 18- zésével teltek. November 4-én IX. alkalommal rendeztük 
án minden versenyző csapat és a zsűri tagjai, valamint  meg a "Dalok szárnyán" Fesztivált.18 településről 27 részt-
településünkön lakó néhány nyugdíjas egy napos autóbu- vevő tette emlékezetessé ezt a napot. A nyugdíjas klub 
szos kiránduláson vett részt. Megnéztük Szabó Gyuri bácsi tagjai által készített ebéd után a színpadot Bugya Ferenc 
gyógynövény kertjét Bükkszentkereszten. Összegyűjtöt- foglalta el, aki délután 4 óráig húzta nyugdíjas társainak a 
tük a legfontosabb tudnivalókat a leggyakoribb gyógynö- talpalávalót. Hagyományokhoz híven most is köszöntöttük 
vényekről. Ezután a Szent István Barlangot néztük meg az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat. Eb-
Lillafüreden. Két hét alatt minden csapat megnézte a Ludas ben az évben Böszörményi Andrást és feleségét valamint 
Matyi című rajzfilmet és a Soós Imre főszereplésével ké- Gyüre Jánost és feleségét köszöntöttük az Önkormányzat 
szült filmet. Ezután került sor a "Ludas Matyi nyomán" segítségével. 
című vetélkedőre a Közösségi Házban. A vetélkedőt a De- Alig pihentük ki a fesztivál kellemes fáradságait, újabb 
recskei Jó barátok Nyugdíjas Klub nyerte, megelőzve a közös program várt ránk. A "Hagyományőrzés lehetőségei 
Mikepércsi Nyugdíjas Egyesületet, és a házigazda sárándi és a fiatalok idősek együttműködése" jó gyakorlatának 
csapatot. Nagyon hangulatos versennyel és közös ebéddel megismerése kapcsán 3 napos autóbuszos kiránduláson 
zártuk az egy hónapig tartó programsorozatot. vettünk részt. Tatán megnéztük a Vármúzeumot, majd 

A következő programunk Erdélyben volt, ahol bará- városnéző kisvonatra szálltunk, Rév-Komáromban a Szent 
tokra találtunk Etéden. Szeptember 29- én kora reggel András templomot és az Európa udvart néztük meg.  
indultunk el Sárándról. Először Királyhágón álltunk meg. Másnap délelőtt a Klapka György Múzeum megtekintése 
Ezután Bánffyhunyad, majd a Tordai hasadék történetével után találkoztunk a komáromi nyugdíjas klubok vezetőivel, 
ill. legendájával ismerkedhettünk meg. Az elárasztott falu tagjaival. Beszélgettünk velük arról hogyan miként kapcso-
szívfacsaró látványa után érkeztünk meg Kőrispatakra, lódnak be a város programjaiba. Délután a Brigetio Gyógy-
ahol az etédi polgármester várt bennünket. Elfoglaltuk a fürdőben töltöttünk el jó hangulatban néhány órát. 
szálláshelyünket és indultunk Etédre, ahol már vártak ben- Az utolsó napon Budapestre buszoztunk, ahol a Vajda-
nünket. Kis meglepetés műsorral köszöntöttük vendéglá- hunyad Várban található Mezőgazdasági Múzeumot néz-
tóinkat. A vacsora után előkerültek a népdalok, nóták, tük meg. Az állandó kiállítás mellett ekkor volt az orchidea 
slágerek. Mind a házigazdák és mi, vendégek is szívesen és a bromélia kiállítás is. Csodálatos virágok között sétálva 
énekelünk együtt. Hangulatos este után tértünk vissza a töltöttünk el néhány órát. Sok-sok élménnyel gazdagodva 
szálláshelyünkre. tértünk haza. 

Másnap Szovátán a Medve tó, Parajdon a Sóbánya, Ko- Az őszi hónapok tartalmasan, élményekkel teli progra-
rondon a fazekas műhelyek szépségeit csodálhattuk meg. mokkal teltek. Az eltöltött idő, a sok szép emlék teszi felejt-
Megálltunk Farkaslakán Tamási Áron emlékművénél, majd hetetlenné nyugdíjas társaim és magam számára is ezt az 
Székelykeresztúron Petőfire emlékeztünk. Este 6 órára vár- időszakot. Reméljük, jövőre is lesz hasonló szép progra-
tak bennünket etédi barátaink, ahol ismét közös prog- mokban részünk.                     Virágos Lajosné Kozák Anikó

Élményekben gazdag hónapok a sárándi 
Ezüst Évek Nyugdíjas Klubban
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Immár tizenharmadik alkalommal került sor a kecs- Ezt követően Mogyorósiné Balogh Terézia nyá. zls 
keméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületében versmondónak tapsolhattak a megjelentek. Az egyesület 
a vidám karácsonyi műsor megrendezésére unokáink köz- elnöke prózai részletek felolvasásával tette még ünnepé-
reműködésével. lyesebbé, emlékezetesebbé az estet

Nagy izgalommal készültek a gyerekek az ismételt be- Csóka Tamás nyá. ezredes
mutatkozásra, néhányuk már többször is szerepelt az egye-
sület rendezvényén. A nyugdíjas klub tagjai legalább annyi-
ra izgultak, várták a szereplőket. Örömmel és megható-
dottsággal nézték végig a vidám hangulatú műsort. Külö-
nösen igaz volt azokra a nagyszülőkre, akiknek az unokájuk 
vállalta a szereplést, a büszkeség és az öröm érzése csillant 
fel a megfáradt arcokon.

Szemerédi Réka színvonalas táncprodukciójával vonta 
magára a "tisztes korú" közönség figyelmét, Csóka Luca 
Eszter meséje csalt mosolyt az évek során megfáradt arcok-
ra, Csóka Fanni is vidám perceket váltott ki a megjelentek 
körében, Csóka Botond gitárján pedig ismert karácsonyi 
dalok csendültek fel.

Az est fő szervezője Bartos Gyuláné - Kati óvónéni - a 
karácsonyi ünnepség történetét idézte fel néhány mondat-
ban, majd ajándékokkal köszönte meg az est szereplőinek a 
színvonalas, érzelmekre ható kedves műsorát.

Karácsony a klubban

A szeretet és békesség órái
Ünnepi műsorral köszöntötte a városi klubok        pont és a város rendezvényeit, őrzik a kiállításokat. 232 

nyugdíjasait az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ kiállítási napon több mint 400 fő vigyázta a kiállítási tár-
(ANAKK). gyakat.

Dr. Szántóné Dr. Nagy Nikoletta az ANAKK társa- Deák Jánosné az egyesület elnöke megköszönte, hogy a 
dalmi kapcsolatokért felelős igazgatóhelyettese köszöntő- kulturális központ lehetőséget biztosít térítés mentesen a 
jében elmondta: "a gálaműsor nem csak az együttlétről, ha- kéthavonta megrendezésre kerülő "Derűs órák" zenés 
nem a köszönetről is szól. Önök segítenek bennünket ab- táncos rendezvényre, és a havonta megtartott Egészség-
ban, hogy éves szinten közel száz művészeti kiállításunk ügyi Kis Akadémia előadásaira, továbbá mind azt a sok 
épségben a maga szépségében megóvásra kerüljön". előadást, melyen tiszteletjeggyel jelen lehetnek a tagok. 

A SzolnokVárosi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédel- Máthé György esperes, plébános ünnepi beszédében a 
mi és Kulturális Egyesülete 2000 óta 18. éve segíti a köz- szeretet éltető erejét hangsúlyozta.

Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott méltatta a 
nyugdíjasok segítőkészségét.

Az ünnepi műsort a Magiszter Fényes Adolf  Szolnoki 
Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium ének és tánc 
csoportja mutatta be nagy sikerrel. Szép koreográfiájukat, 
tehetséges előadásukat a közönség nagy tapssal jutalmazta.

Az ünnepi előadáson a városi nyugdíjas egyesület 20 
klubjából 352 fő vett részt, A kulturális központ teával, 
forralt borral vendégelte meg a közönséget és ajándék cso-
maggal is kedveskedett.
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A korábbi három év gyakorlatának megfelelően 2017- A 2017. évi kulturális ajánlataink helyszíneiről és az 
ben is rendszeres havi kulturális ajánlatokat készítettünk a ajánlott előadások, kiállítások, koncertek témáinak felmé-
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége  tagszervezetei részére. réséről elkészült összesítésben a következő beszédes szá-
Ezek felkínálták a kultúrát közvetítő intézmények (pld: mok jellemzik munkánkat és tagszervezeteink érdeklődé-
könyvtárak, múzeumok, művelődési házak) műsorait, kiál- sét.
lításait, zenei rendezvényeit, amelyeket az idősebb korosz- A múlt évben 47 helyszint javasoltunk: az Országos 
tály ismeretbővítésére, szórakoztatására válogattunk össze. Széchényi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Duna-

Ajánlatainkat a NYUBUSZ honlapján rendszeresen palota, a Vigadó, a Barabás Villa, a MOM Kulturális Köz-
közzétettük, a klubvezetők és az aktivisták e-mail-ben kap- pont, néhány művelődési intézmény és templom mellett, 
ták meg. Volt, hogy csoportos látogatásokat a klubvezetők olyan intézmények, helyszínek is megjelentek program-
külön kérésére szerveztünk színvonalas kiállítások, műem- ajánlatunkban, mint a Bálna, a Magyar Zenetörténeti Inté-
lékek megtekintésére idegenvezetéssel egybekötve. Ilyen zet, a Műcsarnok, a Budapesti Művelődési Központ, a 
volt például az Országos Széchényi Könyvtár Arany és Várkert Bazár, a Szent István park, a Budavári és a Deák 
Tompa kiállítása, látogatás a Képzőművészeti Egyetem téri Evangélikus Templom, az ELTE Könyvtártudományi 
"Epreskert" műtermi komplexumába, a Várkertbazárba, Kara vagy a Magyar Földrajzi Társaság klubterme.  
Ludwig Múzeumba.  A témákat illetően a képzőművészeti, zenei, az irodal-

Az egyénileg látogatható programokból általában ha- mi, előadások voltak túlsúlyban. Így: festészeti, szobrásza-
vonta 14-16 rendezvényt javasoltunk. A rendezvények lá- ti, építészeti: 22; irodalmi, nyelvi: 44; színház, film, tánc: 19; 
togatottsága az utóbbi időben egyre bővült, csoportok művelődés-, könyvtörténeti: 12; komoly zenei: 36; nyári 
alakulnak ki azonos érdeklődésűekből, témakörönként. koncertek könnyebb zenei: 22; történelmi, néprajzi: 9; ter-
Klubtagjaink is rendszeresen felhívják figyelmünket az el- mészettudományi, orvosi: 12; összesen: 176.
következendő időszak jobb programjaira. Ezeket általában Néhány összművészeti fesztivált is meghirdettünk: így, 
beépítjük a havi kulturális ajánlatokba, ám mindig figye- a Pozsonyi-Pikniket, a Hegyvidék Napokat, a Nemzetközi 
lembe vesszük a programok összeállításánál, hogy az idő- Könyvfesztivált, a Tabán Feszt-et, az Európa-napot, a Sár-
sek érdeklődési körével egyező, minőségi előadásokat, kányhajó bemutatót, a Múzeumokéjszakáját stb. 
könnyen elérhető helyen, ingyenesen vagy kedvező belépti Összeállította a szervező: 
díjakkal tudjuk meghirdetni. Böde Józsefné Ica

NYUBUSZ oldalNYUBUSZ oldal

Beszédes számok egy év kulturális programjából

December 8. és 9. között került megrendezésre a BOK (korábban SYMA) Csarnokban a Nyugdíjas 
Expo. Az idősek számára szolgáltató és terméket gyártó, vagy forgalmazó cégek, intézmények éves 
szokásos bemutatója és vására az idén mintha kissé szolidabbra sikerült volna, a kiállítók és a néző-
közönség is kisebb létszámban képviseltetett. A kulturális bemutatók és a kiállító standunk azonban

nagy sikernek örvendtek, sokan voltak kíváncsiak a NYOSZ és kiadványai iránt. Különösen nagy 
érdeklődés kísérte a NYOSZ kártya átvételi lehetőséget.

Nyugdíjas Expo 2017



24 ENERÁCIÓNG K

VisszanézőVisszanéző

Bár öt magyarból három tudja, hogy a tüdőgyul- Megtekintették Alpár Ignác, Károlyi Sándor, Darányi Ig-
ladás halálos kimenetelű is lehet, mindössze 5%-uk nác, Anonymus és több magyar mezőgazdász szobrát.
tervezi a védőoltás beadatását. Egy 2016-ban készült reprezentatív felmérés szerint 

tüdőgyulladás elleni védőoltást a lakosság alig 2,5%-a ka-
A budapesti nyugdíjasok - mint az erősen érintett pott már, és mindössze további 5% azok aránya, akik ter-

korosztály képviselői - közös sétával hívták fel a figyelmet a vezik, hogy a pneumococcus okozta tüdőgyulladás elleni 
bakteriális tüdőgyulladás megelőzhetőségének fontossá- védőoltást beadatják maguknak a háziorvosukkal, miköz-
gára ! ben az emberek 60%-a tisztában van vele, hogy főleg idős-

Budapest, 2017. november 14. korban a tüdőgyulladás akár halálos kimenetelű is lehet.
A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége ismét megren- Pedig a megelőzés, a védekezés a tüdőgyulladás elleni 

dezte az immár hagyományosnak számító sétáját a Tüdő- küzdelem legegyszerűbb és egyben leghatékonyabb módja. 
gyulladás Világnapja alkalmából. Budapesten a városligeti Alapvetően fontos odafigyelni a helyes öltözködésre, a 
rendezvényen elsősorban a megelőzés fontosságára hívták rendszeres testmozgásra és a változatos étrendre. A közel-
fel a figyelmet, hiszen ez a betegség sajnos a mai napig a tíz gő megfázásos időszakban azonban még ennél is lényege-
vezető halálok egyike maradt. sebb, hogy oltásokkal védekezzünk az influenza és - annak 

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szö- leggyakoribb szövődménye - a tüdőgyulladás ellen. Dr. 
vetsége (NYOSZ) tagszervezetei évek óta országszerte in- Ócsai Lajos, az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal Járvány-
vitálják tagságukat figyelemfelkeltő sétára a Tüdőgyulladás ügyi Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője szerint 
Világnapja alkalmából. Budapesten a Nyugdíjasok Buda- statisztikai összefüggés mutatható ki az influenza és a bak-
pesti Szövetsége szervezésében a séta - az egészséget jel- teriális fertőzések között, ennek köszönhető, hogy Euró-
képező - finom nyírségi alma osztásával kezdődött, majd a pában, az idősebb korosztály körében influenzajárványok 
lelkes csapat fél tizenegykor indult útnak a Műjégpálya elől, idején a legmagasabb a tüdőgyulladás miatti halálozás. 
ahonnan a Vajdahunyad várához sétált át. Az indulás előtt "Megelőzött fertőzésnek azonban nincsen szövődménye 
Véghné Reményi Mária a NYUBUSZ elnöke elmondta, és nincsen halálozása" - emelte ki a védőoltással megelőz-
hogy az időskori egészségmegőrzés egyik legfontosabb hető fertőzőbetegségek szakértője.
szabálya, hogy a megelőzhető problémákat előzzük meg, Az egészség megőrzése érdekében szervezett, figye-
hiszen az életkor előre haladtával a fokozatosan gyengülő lemfelkeltő városligeti séta a jó hangulatú, egészséges gya-
immunrendszer miatt egyre nagyobb kihívást jelent a loglás mellett egyúttal  kulturális élményt is adott a részt-
szervezetnek a különböző betegségek leküzdése. "Egysze- vevőknek!
rűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy - amúgy 

Kiss Évamegelőzhető - betegség miatt hetekre ágynak essünk, hi-
Véghné Reményi Máriaszen a család, az unokák és nem utolsósorban a barátok nap 

mint nap számítanak aktív jelenlétünkre."
Az egészség megőrzése érdekében tervezett figyelem-

felkeltő sétán a résztvevők megtekintették a jeles hely-
színeket és megemlékeztek az alkotóikról is. Többek között 
a 1860 as években a Műjégpályát megálmodó, kezdemé-
nyező, a mentőt alapító Kresz Gézáról, a korcsolyázás, és 
az egészséges  mozgás népszerűsítőjéről.

Szemet gyönyörködtető - Alpár Ignác építész által 
alkotott - Vajdahunyad-vár milleneumi épületegyüttese. Az 
alkotónak az épületegyüttesnél sikerült megoldani a külön-
böző építészeti stílusok csodálatos összhangját és harmó-
niáját. A novemberi friss levegőn az egészség megőrzéséért  
sétáló idősek egyúttal tisztelegtek a nagy elődök előtt is. 

Figyelemfelkeltés a tüdőgyulladás 
megelőzhetőségére!



ENERÁCIÓNG K

KönyvajánlóKönyvajánló

25

Könyvajánló
Moldova György: Kegyelemkenyér 1. 2. 3. - Riport  a nyugdíjasokról       
URBIS KÖNYVKIADÓ - SZENTENDRE, 2017

Moldova György írásait az ország olvasói jól ismerik, tek, vagy ígéretet tettek, hogy elküldik a hiányzó választ. 
hiszen: "az eltelt hatvan év alatt huszonöt kötetnyi, ötezer Felcsút polgármesteréhez hasonló magatartással nem talál-
nyomtatott oldalt kitevő riportot írtam … bejártam az or- kozott.
szágot az Őrségtől Záhonyig, az Ormánságtól Tokaj- Az egyes tájegységeknél mélyebb tájékoztatást kaptunk 
Hegyaljáig". Sok könyvét olvastam, s amikor megláttam a annál, mint amit a sajtóból már ismerhetünk. Bőven olvas-
NYOSZ-ban '17 tavaszán a fent jelzett első kötetet, olva- hatunk pl. Csepelről, de pl. az ismeretlenebb területhez tar-
sásra motivált részben a címlap képe, másrészt nyugdíjas tozó Hárosról  is ír részletek.           
mivoltom. Elolvasása után már vártam a második, harma- A bányák bezárásának helyzete is bemutatásra kerül a 
dik kötetet. könyvekben; a mecseki bányák, Zobák bezárásának, ezáltal 

Igaz, olvasom, nézem, hallom a napi híreket, de az író a munkanélküliség, a lakhatási problémák, a bányában szer-
által adott kitekintés mélyebb, szélesebb ismereteket adott. zett betegségek kezelésének körülményei.
Lenyűgözött hatalmas szervező munkája, amiről így ír: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei résznél a választott 
"egy ökölvívó erőnlétét és egy jezsuita szerzetes megszál- Váci Mihály idézet "ma is az ország érdes fele" - nagyon 
lottságát igényli" ez a munka. Köszönet azoknak, akik se- aktuális. Itt a tsz-ek valamint az állami gazdaságok bezárása 
gítették Moldova Györgyöt azzal, hogy megszervezték a okozta a nagy problémát. A felszabdalt, s megkapott al-
beszélgető társakat, adatokat kerestek. másokat, amelyekben 300 fa állott, képtelenség volt házi 

Úgy érezte: "Az ország legnagyobb társadalmi cso- műveléssel fenntartani. Jöttek a fa-kivágások, a műveletlen 
portjáról, közel hárommillió ember sorsáról van szó, arról a területek, s a föld eladások.
nemzedékről, amelyhez magam is tartozom. … A feladat Szó kerül a térség egészségügyére is. Jellemző beszélge-
valójában megoldhatatlan, milliók sorsát egy ember nem tés az orvos asszisztenssel:
tudja ábrázolni. A szilágysomlyói templom homlokzatának "- Milyen napjuk volt? - kérdezem. - Átlagos, az orvos és 
felirata lebegett szemem előtt: "az út végtelen, nem tudod mi, a két asszisztens, 8-tól 13-ig 180 pácienst fogadott. - Mit 
bejárni, de ha Isten eljön ítélkezni fölötted, menet közben tudtak kezdeni ennyi emberrel? Ekkora tömegben nem 
kell, hogy találjon!"  törnek ki botrányok? - Azt hiszem, a mienk az egyetlen 

Írásommal szeretném felhívni kortársaim figyelmét a olyan rendelő, ahol az előszobában egy felügyelő vigyáz a 
könyvek mielőbbi elolvasására. rendre. Persze nem rendőr, hanem csak egy közmunkás." 

Röviden a könyv témáiról: Az idősotthonokról pl. Szabolcsból a következő ada-
Az ország különböző tájain élő nyugdíjasokkal, életkö- tokat tudtuk meg. A 600 ezres megyében az 1600 férőhely 

rülményeikkel ismerkedhetünk meg a három kötetben. kihasználtsága 100%-os, és sokan várnak évekig, hogy be-
Ezek a következők: Budapest: Csepel; Dél-Alföld: Bács- juthassanak. Győrteleken a falu legnagyobb foglalkoztatója 
Kiskun megye, Kalocsa, Csongrád megye, Hódmezővá- az egyesített szociális intézményben 110 alkalmazott 251 
sárhely; Dél-Dunántúl: Baranya megye, Mecsek, Komló, beteget gondoz.
Zobák, Kővágószőlős, Ormánság, Sellye, Piskó, Csány- A szövetségek és pártok fejezetben Moldova György 
oszró; Dunántúl: Vas megye  Szombathely; Észak-Magyar- leírja, hogy a riport könyv írása előtt - '16 júliusa - nem 
ország: Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Ózd, Boroszló, ismert nyugdíjas szervezetet. Elsőnek az "Életet az évek-
Farkaslyuk, Susa; Észak-Alföld: Szabolcs-Szatmár-Bereg nek" vezetőjével, Orsós Évával beszélt, ezután a NYOSZ 
megye - Nyíregyháza, Nagyhalász, Nyírlugos, Nyírmada, vezetőjével, Némethné Jankovics Györgyivel vette fel a 
Tiszaújfalu, Tiszaeszlár, Győrtelek. Kimaradt Fejér megye, kapcsolatot. A "Tisztelet Társasága" elnök asszonya, Bara-
mivel - az indoklás szerint - a felcsúti polgármester nem bás Tiborné is számot adott tagságról. Az alakuló nyugdíjas 
válaszolt az író felkérő levelére... párt vezetőjével, Kabai Tiborral is beszélgetett az író.

Szót kapnak a szociális, illetve idős otthonokban élők, a Moldova György a '17 végén kiadott harmadik kötet-
harmadik kötetben az Odry Árpád Színész Otthon lakói. ben napra készen ír még az Utószó helyett részben a 

A nyugdíj problémáról az első, a második és harmadik NYOSZ utolsó, Csillebércen tartott értekezletről, melynek 
kötetben is beszélget az érdemen ezzel foglakozó szak- témája: Ki mit ígér a nyugdíjasoknak? Erre tizenegy párt 
emberekkel. Már az első kötetben ír a szövetségekről, elnökét hívták meg, melyre - a kormányoldal kivételével -
amelyek a nyugdíjasokkal foglalkoznak, valamint a pártok minden párt megjelent.
és a nyugdíjas társadalom viszonyáról. Köszönet Moldova Györgynek a nyugdíjasokról leír-

A könyvek megírásának módszertanához: takért, s további munkájához jó egészséget kívánunk!
A polgármesterekhez jelentkezett be az író. Akik fo-

gadták - úgy tapasztaltam, hogy - a kapott kérdésekre felel- Király Istvánné, NYUBUSZ, olvasó



A különböző rendezvényeken megforduló klubtagja- melyet felállva adtunk elő és amelyekkel sikeresen meglep-
ink számára is elérkeztek az év végi ünnepek. Mindenki a tük vendégeinket. 
saját hozzátartozóira gondolt elsősorban, de titkon remél- Ezután Hiesz György polgármester méltatta az idősek 
te, hogy sikerül a klubban idén is színvonalas ünnepi meg- és szépkorúak korábbi tevékenységét az országépítésben, a 
emlékezést rendezni. Idén először mi - a Visonta úti Idősek mai állapotok létrehozásában. Külön kiemelte a Gyöngyös, 
Klubja ellátottai - is készültünk meglepetéssel és betanul- Visonta úti Idősek Klubja aktivitását és azt, hogy gyakor-
tunk gondozóink segítségével egy rövid kis műsort. latilag minden városi rendezvényen részt veszünk, amelyek 

A klubot elsősorban a gondozók feldíszítették, de az mellett természetesen saját rendezvényeket is szerveztünk. 
ünnepi légkör kialakításához járult hozzá a porcelánból ké- Kérte, hogy ne csak az ünnepekkor figyeljünk egymásra és 
szült betlehemi jászol, valamint az elmaradhatatlan, több az egyedül élőkre, hanem a hétköznapokon is, valamint 
fajta  szaloncukorból kialakított karácsonyi sarok. hogy a klub legyen a béke szigete a maga nyugalmával. Ter-

A karácsonyi ünnepség bevezetéseként CD-ről meg- mészetesen a "polgármesteri bor" mint ajándék sem ma-
hallgattuk Ady Endre Karácsonyi Rege versét Bús Gyula radhatott el. 
pátoszos, művészi előadásában. Ehhez jól illet a klubvezető Ezt követte az üzemeltető Kistérségi Humán Szolgál-
Haraszti Mónika köszöntése, amely az advent szerepét ele- tató Központ igazgatója, Maka Piroska, aki köszöntötte az 
mezve ismertette a karácsony és a keresztény vallás helyét ellátottakat, majd ő is átadta ajándékait: kártyákat, társas-
és szerepét az emberek életében. játékot. Ezután Dr. Végh Attila önkormányzati képviselő 

A klub tagjai karácsonyi énekekkel és idézett klasszikus köszöntött minket, és előadta az erre az alkalomra írt "Ka-
mondókával járultak hozzá az ünnepség színvonalához, rácsony  nélküled" című versét. Az ünnepi felszólalók sorát 

Kovács Zoltán önkormányzati képviselő zárta, aki a rövid 
köszöntés után szintén átadta ajándékait.

Az ünnepi rendezvényünkön következett az elenged-
hetetlen - nem csak jelképes - karácsonyi ajándékozás, és a  
Budapestről érkezett zenészek előadása. Az egyes dalokba 
bevonták az ellátottakat is, akik örömmel énekeltek együtt 
az előadókkal. 

Összességében a Gyöngyös Visonta úti Idősek Klubja 
minden tagja jól érezte magát és megadta a kellő tiszteletet a 
karácsonyi ünnepeknek.                       

 Borsi Miklós klubtag

A legnagyobb magyar hazát felemelő gondolatokban, 1820. december 26-án Debrecenben a karácsony napján is 
cselekedetekben gazdag életútjához hozzájárult a gyer- az Úrhoz fordul: "Mindenható bírája a földnek, aki elé cso-
mekként megélt hitélete is. Nem csak nevelője, Lunkányi dálattal és imádattal omlok, engedj olyan eredményességre 
János alapozta meg ezt, hanem szülei is. 6 éves korától nap és tökéletességre érlelődnöm, amilyenre ember bűneivel és 
mint nap azt látta, hogy édesapja a lakásban miséken vesz tomboló szenvedélyeivel a világon csak élhet! Ajándékozd 
részt. Édesanyja papnak szánta, ezért ezen hivatást meg- nekem a lélek belső vigaszát és csendes nyugalmát. Tisz-
erősítő nevelését figyelemmel kísérte. títsd meg lelkemet előítéletektől és töltsd meg szívemet 

A legnagyobb magyar nem a papi hivatást választotta, határtalan gyengédséggel, szeretettel az egész emberiség 
de Isten útját járta. Megfogalmazta, hogy "a tevékeny, ered- iránt". 
ményekben gazdag, embertársainkért, a hazáért eltöltött A legnagyobb magyar számára biztosan felemelő érzés 
élet Istennek tetsző". Ezért Széchenyi a naplójában több volt a karácsonyi ünnep, a szeretet ünnepe, mert a szeretet 
ízben kéri a Teremtőt, hogy tetteivel a hazát gyarapítsa. által az ember ajándékba adja önmagát szeretteinek. Széc-

Nem véletlen az, hogy a legnagyobb magyar imáit henyi István ezentúl ajándékban adta önmagát a magyar 
decemberben a karácsony közeledtével fogalmazta meg. nemzetnek is.                   Dr. Takács Imre Széchenyi kutató

Együtt ünnepelték a karácsonyt 
az idősek Gyöngyösön

Széchenyi szentestéi
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Kedves Nyugdíjas Sorstársaim!
Az Országos Szövetség honlapján olvastam a követ-

kező címmel megjelent írást, amivel részben egyet is kell 
értenem. "Nyugdíjkatasztrófára készülhet a magyar vi-
dék." Csak részben, mert ez nem csak a vidékre értendő. 

Valamikor én se így terveztem el 70 év feletti életemet. 
Az életkorral járó nehezen elkerülhető problémáimat 

"bearanyozta" az a biztonságosnak hitt lehetőség, hogy 
Budapestről 25 km-re költöztünk, építkeztünk, amit ter-
mészetesen bankhitellel kellett kiegészítenünk. Ebben sze-
repelt a japán Yen felvétele, amit svájci frankkal váltottunk 
ki, majd azt forinttal. Jelenleg a családi csődvédelem van 
soron. Három gyermekem közül kettő már határainkon 
kívül keresi és találta meg a nyugodtabb életet, hat uno-
kámból öttel együtt. A házunk ezért csak ritkán tűnik ki-
csinek, amikor együtt vagyunk.

Ez a tény azt is eredményezte, hogy ráérek azzal is 
foglalkozni, hogy mivel tudnék segíteni azoknak, akiknek a 
bankhitel és a családjuk két, vagy még több felé történő 
"szakadása" még nehezebben kezelhető, esetleg tragikus 
viszonyokat hozott létre. Rá kellett jönnöm és személyesen 
tapasztalnom, hogy vannak olyan lehetőségek, amikkel 
enyhíteni lehet részben közösnek is nevezhető problémá-
inkat. Ezek egyike, a banki hitelek következményeinek az 
enyhítése. Javaslom és kérem, hogy látogassátok meg az 
interneten a deviza.net oldalait.

Gondjainkat enyhítő Boldog Új Esztendőt Kívánok 
Mindannyiótoknak! Baráti üdvözlettel:             Köves István

*
"A nyilvánossághoz fordulok tehetetlenségemben.
Nagymamák, anyák, leendő anyák, és pedagógusok! 

Nagypapák, apák, és leendő apák! Állítsuk meg ezt az 
eszeveszett ámokfutást, amit a kormány követ el unokáink, 
és gyermekeink ellen! Nem tudom, hogyan vihetjük végbe, 
de történelmi felelősségünk, hogy megtegyük az eljövendő 
évek békéjéért!

Olvasom az újságokban a készülő HIT (honvédelmi 
intézkedési terv) tervet. Olvasom, hogy minden megyében 
nyilatkozniuk kell a tantestületeknek, hogy hol tudnak ki-
alakítani lőtérnek alkalmas területet az iskolákban. Mi ké-
szül itt? Sportszakkörnek álcázott militáris kiképzés? Nem 
elég a felnőttekben kialakított félelem érzése, már a gyer-
mekek lelkét is meg akarják mételyezni? Gyerek kezébe 
fegyver nem való!

A gyerekeimet, és az unokáimat békében békére, és 
toleranciára neveltem, és nevelem. Az unokáimon látom, 
hogy a KLIK milyen kártékony hatással van rájuk. Lassan 
gyermekek sem lehetnek, és akkor jönnek még ezzel a HIT 
tervvel is. Szeretném, ha az unokáim gyermekek lehet-
nének, és a tanulás után a nekik való játékokkal játszhat-
nának, és erre még idejük is lenne. Ne hagyjuk, hogy a 
boldog gyermekéveket elrabolják tőlük egy szellemileg 
aberrált terv megvalósításáért!

Magyarországon béke van! Európai országként nem fe-
nyeget bennünket külső viszály, csak belső politikai ámok-
futás, amit ideje lenne megállítani! A gyerekeinkről, és uno-
kánkról van szó, ők alkotják a jövő nemzedékét, amiért 
nekünk mindent meg kell tennünk, hogy békében élhes-
senek!                                               Egy aggódó nagymama"

Az árak és a 2017-ben alkalmazott gyakorlat nem vál-
tozott, melynek lényege: díjazzuk azokat a szervezeteket, 
amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek a 
postaköltség csökkentése céljából vállalják, hogy a postán 
veszik át a küldeményeket. Bízunk abban, hogy a magazin 
színvonalának fejlődése okot ad majd arra, hogy az elő-
fizetések száma növekedjen. 

Előfizetési díjak 2018. évre 
(egy évfolyamra (db), azaz 12 számra)

1 db előfizetés lakcímre küldve:
2 600.- / évfolyam/db/év

2-5 db előfizetés címre küldve:
2 000.- / évfolyam/db/év

6-16 db előfizetés címre küldve:
1 600.- / évfolyam/db/év

17-100 db előfizetés címre küldve:
1 500.- / évfolyam/db/év

17-100 db előfizetés postán marad:
1 300.- / évfolyam/db/év

100 db felett (tagszervezetekhez) postán marad: 
1 100.- / évfolyam/db/év

A Generációnk magazin 2018. évi előfizetéséhez igény-
lőlapot szükséges megküldeni a NYOSZ címre (1074 Bu-
dapest, Szövetség u. 9.). 

Az igénylőlapon kérjük feltüntetni:
- a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát ké-

rik), címét, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát
- amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lak-

címet
- amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta 

címet
- a megrendelt példányszámot
- az árat összesen
- ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy 

csekket kérnek
- ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyug-

díjasok Országos Szövetsége, számlaszám : 

OTP 11705008-20413882

Szeretnénk jelezni, hogy 2018-tól a januári számot még 
postázzuk a 2017. évi előfizetőknek, a februárit azonban 
már csak azok kapják meg, akik az előfizetési díjat február 
1-ig a NYOSZ számára befizették / elutalták.

A Kiadó és a Szövetség is megköszöni az előfizetés 
ügyében  végzett munkát.

Szervezzük a Generációnk 
magazin 2018. évi 
előfizetését!
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Svájci nyugdíjasok, nyugdíjak

KitekintőKitekintő

A HelpAge International 2015 évi felmérése szerint A nagyon magas megélhetési költségek miatt, és mert 
Svájc a legjobb hely az idősek számára (Magyarország a 39. főleg a nők közül sokan csak az 1. pillérből kapnak 
helyre került). A 65 év felettiek Svájc lakosságának mintegy nyugdíjat (vagy özvegyi nyugdíjat), a becslések szerint az 
18%-át teszik ki, és az arányuk növekszik. idősek több mint 12%-a szegénynek számít Svájcban. 

Állami nyugdíjra a férfiak 65 éves kortól, a nők pedig 64 A legtöbb településen támogatják az idősek számára 
éves kortól jogosultak, a jogosultság akkor áll fenn, ha a építendő kis apartmanokat. Ezekben azután speciális szol-
nyugdíjjárulékot legalább egy teljes évig fizették. A nyugdíj gáltatások is előfizethetők, mint pl. étkeztetés, mosatás, ta-
mértéke a nyugdíjjárulék fizetési évek számától és a be- karítás. Alapvető cél, hogy az emberek ameddig csak lehet, 
fizetés átlagától függ. Az említett nyugdíjkorhatár előtt is el otthon éljenek, szükség esetén házi segítségnyújtással. A 
lehet menni nyugdíjba csökkentett nyugdíj mellett (az korházon kívüli segítségnyújtás és ápolás (Spitex) a követ-
évenkénti levonás 3,4-6,8%), és a nyugdíjkorhatárt köve- kezőket öleli fel: orvosi gondoskodás (diagnózis és tanács-
tően akár öt évvel később is lehet kérni a nyugdíjat, ekkor a adás), meleg étel osztása, segítségnyújtás a személyes higi-
halasztott hónapok számától függően 5,2-31,5%-kal is nő- éniában, bevásárlás, mosás és könnyű takarítás. Minthogy 
het a nyugdíj összege.   azonban a rendelkezésre álló szakszemélyzet és pénzalap 

A svájci nyugdíjrendszer három fő pillérre épül: véges, így számítanak a rokoni, baráti segítségnyújtásra is, 
- Első pillér a kötelező felosztó-kirovó állami rendszer, amit a kormány is támogat. A Spitex szolgáltatásokat rész-

ami a nyugdíjasok alapszükségleteinek kielégítésére szolgál.  ben az igénybevevő (vagy egészségpénztára) fizeti, részben 
- Második pillér a kötelező foglalkoztatási nyugdíjrend- pedig helyi közpénzből fedezik. 

szer, amihez egy adott munkáltatónál elért bizonyos éves Terjedőben van az ingázó migráns, mint segítő alkal-
jövedelmen felül minden munkavállalónak kötelezően mazása. Ez azt jelenti, hogy a migráns három hónapos 
csatlakoznia kell, és amely alapján a munkáltatónak köte- munkavállalási engedélyt kap segítségnyújtásra, majd há-
lező legalább egy minimális összeget biztosítania dolgozója rom hónapra el kell hagynia az országot, de utána ismét 
számára. Az itt képződő alaphoz 7-18% között járul hozzá visszatérhet dolgozni újabb három hónapra. Viszont a 
a munkaadó és a munkavállaló általában fele-fele arányban. munkafeltételek ebben az esetben eléggé bizonytalanok. 
A hozzájárulás mértéke a korral nő. A megtartani óhajtott A gondozó otthonban történő egészségügyi ellátást az 
képzett munkaerőnek az említett mértéken felül is adhat egészségbiztosító finanszírozza állami támogatással, a költ-
hozzájárulást a munkáltató. ségek azonban robbanásszerűen nőnek. A szobáért, ellá-

- Harmadik pillér az önkéntes magán nyugdíjbiztosítási tásért és szociális segítségnyújtásért fizetni kell. Az idős-
alap.  otthoni ellátás nagyon költségessé vált, ezért fontos vita-

A munkáltató és a munkavállaló által fizetett nyugdíj- téma politikai szinten is.
járulék adócsökkentő tétel. Az idősekkel foglalkozó társadalmi szervezetek mun-

Hol és hogyan laknak az idősek Svájcban? káját a kormány társadalombiztosítási szövetségi minisz-
2018. januári adatok alapján a svájci megélhetési költ- tériuma támogatja, de számos egyesület is szervez talál-

ségek csaknem 172%-kal magasabbak, mint hazánkban, kozókat, utazásokat, kulturális eseményeket az idősek szá-
míg a lakásbérleti díjak 254,54%-kal haladják meg a ma- mára. Politikai témákban többek között az SP60+ tart ta-
gyarországit. lálkozókat, vitákat az idősekkel. 

Az élet minőségének indexe 171,43 a 0-200 terjedő Az összeállítást készítette:  Berg Marianna
skálán, míg a magyar index csak 123,97. (Fotókon: svájci nyugdíjasok az SP60+ konferenciáján)



Az akadálymentesítést kiemelt területként kezelő fran- döntéshozatalában. Luxembourg a lakosság tájokoztatá-
ciaországi Lyon kapta az Európai Bizottság és az Európai sára fektette a hangsúlyt a fogyatékosok megbélyegzésének 
Fogyatékosügyi Fórum közösen alapított Access City elkerülése és egy mindenki számára lakható város kialakí-
(hozzáférhető város) díját - írja az MTI. tása érdekében.

Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy Euró- A dániai Viborg különdíjat kapott annak elismerése-
pa városai fokozottan akadálymentessé váljanak a fogya- ként, hogy történelmi örökségét és dombos tájképét si-
tékkal élő emberek számára - mondta Marianne Thyssen, keresen összeegyeztette az akadálymentes infrastruktú-
foglalkoztatásért, szociális ügyekért, valamint munkaválla- rával.
lói készségekért és mobilitásért felelős biztos. Az Európai Bizottság és az Európai Fogyatékosügyi 

Lyon tömegközlekedést szolgáló buszai 100 százalék- Fórum által közösen alapított Access City díj azon városok 
ban akadálymentesek, ezen felül a kultúrához való akadály- tevékenységének elismerésére szolgál, amelyek elől járnak 
talan hozzáférés is mindenki számára biztosított, köszön- az akadályok leküzdése terén Európa-szerte. A díjat annak 
hetően a könyvtárakban található akadálymentes eszkö- a városnak ítélik oda, amely láthatóan és fenntartható mó-
zöknek, például felolvasó gépeknek, hangoskönyveknek és don javította a városi élettel kapcsolatos alapvető funk-
nagyítós képernyőknek. A város digitális eszközöket is fej- ciókhoz való hozzáférést, valamint konkrét tervekkel ren-
lesztett a fogyatékkal élők számára, emellett a munkahelyi delkezik a további fejlesztéseket illetően. A díj célja a ha-
integráció terén elmondható, hogy a közalkalmazottak 7,8 sonló kihívásokkal szembenéző városok ösztönzése és a 
százaléka fogyatékkal élő - indokolta a biztos a döntést. bevált gyakorlatok terjesztése az unió területén.

Az Európai Bizottság a második helyezettnek járó díjat Az Access City díjra az 50 ezernél több lakosú európai 
a szlovéniai Ljubljanának, a harmadik helyezettnek járó városok nevezhetnek. Elvárás, hogy a városok átfogó meg-
díjat pedig Luxembourg városának adta. közelítésről tegyenek tanúbizonyságot az épített környezet 

Ljubljana az akadálymentességet politikája szerves ré- és közterületek, a közlekedés és a közlekedéshez kapcso-
szévé tette, a témával foglalkozó különleges tanácsadó bi- lódó infrastruktúra, az információs és kommunikációs 
zottságot állított fel idősekkel és fogyatékkal élőkkel a tagjai technológiák, valamint a közintézmények és közszolgál-
között, akik így közvetlenül részt vesznek a város politikai tatások területén.

Akadálymentesítés - itt vannak a jó példák
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KitekintőKitekintő

Hotel Solar ***Nagyatád, Széchenyi tér 28. Tel: 82/504-135; 30/500 -31-35 infosolar@t-online.hu, www.hotelsolar.eu 

Solar Lajos, 
a Napkirály

Nagyatádon, a Hotel Solarban immáron két hónapja exkluzív kiszolgálásban részesül egy 
állandó vendég, aki ráadásul egyetlen fillért sem fizet. A titokzatos illető a hotel kávézójában 
elnyúlva a többi vendégnek hízeleg. Solar Lajos, a Napkirály - így is nevezik őt. Igaz, név-
rokonával ellentétben ő nem a 14., hanem az első a sorában. V.I.P. vendége a Solar Hotelnek, az 
igazgató maga fogadta a bejelentkezésnél. Olyannyira a szálloda kiemelt személyisége lett, 
hogy külön bejáratot biztosítottak számára a személyzeti folyosóra. Itt találhatóak ugyanis a 
legfontosabb budoár kellékei, és itt szolgálják fel számára naponta két alkalommal a löncsöt.
Lajos, előéletét tekintve, mondhatni, hajléktalan volt. A Kossuth utcán élt, és egy bokor alatt 
aludt. Napi elfoglaltsága a madarak kergetésében merült ki.
Itt talán érdemes megemlítenünk, hogy Solar Lajos, "Napkirály" egy macska. A fekete-fehér 
színekben pompázó kandúrra már nem tudni, ki akasztotta rá a Lajos keresztnevet, de a név 

megragadt. Solar Lajos, akit egyébként a vendégek is nagyon szeretnek - most már olybá tűnik, állandó lakója marad a 
hotelnek. A retro hangulatú kávézó személyzete lett, engedi megsimogatni magát, és ő felel a pozitív kisugárzásért 
mély basszusú dorombolásával. A szolgálataiért puha, aszpikos eledelt vár el ( Lajosnak az utóbbi időben igen kényes 
lett az ízlése ). Nagyon jól érzi magát, szeret a szálló vendégei között lebzselni. A sármos kandúr sok időt tölt a recep-
ciósokkal is, gyakran a pulton ülve fogadja az érkezőket. Külön izgalom számára, amikor a vendéget kedvenc kutyája 
is elkíséri. Igazi házigazdaként fogadja őket is, nem vet rájuk "ferde" pillantást, bár a szeme sarkából minden moz-
dulatukat figyeli. Mivel a szálloda állatbarát szálláshely (szívesen fogad négylábú kedvenceket is), az elmúlt időszak-
ban kiderült, kandúrunknak helye van a Solar csapatban. A szálloda munkatársaival együtt mindent megtesz annak 
érdekében, hogy az itt üdülő vendégek egy "nagy családban" érezzék magukat. A dolgozók és Lajos szeretettel várnak 
mindenkit, aki igazi pihenésre, gyógyulásra, élménydús kirándulásra, vagy egyszerűen csak kikapcsolódásra vágyik. 

Jöjjön, ismerjen meg minket, szolgáltatásainkat, igazi barátsággal és kedvezményes árakkal várjuk. 
Ha van házi kedvence, és róla egy érdekes története, kérjük, küldje el nekünk. 

A legjobbak között ajándékként egy két éjszakás üdülést sorsolunk ki.



FogyasztóvédelemFogyasztóvédelem
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A fogyasztó zenei CD-t rendelt az interneten, majd Azt ugyanakkor fontos tisztázni, a fentieken kívüli ter-
felbontást követően élni szeretett volna a tizennégy napos mékeknél (például egy laptopnál vagy televíziónál) nem 
indokolás nélküli elállási jogával. Ezt viszont elutasították! kötheti a webáruház ahhoz a feltételhez az elállást, hogy 
Igaza volt a webáruháznak? meglegyen az eredeti, sértetlen csomagolás. Sőt ahhoz sem, 

Igen! Nem árt ügyelniük a fogyasztóknak, mielőtt meg- hogy a termék kifogástalan állapotban legyen. Ha ugyanis 
rendelnek valamit az internetről. Vannak ugyanis bizonyos az árucikk esetleg sérült, akkor ettől még a fogyasztó nem 
termékek, amelyeket ha felbontanak, akkor ezt követően veszíti el az indokolás nélküli elállási jogát. Tőle ekkor 
azokat már nem lehet visszaküldeni. Ezzel függ össze, hogy ugyanis csak és kizárólag az az értékcsökkenés követelhető, 
a fogyasztó úgynevezett tizennégy napos, indokolás nélküli amely abból eredt, hogy a termék jellegének, tulajdonsá-
elállási joggal élhet, ha interneten vásárolt. Ezt a határidőt gainak és működésének megállapításához szükséges hasz-
az átvételtől kell számítani, azonban meg kell jegyezni, nálatot meghaladó mértékben használta az érintett ter-
hogy már az átvételt sem szükséges megvárnia, és akár már méket. Nem felel viszont a fogyasztó még az érték-
előtte is gyakorolhatja ezt a jogát. csökkenésért sem, ha az indokolás nélküli elállási jogról és 

Ez esetben - rendszerint saját költségén, ha a webáru- az értékcsökkenés levonása lehetőségéről a vállalkozás elő-
ház az elszállítást nem vállalta - vissza kell küldeni a ter- zetesen őt nem tájékoztatta (például az internetes hon-
méket a fogyasztónak a vállalkozás számára, míg a vállal- lapján).
kozás kötelezettsége visszautalni a fogyasztó által kifizetett A fentiek mellett viszont nem árt azzal sem tisztában 
teljes összeget. lenni, hogy vannak további kivételek, amikor a fogyasztó 

Vannak azonban bizonyos kivételek, amikor a fogyasz- nem gondolhatja meg magát, tehát nem állhat el indokolás 
tó már nem élhet ezzel a különleges joggal: akkor, ha a cso- nélkül az internetes vásárlástól. Így például az olyan nem 
magolást felbontotta már. Ide tartozik például a bevezető- előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó uta-
ben említett eset, vagy ha a CD-n vagy DVD-n például sítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy 
számítógépes szoftver, vagy filmfelvétel van. Ugyanide tar- olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó személyére 
tozik az az eset is, ha olyan zárt csomagolású termékről van szabtak, nem lehet indokolás nélkül elállni. Ide tartozik 
szó, amelyet már egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a például, ha a fogyasztó kérésére egy internetes pólóbolt 
felbontást követően nem lehet visszaküldeni. Ide tartozhat ráteszi a kedvenc idézetét a megrendelt pólóra.
például egy borotva vagy más, hasonló jellegű termék. Ugyanígy nem lehet indokolás nélkül elállni a romlandó 
Ugyanakkor ez utóbbi esetben a webáruháznak meg kell vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetében, ilye-
határoznia, hogy mely árucikkek minősülnek álláspontja nek például az internetről rendelt élelmiszerek, de ugyan-
szerint higiéniai vagy egészségvédelmi okból nem vissza- úgy nem lehet lemondani erre hivatkozva egy szállodai 
küldhetőnek. Más esetben ugyanis ha ezt nem teszi meg, szobát például, vagy online megrendelt repülőjegyet vagy 
akkor ez arra jogosítaná fel, hogy egyoldalúan értelmezze más utazást sem.                                    További információk: 
ezt az előírást, esetleg a fogyasztó kárára.  Dr. Mátyás Petra, szakértő 06-20-233-0509

Megtagadhatja-e a webáruház a pénz visszafizetését, 
ha a fogyasztó már felbontotta a terméket?

HUMOR
Egy nap a feleség nem ment haza este. A férj megkérdezte, hol aludt, a feleség azt mondta, 
egyik barátnőjénél. A férj felhívta a 10 legjobb barátnőt, de egyik sem igazolta ezt.

Egy napon a férj nem ment haza este. A felesége megkérdezte, hol aludt, a férj azt vála-
szolta, hogy az egyik barátjánál. A feleség felhívta a 10 legjobb barátot, heten igazolták, 
hogy ott aludt.



Február                                                                                                                               HoroszkópFebruár                                                                                                                               Horoszkóp
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ii
Halak
II. 20. - III. 20.

Februárban állandósuló stresszes álla-
pot nehezíti az életét, mert a dolgok 
nem a tervei szerint alakulnak. Érde-
mes átgondolnia rövidtávú elképzelé-
seit, és egyik-másik megvalósítását el-
halasztani. A hónap közepén gyulla-
dásos betegség döntheti ágynak.

aa
Rák
VI. 22. - VII. 22. ee Skorpió

X. 23. - XI. 22.

gg Kos
III. 21. - IV. 20. bb Oroszlán

VII. 23. - VIII. 23. ff
Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

A február sikeres hónapnak ígérkezik, 
plusz bevételre is számíthat. Azonban 
bánjon óvatosan a pénzzel, ezekben a 
hetekben ne adjon kölcsön senkinek, 
mert valaki megkárosíthatja! Izomfáj-
dalommal járó gyulladásos betegség 
néhány napra ágyhoz kötheti.

Aggodalomra semmi ok, bár február-
ban lehetnek még kisebb anyagi prob-
lémái. Jó hír azonban, hogy már nem 
kell sokáig várnia, hogy végre stressz-
mentesen teljenek a napjai. Ennek kö-
vetkeztében gyakori fejfájásai és szív-
panaszai egy csapásra megszűnnek.

Ebben a hónapban anyagi helyzeté-
ben pozitív változás várható, és lehe-
tősége lesz, hogy egy régóta fennálló 
rossz szomszédi viszonyon változtas-
son. Ehhez azonban az is kell, hogy 
belássa a saját hibáit. Februárban ki-
sebb baleset érheti a csúszós úton!

A következő hetekben egy régi félre-
értést tisztázhat, de ehhez önnek kell 
megtennie az első lépést. Február má-
sodik felében némi plusz pénzhez jut. 
Komoly egészségi problémái nem 
lesznek, ha rendszeresen szed gyógy-
szert, tartsa be az orvos utasításait.

Februárban legyen óvatos, elsősorban 
az anyagiakkal kapcsolatban ne dönt-
sön elhamarkodottan, ne költekezzen 
fölöslegesen! Pihenjen minél többet, 
mert energiaszintje jócskán csökkent, 
így a hónap második felében védtelen 
lesz a betegségekkel szemben.

__ Bika
IV. 21. - V. 20. cc Szűz

VIII. 24. - IX. 22. ^̂ Bak
XII. 22. - I. 20.

Sokszor bántó kritikáit egyre nehe-
zebben viseli el a környezete, amivel 
már február első napjaiban kénytelen 
lesz szembesülni. Ne mindig mások-
ban keresse a hibát! Anyagi helyzeté-
nek javulására még várnia kell, sőt, 
készüljön fel egy váratlan kiadásra!

Februárban komoly pozitív változásra 
számíthat, elsősorban anyagiak terén, 
de csak akkor, ha hisz ennek bekövet-
kezésében, és a negatív gondolatait 
örökre száműzi. Gondoljon arra, 
hogy ha így tesz, azzal családtagjai 
életét is kedvezően befolyásolja.

A következő néhány hétben gyakran 
kerül időzavarba, emiatt sokat ideges-
kedik majd. Ennek megelőzésére je-
gyezze fel fontos teendőit egy adott 
hétre, jó időbeosztással mindenre jut 
elég ideje. Ha nem kell kapkodnia, 
elkerülhet egy konyhai balesetet.

Sem anyagi gondjai, sem egészségi 
problémái nincsenek, a következő he-
tekben mégis gyakran lesz lehangolt, 
bár erre semmi oka. A családtagjai, 
barátai segítségével azonban gyorsan 
elmozdulhat a mélypontról, de ehhez 
az ön akaratára is szükség lesz.

Pénzügyi területen gyarapodás várha-
tó, de a hónap első felében túlzásba 
viszi a családról való gondoskodást. 
Emiatt nem pihen eleget, nem törődik 
a saját egészségével. Ez később meg-
bosszulja magát, nem kell azonban 
komolyabb betegségtől tartania.

Sokáig nem tud meglenni anélkül, 
hogy ne foglalja el magát valamivel, 
de ne vigye túlzásba a ház körüli te-
endőket, mert családi konfliktushoz 
vezethet. Emellett a pihenésről se fe-
ledkezzen meg! Ügyeljen az étkezésre 
is, iktasson be néhány diétás napot!

`̀ Ikrek
V. 21. - VI. 21. dd Mérleg

IX. 23. - X. 22. hh Vízöntő
I. 21. - II. 19.
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Rejtvényünk számozott soraiban Frank 
Herbert amerikai író (1920-1986) 

aforizmája olvasható.

Amit ma teszünk, döntés arról, hogy 
milyen lesz a világ holnap. 

Eszterházy Domokos Tatabánya.
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E-mail cím: nyosz@enternet.hu

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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