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Arany Medál a
legjobbaknak
Fotó: Deák Szabolcs
Erre mondják, hogy alulról jövő kezdeményezés, s erre mondják
azt is, hogy mai világunkban nemes és ritka, ha magánszemély úgy
dönt, kulturális díjat alapít és a közönség szavazataira bízza, hogy a
színház, az irodalom, a filmművészet képviselői közül kinek a produkciója méltó arra, hogy ebben a díjban részesüljön. Márpedig a fiatal Mészáros Márton kilenc éve úgy döntött, Arany Medál-díj néven
kulturális elismerést indít útjára, s e minden elismerést megérdemlő
szándékból azóta szép hagyomány lett. A díjalapító kilencedik éve
hirdet közönségszavazást arról, ki legyen Az év írója, Az év filmrendezője, Az év színésze, Az év színésznője, A legígéretesebb fiatal tehetség és ki kapjon Életműdíjat.
A közönség ebben a hat kategóriában szavazza meg a díjat,
amely nem jár pénzjutalommal, hanem oklevéllel, virágcsokorral, ám
miként a pályázati kiírásban olvasható: "A közönség elismerése sokat jelent a díjazottaknak, az életműdíjasoknak akár a pálya öszszegzését, a közönségnek nyújtott évtizedes tevékenység megtérülését
biztosítja, a fiatal színművészek mezőnyében pedig a jövő ígéretét és
publicitást is hoz."
A színészek, a filmművészek rendre úgy tartják, hogy
két díjnak örülnek igazán: a szakmai elismerésnek és a közönségdíjnak. Nos, az Arany Medál-díj a legklasszikusabb
közönségdíj, hiszen Mészáros Márton a közönség tagjaként, a közönség képviselőjeként alapította, és a közönség
szavazza meg, hogy kik kapják, már kilencedik esztendeje.
Mindenesetre az eddigi kitüntetettek névsora igazán tekintélyes. Az Arany Medál-díjat az elmúlt esztendőkben az
írók közül Vámos Miklós, Dragomán György, Háy János,
Száraz Miklós György, Németh Gábor is megkapta. Az év
színésznője volt Halász Judit, Martinovics Dorina, Hámori Gabriella, Földes Eszter, Básti Juli, Az év színésze volt
Thuróczy Szabolcs, László Zsolt, Gálffi László, Kulka
János, a legígéretesebb fiatal tehetségek Arany Medál-díjas
volt például Osváth Judit, Hartai Petra, Szabó Erika, Az év
filmrendezői között volt medálos Szász János, Zomborácz
Virág, Fekete Ibolya, Till Attila, az Életműdíjasok között
pedig ott volt Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, Molnár Piroska is. Eleddig negyvenkét művész,köztük húsz női alkotó szerepelt a díjazottak között, Hámori Gabriella például kétszer is elnyerte az Arany Medált.
Az eredményhirdetésre 2017 decemberében is Budapesten, a Bethlen Téri Színházban került sor, ahol a hagyományoknak megfelelően egy meglepetésvendég rendszerint egy pályatárs adja át a díjat az interneten és a Bethlen
Téri Színházban lezajlott közönségszavazás győztesének.
Az év írójának ezúttal Nádas Pétert szavazta meg a közönség, aki miskolci író-olvasó találkozója miatt nem lehetett
jelen, őt az egyik előző nyertes, Németh Gábor író, megszállott Nádas-olvasó méltatta. Az év filmrendezője Enye-

di Ildikó lett, akinek a Testről és Lélekről című filmje a
2017-es berlini filmfesztiválon elnyerte a fődíjat, az Arany
Medvét és azóta számtalan fesztiválon tarolt, az idegen
nyelvű filmek kategóriájában bekerült az Oscar-díjra jelöltségért küzdő filmek közé, Borbély Alexandra, a főszereplő pedig Európa Filmdíjat kapott a filmben nyújtott alakításáért. A filmet már 91 ország megvásárolta, itthon pedig több mint százezren nézték meg a mozikban. Enyedi
Ildikónak Tenki Réka színésznő adta át az Arany Medált.
Az évaz
színésze
Schneider Zoltán, a Radnóti Színház tagFotó
előadásból
ja lett, aki szerepelt a már említett Testről és Lélekről című
filmben, valamint a Budapest Noir és A viszkis című filmekben is. Ő színészkollégájától, Pál Andrástól vehette át
az elismerést. Schneider olyannyira örült a díjnak, hogy
még egy poént is megengedett magának: szerinte azért kapott ennyi szavazatot, mert a felesége hackerkedett a rendszerben…
Az év színésznője Huszárik Kata, a Maladipe Színház
tagja lett, őt Trokán Nóra színművésznő méltatta, Az év
legígéretesebb fiatal tehetsége díjat kiérdemlő ifj. Vidnyánszky Attilát pedig Trill Zsolt színművész. A huszonnégy éves ifj. Vidnyánszkí Attila valóban berobbant az
elmúlt évben, színészként és rendezőként is, a Vígszínház
Hamletjében a címszerepet játssza, s bemutatásra vár a
Sándor Pál rendezte Vándorszínészek című filmje is. Az
Életműdíjat ezúttal Piros Ildikó kapta, akiről Szirtes Tamás,
a Madách Színház igazgatója, főrendezője mondott szép
szavakat, felidézve közös munkáikat is a Madách hetvenesnyolcvanas évtizedeiből. Szép és nagy ívű pálya Piros Ildikóé - mondta Szirtes Tamás. - S mindez a különleges hangulatú és szellemiségű Madách Színházban, ahol főleg
klasszikus szerepeket formált meg színesen, alázattal. Piros
Ildikó meghatottan köszönte meg az elismerést. - Kerek
volt az életem, mindig akkor találtak meg a szerepek, amikor meg kellett találniuk - jegyezte meg.
Különös hangulatú, egyszerű, mégis felemelő kis háziünnepség zajlott a Bethlen Téri Színházban az Arany Medál-díj átadóján. Tehetséges emberek, rendkívüli művészi
teljesítmények érdemelték ki az elismerést, azt is jelezve,
hogy a közönséget nem lehet becsapni, a közönség értékítélete ezúttal is működött. Jó volt együtt látni ezt a sok, a
maga műfajában kitűnő alkotót, akiket Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser, a néhai Juhász Ferenc költő
leánya is köszöntött, méltatott. A díjátadó rendezői kedves
ötlettel meghívták a székesfehérvári Blahalousiana együttest, amely akusztikus műsorral köszöntötte az Arany Medál-díj 2017. évi tulajdonosait.
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Hass, alkoss,
gyarapíts?
A közelmúltban látott napvilágot a KSH által összeállított Őszidő című adatgyűjtemény, amely 2016 Magyarországa nyugdíjas társadalmáról ad átfogó számadatokat. Az újságok, internetes portálok a legkülönfélébb megközelítésből szemezgetnek közülük, és próbálnak összefüggéseket találni az adatok között. Habár a
megközelítés számos szempontból eltérő, egy lényeges következtetésben egyetértenek az írások: a nyugdíjas társadalom a hazai problémák megoldásában kulcsszereplő lehet növekvő aktivitásával, az ország előtt álló feladatok megoldásában
vállalt közreműködésével.
Biztosan vannak körünkben olyanok, akik most fanyalogva állapítják meg: már
megint ránk van szüksége az országnak? Nem lenne már itt az ideje, hogy megálljon
a saját lábán? Hogy ne tőlünk várja a megváltást? Igaz lehet!
De - olvasva nyugdíjas társaim lapunk hasábjain "megzenésített" mindennapjairól, hasznos ténykedéseiről szóló írásokat - úgy ítélem meg, nem is oly nagy nyűg
számunkra ez a megbízatás, jól érezzük magunkat akkor is, ha szükség van ránk, és
még mindig bizonyíthatunk.
A hétköznapjaim is ilyen kortársi vallomásokról szólnak. A napokban például
összeismerkedtem egy idősotthon lakójával, aki ugyan már nem veszi fel a versenyt
egyetlen mai, rohanó világban bajnok aktív fiatallal, de azzal "HAT", hogy lélekbúvár módjára segíti lelki válságba került társait; hallgat, ha kell; okos tanácsokat ad,
de csak ha kérik; úgy mondanánk ma, hogy válságkezelésben szakértő.
Aztán összehozott a sors egy régi vezetőtárssal, aki öreg napjaira ébredt rá az
"ALKOTÁS" szépségeire. Arra, hogy a költészet neki való foglalatosság. Beállt a
Poéták nagybetűs társaságába, versei lelket gyönyörködtetőek, olykor érzelmeket
korbácsolóak, vagy éppen világos beszéddel szókimondóak.
És végül itt van a szomszédom, a makulátlan kertjével, amely több család számára "GYARAPÍTJA", termeli meg az asztalra való zöldséget, gyümölcsöt. Jó időben már hajnalban szorgoskodik a földön, olykor ott éri a felkelő nap. És most
megvette (vagy csak műveli? ki tudja?) a másik szomszédja kertjét is, aki már nem
tudja művelni azt. Futja még az erejéből arra a földre is - reméli. Ahogy mondja:
ezzel is segít annak, akinek már nyűg a föld, de a termésére szüksége van.
Azt gondolják, hogy ezektől a kortársaktól nem gyarapodik a GDP? Hogy nem
lesz gazdagabb az ORSZÁG? Valószínű. De az a VILÁG, amelyet élnek, de az a
környezet, amelynek alkotó elemei, az igen.
"Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!" -írta a reformkorban Kölcsey, és
egy korszak jelképévé vált.
Taníts, teremts, támogass! - vallom, s hiszem, hogy egy korosztály méltóságát
teremted meg általa.
Némethné Jankovics Györgyi
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Cikkek küldhetők a NYOSZ címére: 1074 Budapest Szövetség u. 9., vagy email fiókjába: nyosz@enternet.hu.

GENERÁCIÓNK

3

Címlapsztori

Nyugdíjas vezető a
kultúra szolgálatában
Szrenka Pálné 2018. január 20-án a Magyar Kultúra
Napja alkalmából a "Nyugdíjas korosztály életminőségének fejlesztéséért" megkapta a Magyar Kultúra
Lovagja kitüntető címet a Stefánia Palota - Honvéd
Kulturális Központ színháztermében.

Szrenka Pálné, Erzsike, 2006-ban lett tagja a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének és a szorgalmának köszönhetően 2008-ban már a megyei elnökségben
végezte tovább a munkáját. A következő változást a 2009es év hozta, amikor az elnök váratlan halála miatt a szövetségnek új vezetőt kellett választania. A küldöttgyűlés Erzsikét egyhangúlag választotta meg a szövetség elnökévé, és
ezt a tisztséget azóta is ellátja. A megyei vezetőként vált tagjává a Nyugdíjasok Országos Szövetsége elnökségének,
ahol 2010-ben a kultúráért felelős alelnöki pozícióval bízták meg. 2012-ben egy újabb funkciót vállalt fel, a Civil
Szervezetek Szövetsége Békés Megyei alelnöke lett.
Az életéről és a nyugdíjas szervezetekben betöltött szerepéről Erzsike a következőket mondta el:
Azt, hogy az önkéntes munkához való motivációimat megértse
valaki...
... az aktív munkás éveimhez kell visszanyúlnom. Szegény paraszt családban nőttem fel négyen vagyunk testvérek. Édesapám traktoros volt, később a Gépjavító Állomás
brigádvezetője lett. Édesanyám háztartásbeli volt, később a
kertészetben dolgozott, mindig a szorgalomra és becsületességre neveltek. A fiatalságom alatt is meghatározó volt
számomra a közösségben, a közösségért és az emberekért
végzett munka. Az iskoláimat jó hangulatú társaságban végeztem, ahol igyekeztünk segíteni egymásnak, mert tudtuk
azt, hogy csak így juthatunk előre. Szakmai képesítést a
Fékon Ruházati Vállalat férfi fehérnemű készítő szakán
szereztem. Két év szakmai gyakorlatot követően a munkám elismeréseként kiemeltek és minőségi ellenőr munkakörbe kerültem. Egy profilváltást követően a vállalat a női
ruhák készítésére állt át, ez új kihívás elé állította a kollektívát és engem is, ezért a női ruhakészítői képesítést is megszereztem.
A szakmai előmenetelemben újabb lépcsőfokot jelentet
az, amikor 1980-ban elvégeztem a Ruhaipari Szakközép Iskolát és a bizonyítvány megszerzését követően művezetői
kinevezést kaptam. Az életemben mindig meghatározó
volt a munkatársakkal való törődés és talán ennek köszönhető az, hogy a munkatársaim bizalmából ekkor egy több
ezer fős üzem szakszervezeti elnökévé választottak.
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A magánéletemben ezekben az években is a sikerek voltak a
meghatározóak..
Férjem villamos üzemmérnökként dolgozott, fiatalok
voltunk tele ambícióval. Saját erőnkből kellett megalapozni
az életünket, nem számíthattunk sehonnan anyagi segítségre. A házasság kötésünket követően is rengeteget dolgoztunk, hogy a családnak ne keljen semmiben hiányt szenvednie és a két lányunknak a jövőjét biztosítani tudjuk.
A lányokat napjainkra tisztességgel felneveltük és már
önálló életet élnek. A nagyobbik lányom egy kereskedelmi
cégnél lízing és hitelügyintéző. A kisebbik közgazdász, egy
nemzetközi banknál marketinges.
Két unokám van. Adrienn 16 éves és másodikba jár az
Andrássy Gyula Gimnáziumban, ahol kitűnő tanuló. A kicsi áprilisban lesz három éves és a rendkívüli aktivitásával
megmozgatja, ezzel fitten tartja a nagyit. A magánéletem
legnagyobb tragédiája volt a 2014-es év, amikor a férjem
szívroham következtében elhunyt.
Az 1980-as években a szakmai tevékenységem és a közösségben
végzett munkán tovább szélesedett akkor..
... amikor a Ruhaipari Technikum elvégzését követően
kineveztek üzemvezetőnek. Ezekben az években a munkahelyemen három alkalommal nyertem el a "Kiváló Dolgozó" címet. Igyekeztem lépést tartani a fejlődéssel és több
esetben vettem részt hazai és külföldi szakmai felkészítéseken, tanfolyamokon. 1988-ban egy pályázati kiírást követően nyertem el a Békéscsabai Állami Gazdaság Textilüzem
vezetői állást. Az 1990-es évben az üzem átalakulását követően a Kft ügyvezetőjévé választottak meg. Az üzemvezetői feladatokat mindig igyekeztem maximálisan elvégezni,
de ez sajnos az egészségi állapotom rovására ment, ami miatt le is százalékoltak.
Közösségi életben..
... mint szakszervezeti vezető több sikerélmény ért azzal, hogy folyamatosan nagyon sok egyéni és közösségi
problémát oldottam meg. A tagjainknak több külföldi csereüdültetést szerveztünk, és sok olyan rendezvényünk volt,
amelyekre az üzem külső dolgozóit is bevonhattuk. Szerveztük a brigádmozgalmakat és ehhez kapcsolódóan klub-
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esteket és kulturális rendezvényeket, valamint amatőr kiállításokat. Több esetben képviseltem a tagság érdekeit az országos kongresszusokon.
Napjainkat illetően..
... nagyon sok feladat hárul rám az országos funkciómból eredően. Több éve szervezem az Országos Dalköri
Fesztivált, amelyre az ország minden részéből jönnek fellépő együttesek. Ez egy olyan országot megmozgató rendezvény, ahol a kiosztásra kerülő minősítések az együttesek
további megítélését illetően komoly rangot jelentenek.
Ezzel párhuzamosan nagyon aktív élet van a régióban
és a megyében is. A régiós feladataim közzé tartozik BácsKiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyék
nyugdíjas rendezvényeinek az összehangolása. A vezetőséggel jó együttműködésben szervezzük a felmenő rendszerű versenyek, valamint a különböző kulturális bemutatók színvonalas megrendezését. A régiós dal és szavaló versenyek, a hagyományőrző népdalkörök bemutatói, sportnapok szervezése az irányításom alatt Csongrád megyéből
átkerült Békés megyébe.
A megyei szövetséget illetően elmondható, hogy az
1996-ban alakult és a szervezetnek ma 55 településen 95
működő nyugdíjas klubja van. Szövetségünk fő feladatai
közé tartozik a szociális tevékenység, a családsegítés, az
időskorúak gondozása, a folyamatos kulturális tevékenység, az emberi és állampolgári jogok védelme. Célunk a tagszervezetek összefogásával a nyugdíjasaink érdekvédelme,
képviselete a közvélemény és az állami vezetők előtt, valamint a társadalmi megbecsülésük elősegítése. A megyénk
sajátosságainak megfelelően támogatjuk a magyar és a
nemzetiségi szervezetek közötti együttműködést, a nemzetiségi települések és az országaik közötti kapcsolataik
ápolását.
Ennek megfelelően Békésben nagy figyelmet fordítunk
a hagyományos nemzeti és nemzetiségi nyugdíjas ünnepek
és rendezvények életben tartására. 2017-ben IX. alkalommal rendeztük meg az Országos Szenior Táncfesztivált.
Legutóbb ezen 42 fellépő csoport és 650 fellépő mutatta be
tánctudását és csinált kedvet a nézőtéren ülőknek a mozgáshoz, az időskori tánctanuláshoz.
Nyugdíjasaink már évek óta jelentős szerepet vállaltak
az országos hírű Csabai Kolbásztöltő Versenyen és Fesztiválon. Mivel a belépésért most már fizetni kell, önállóan
rendezzük meg. Az ehhez kapcsolódó kulturális program
jelentős részét a nyugdíjas csoportjaink biztosítják.

Kolbásztöltő Versenyen

Különböző kiállításokkal, bemutatókkal népszerűsítjük
a népművészeti értékeinket, tartjuk életben a hagyományainkat. Ezeken a rendezvényeken a fiatalok bevonásával érhetjük el a generációk közötti jobb együttműködés kialakulását a határon innen és túl.
Békés megyében a nyugdíjas szövetség aktív részvételével az országban először végeztük el a nyugdíjasok életminőségének tudományos kutatását. Az elkészült tanulmány
megállapításait folyamatosan felhasználjuk az idősekkel való foglalkozásban. A kutatás tapasztalatait elsődlegesen a
klubok aktivistáinak a felkészítésénél tudjuk nagyon jól
hasznosítani.
A Szövetség munkáját 15 fős elnökség irányítja, akiknek
ezúton is szeretnék köszönetet mondani, mivel teszik ezt
önzetlenül emberbaráti szeretetből, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Sok segítséget erőt és biztatást kapok
tőlük, ehhez a munkához kell egy csapat!
A jövőt illetően..
... optimista vagyok. Elkészítettük a 2018. évi programunkat az aktív idősödés jegyében, és továbbra is szeretnénk segítséget nyújtani idős társainknak ahhoz, hogy az
életük hátralévő részét jó közérzetben, társaik segítő figyelmének középpontjában élhessék meg.
Demeter Ferenc

A megyei elnökség
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Egészség

Ettől szenvednek és halnak meg
a magyar nyugdíjasok
Európai szinten sereghajtók vagyunk várható élettartamban, országon belül területenként jelentősen
eltérőek az életkilátásaink, legtöbbször a magas vérnyomásunk miatt megyünk a háziorvoshoz, sokat
iszunk és dohányzunk, és leginkább szívbetegségben halunk meg - derül ki többek között a KSH időskori
állapotokat felmérő Ezüstkor - Időskorúak Magyarországon című kiadványából.
Magyarország lakossága öregszik, 2001-2017 között a
lakosság ötödéről több mint negyedére nőtt a 60. életévüket betöltők aránya.
Az egyes életkorokban várható élettartamban ismét
szembeötlik a jelentős területi eltérés. Míg egy 60 éves,
budapesti férfi jó eséllyel csaknem 19 évvel hosszabb életre
számíthat, az országos átlag ebben a korban 17,4 év - vagyis
77,4 éves koráig élhet -, addig ez a szám Komárom-Esztergom megyében pedig átlagosan alig több mint 16 év (vagyis
76 éves élettartam várható).
Szomorú trendet követ a 65 évesek további egészséges
életéveinek átlagos alakulása. A 2010-2012 közötti határozott javulás 2012-2015 között szakaszos, de folyamatos
romlásba csapott át. A nők számára különösen rossz hír,
hogy ők ebben az életkorban már 5,8 egészséges évre számíthatnak, szemben a 2012-es 6,4 évvel.
Miben halunk meg?
Míg az összlakosságot nézve 100 ezer lakosonként 392
férfi halálát daganatos betegségek, 596 férfiét pedig a kerin-

6

GENERÁCIÓNK

gési rendszer megbetegedései okozzák, korcsoportos bontásban kicsit más a kép. A 60-64 éves férfiaknál a daganatos
betegség a vezető halálok, a 65. életév betöltése után a keringési rendszer betegségei válnak vezető halálokká, 75 évtől pedig már kétszer annyian hunynak el szívbetegség
következtében, mint rákban. A 85 év felettieknél már több
mint ötszörös a szorzó.
A daganatok közül a 60-64 éves férfiak körében a légzőszervi rák vezet a halálozáshoz: több mint kétszer annyian
halnak bele ebbe a betegségbe (százezer lakosra vetítve),
mint a sorban másodikként következő ajak, szájüreg, nyelőcső rákos elváltozásában. A 65 évesek illetve idősebbek
körében a tüdő és a légcső rosszindulatú elváltozásai után, a
szájüregi daganatos megbetegedések mellé a haláloki sorrendben felzárkózik a vastagbélrák, amely a 70. életévtől
átveszi a második helyet a halálos szájüreg daganatoktól.
Igaz, ebben az életkorban a tüdőrák háromszoros előnnyel
"vezet" 100 ezer lakosonként, mely az idősebb korcsoportokra is igaz marad.

Egészség
A keringési rendszer megbetegedése a vezető halálok a
nőknél is a teljes népességet illetően (százezer lakosra vetítve több mint kétszer annyian halnak meg szívbajban, mint
rákban), korcsoportos bontásban azonban itt is színesebb a
kép. A 60-64 évesek közül a rák csaknem kétszer annyi nőt
visz el, mint a szívbaj, még az utána jövő korosztályban is
jobban aratnak a daganatos megbetegedések és csak 70
éves kortól fordul meg az arány a szívbetegségek "javára".
Daganatonkénti bontásban a nőknél is mindent elsöprő
a légzőszervi rákok halálozási mutatója, 60-75 év között
1,5-3 szorosa a mellrákénak és 2-4 szerese a harmadik
leggyakoribb haláloknak, a vastagbélráknak. A 75 évesnél
idősebb nőknél viszont a mellrák csaknem olyan gyakori
halálokká lép elő, mint a légzőszervi daganat.
Miért keressük fel háziorvosunkat?
Háziorvoshoz a férfiak minden korcsoportban magasvérnyomással fordulnak legtöbben, a nőknél is ez a fő indok, mellette az ischémiás szívbetegség.
A rózsásnak nem mondható életkilátások és halálozási
mutatók dacára saját egészségi állapotát a 60 évesek és
idősebbek 45-47 százaléka megfelelőnek tartotta 2016ban.
Mibe kerül mindez?
2005-2015 között a 70 évesek és az ennél idősebbek évi
egészségügyi kiadása megduplázódott, ebben a korcsoportban évi 122,5 ezer forintot visz el az egészségügyi költés, amiből a 100 ezer forintot is meghaladja a gyógysze-

rekre fordított pénz összege. A duplázódás az összes háztartást figyelembe véve is megjelenik: évi 26 ezer forintról
49 ezer forintra nőtt a kiadás, ebből 38 ezer forintot hagyunk a patikákban.
Mi a helyzet a káros szokásokkal?
Minden ötödik 60 évesnél idősebb magyar férfi naponta dohányzik, az alkalmilag rágyújtókkal együtt ebben a
korosztályban a férfiak 60 százaléka rongálja a tüdejét. A
nők fele tesz így, rendszeresen minden tizedik, összességében minden harmadik nő cigarettázik.
Alkoholfogyasztásban a teljes népességet számba véve
a 65-69 éves férfiak járnak élen, közülük minden ötödik
nagyivó (2009-2014 között csaknem duplájára nőtt az arányuk), a mértékletes alkholfogyasztókkal együtt e korosztály több mint fele rendszeresen alkoholizál. Nagyivónak
számít az 55-64 évesek 15 százaléka (ebben a korcsoportban nem volt arányeltolódás 2009-2014 között), a mértékletes alkoholfogyasztókkal együtt a korcsoport 54 százaléka iszik. A nőknél minden korcsoportban az alkoholt ritkán vagy soha nem fogyasztók domináltnak.
Mindehhez meglepően csekélynek tűnik az addiktológiai gondozókban nyilvántartottak száma, 2016-ban 7,5
ezer férfit és 3 ezer nőt regisztráltak.
Még egy szomorú szám az összeállítás végére, a százezer lakosra jutó 33,9 öngyilkossal még mindig az éllovasok
közé tartozunk Európában, pontosabban a másodikok vagyunk a lettek mögött.

Ingyen lesz a védőoltás a szentesi időseknek
Szentes - Szövődményekkel járhat, de akár halált is
okozhat a tüdőgyulladás, amelyet leggyakrabban a
pneumococcus baktérium okoz. Az idősebb emberek
az átlagnál is nehezebben gyógyulnak ki a betegségből. Szentesen a 70 éven fölüliek ingyenes védőoltást kérhetnek ez ellen a kórokozó ellen.
- Eddig soha nem kaptam tüdőgyulladást, de ebben a
korban már jobb az óvatosság. Kérni fogom a védőoltást közölte Tari János.
Szentesen a decemberi testületi ülés egyik témája az
volt, hogy a 70 éven fölüli embereknek ingyenes lesz a
tüdőgyulladás leggyakoribb kórokozója, a pneumococcus
elleni vakcina.
Hallottunk az előzőekkel ellentétes véleményeket is. A
81 éves Lakatos Zoltánné inkább a megelőzésben hisz, szerinte az egészséges életmód, az odafigyelés többet ér, mint
egy injekció.
- Pár éve volt tüdőgyulladásom, ennek ellenére sem
kérném az oltást. Étkezzünk egészségesen, aludjunk sokat,
legyünk a levegőn, mozogjunk - magyarázta a 80 éves Szabó Sándor.
Szabó Sándor pár éve átesett a betegségen, a deszki
kórházban kezelték, de nem fél a tüdőgyulladástól.

A pneumococcus nevű baktérium cseppfertőzéssel
terjed egyik emberről a másikra. Még ma is veszélyes
betegségnek számít, a pácienseknek akár fele kórházba
kerülhet. Európában a fertőző betegségek közül ebben
halnak meg a legtöbben: az érintettek 10-20 százaléka.
- Saját praxisomban is látom, mennyire veszélyes betegség - szögezte le a téma előterjesztője, a háziorvosként
dolgozó Chomiak Waldemar képviselő. Annak az esélye,
hogy ebből a fertőzésből szív- és érrendszeri betegség lesz,
idős embereknél a legnagyobb. A szentesi háziorvosokkal
történt előzetes egyeztetés alapján a 70. életévüket betöltöttek oltása javasolt, mivel az immunrendszer öregedése,
illetve az esetlegesen fennálló alapbetegségeik miatt ez a
korcsoport a leginkább veszélyeztetett a fertőzések szempontjából.

A szentesi önkormányzat ebben
az évben 5 millió forintot szán
arra, hogy ebből a generációból
aki kéri, az ingyen megkaphassa az oltást.
GENERÁCIÓNK
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Gondolatok az idősnevelés aktualitásáról
és lehetőségeiről
Elöregedő társadalomban élünk, ahol egyre kevesebb
fiatal működteti a társadalmi intézményrendszert. Ezzel
párhuzamosan a gazdasági válság elmúltával az ország
egyes területein már most sokkal több a betöltetlen munkahely, mint az álláskereső. A jövőben ez még jobban felerősödő probléma lesz, amit a tehetséges, nyelveket beszélő, szakmával, vagy diplomával rendelkező fiatalok külföldre áramlása még tovább súlyosbít.
Az országon belüli mobilitás, konkrétan a keleten élők
átáramlása Nyugat-Magyarországra nem jelenthet igazi
megoldást, hiszen így térségek üresednek ki, tovább mélyítve az ottani problémákat. Ahogy a kormány azon szándéka
sem lehet eredményes, hogy a fiatalokat minél előbb, minél
kevesebb tudással vezesse be a munkaerőpiacra (a tankötelesség 16 évre való leszállítása, a szakképzési rendszer átalakítása stb.). A robotizáció egyes ágazatokban enyhíthet a
munkaerőhiányon, ám a komplexebb, valamint a személyességet igénylő területeken továbbra is szükség lesz a
nagy szakértelemmel és tapasztalattal, kellő empátiával
rendelkező emberekre. Nem kétséges, hogy ennek a bázisnak egy jó részét az idősek jelenthetik. Ebben az irányban történtek lépések a 2017-ben bevezetett nyugdíjas szövetkezetek létrehozását lehetővé tevő törvény (2017. évi
LXXXIX. törvény egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról) megalkotásával is. A folyamatosan átalakuló világban
és változó környezetben azonban az idősek oktatása, nevelése és képzése is szükségszerű, ráadásul ezt nem csak az
időskori munkavégzés indokolja.
Az 1920-as években E.N. Medinszkij már felvetette az
egységes embernevelés, vagyis az antropagógia koncepcióját. Ezt a területet három főbb részre lehet osztani. A
gyermekek nevelésével foglalkozó pedagógia mindenki
számára ismert terület. Az egész életen át tartó tanulás fogalmának elterjedésével a felnőttnevelés (andragógia) is elfogadottá vált. Az antropagógia harmadik területéről, az
idősnevelésről, vagyis gerontagógiáról azonban máig kevés
szó esik.
Már a felnőttnevelés esetében is erős sztereotípiákkal
kellett leszámolni. Az idősnevelés esetében ez még hatványozottabban igaz. Kell-e az időseket nevelni/oktatni? Lehet-e az időseket nevelni/oktatni? Megéri-e? Kell, lehet és
megérni.
Egy 2017. decemberi amerikai tanulmány szerint 62
éves kor (ekkor mehetnek legelőször nyugdíjba az USA ál-
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lampolgárai) után pár hónappal a halálozási arány megugrik
2%-al, míg korábban, amikor még nem lehetett ekkor
nyugdíjba menni, ilyen ugrás nem volt tapasztalható. Ez az
adat azt jelzi számunkra, hogy a nyugdíjas kor elérése sokaknál lelki válsággal, az egészség leromlásával, szélsőséges
esetben (de kimutatható módon) halállal is járhat. Ennek
megelőzését szolgálhatja az időskori tanulás is.
Elsőként azonban a neveléssel, oktatással kapcsolatos
fogalmainkat kell átalakítani. Más, speciális helyszíneken,
módszerekkel, hozzáállással, oktatói attitűddel kell ugyanis
a felnőtteket is, az időseket is oktatni, mint a gyermekeket.
Az időskori tanulásnak megvannak a fizikai, szellemi
nehézségei: "az észlelés és érzékelés, a memória, a figyelem
romlása (…), az érdeklődés csökkenése, a változásoktól való erősödő félelem vagy az alkalmazkodóképesség hiánya, a
rövid távú memória, illetve a testi adottságok romlása."
Mindezek mellett azonban lehet alapozni a felhalmozott
óriási tapasztalatra, a munkabírásra, a kiszámíthatóságra,
amely az időskori tanulókat jellemzi.
A 60-as éveikben lévők életében meghatározóvá válik a
nyugdíjazásuk. Amennyiben addigi életüket a munkához
köthető szakmai tevékenységük, a karrierjük töltötte ki,
nehezebben találják a helyüket a nyugdíjas kor elérése után.
Új tevékenységeket kell megtalálniuk. Ehhez lehet segítség
a tanulás. A 70-es éves kor fölöttiekre már a visszatekintés,
addigi életük átgondolása jellemzi, ám új kihívásokkal aktivizálhatják magukat.
Változnak a tanulási színhelyek is. Nem feltétlenül a
megszokott, formális, iskolai helyszín az a tér, ahol az idősek tanulása megvalósul. A művelődési házak, könyvtárak,
múzeumok, a média mind segítheti a nyugdíjasok művelődését, oktatását.
A közművelődési intézmények gyakori helyszínei a
tudományos-ismeretterjesztő előadásoknak, illetve öntevékeny művelődési, művészeti köröknek. A könyvtárak az
önművelődés hagyományos színterei a kikölcsönözhető
könyvek által. Ez az idősek által is kedvelt és olcsó forma.
Ám gyakran a kifejezetten nyugdíjasokat megcélzó alapfokú, esetleg haladó szintű informatikai képzéseket is
könyvtárak szerveznek, a nyomtatott kultúra mellett, mint
a digitális kultúra fellegvárai. A fentiekhez hasonlóan a múzeumok is igyekeznek elérni a nyugdíjasokat, bár az igencsak elterjedt múzeumpedagógiai programok mellett még
nem alakult ki a múzeumgerontagógia. A média szerepe
még mai is meghatározó, ám az értékközvetítő, ismeret-
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átadó funkciót mára háttérbe szorította a szórakoztató szerep, még a hírközlésben is. A különféle közösségekből kiszorult idősek azonban még mindig innen szerzik a legtöbb
információt. Elsősorban a hagyományos médiumokból
(televízió, rádió, nyomtatott sajtó), holott a többirányú tájékozódásra az online sajtó mára sokkal alkalmasabbá vállt. A
fentieken túl a felsőoktatási intézmények is felismerték a
nyugdíjasok felé irányuló kínálat fontosságát: hazánk több
egyetemén is elterjedtek már az ún. harmadik kor egyeteme, máshol nyugdíjasok szabadiskolája típusú előadások,
ahol a résztvevők ugyan diplomát nem, ám korszerű ismereteket szerezhetnek az egyetemi oktatók segítségével.
A nyugdíjasokat megszólító nonformális, tehát iskolarendszeren kívüli lehetőségek mellett kevés a valóban őket
célzó, végzettséget adó tanfolyam. Természetesen az időskorúak számára is biztosított a lehetőség, hogy részt vegyenek a felnőttképzéseken, ám korosztályi jellegzetességek miatt sokkal hasznosabb lenne speciális módszertant
alkalmazó kurzusok létrehozása számukra.
Márpedig, ha az idősek képzésével a célunk az, hogy
visszavezessük őket a munka világába, akkor iskolarendszerű képzéseket (is) kell kínálnunk számukra, hiszen a fent
bemutatott nonformális jellegű oktatási színterek leginkább általános művelődési ismereteket nyújtanak. Az iskolarendszerű képzések azok, amelyek a munka világában
használható szakismereteket képesek adni. Ezek fontossága pedig könnyen belátható: egyrészt a nyugdíjasok szaktudása a gyorsan változó környezetben valószínűleg már
elavultnak számít, másrészt az sem biztos, hogy addigi
munkatapasztalatainak, valamint végzettségének megfelelő
munkalehetőség kínálkozik a számára (pl. nyugdíjasszövet-

kezeti tagként), így adott esetben még idős korban is indokolható lehet az átképzés.
Az idősnevelés funkciója azonban nemcsak a munkavállalással lehet összefüggésben (sőt ez leginkább a jövőben várható, hogy meghatározó legyen). A nyugdíjasok
motivációi jelenleg inkább a kommunikációs szükséglet
(egyfajta szociális funkció, a közösségben a tanulás segíthet
a magányosság leküzdésében), lépéstartás a technikai fejlődéssel (pl. annak érdekében, hogy az internet segítségével
kapcsolatot tudjon tartani a nagyszülő a távol élő unokájával), a szabadidő aktív eltöltése, vagy akár egészségügyi
okok (a kor előrehaladtával egyre fontosabb az egészség
érdekében történő tanulás). A praktikus egészségügyi ismereteken túl az időseknek szóló képzések, előadások a szellemi frissesség megőrzését is szolgálhatják, így követve is
szolgálják az egészségmegőrzést.
Az idősneveléshez persze képzett szakemberekre lenne
szükség. Amíg az andragógia komoly hagyományokkal,
szakirodalommal rendelkező, jelenleg mesterképzésben
végezhető tudományterület, addig a gerontagógia képzés
gyakorlatilag nincs. Alap, vagy mesterszintű diplomát adó
szak még hiányzik a palettáról. Egyedül a Debreceni Egyetemen létezik szakirányú továbbképzési szakként 2 féléves
képzési időben diplomások számára. Képzett szakemberek
azonban feltétlenül szükségesek lesznek a jövőben, hisz az
idősnevelés az elkövetkezőkben egyre meghatározóbb
lesz.
Horváth Zoltán
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évfolyam, 5-6. szám.
4. Kraicné dr. Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Könyvkiadó. 2004. Budapest
5. Medinszkij, E. N.: Enciklopegyija vnyeskolnogo
obrazovanyija. I-III. Moszkva-Leningrád, 1923, 1925,
1928.
6. Mászlai Olga: Az idősek non-formális és informális
tanulásának főbb színterei, lehetőségei. Kulturális Szemle
3. szám, 2017/1.
7. Mászlai Olga: Az idősek tanulási sajátossága.,
Fenőttképzési Szemle IX. évfolyam/1. szám, 18-27. pp.
8. Sebők Marianna: Munkaerőhiány és a munkaerőmobilitás empirikus kutatása. Tudásmenedzsment 2017.
(18. évf.) 2. sz.
9. Szakács Zsuzsanna: A múzeumgerontagógia helyzete
és lehetőségei (szakdolgozat). ELTE, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar, Andragógia MA. 2011.
10. Szattelberger Dóra: Az idősek és a média kapcsolata
a mai Magyarországon.
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Idősügy

Ezért vidd a nagyszülőkhöz a tízévest!
A gyerek életkorral kapcsolatos előítéletessége attól
függ, mennyi időt tölt nagyszüleivel. Főleg a tíz-tizenkét
évesek esetén figyeljünk erre, hogy saját öregkoruktól se
rettegjenek.
A ti gyerekeitek mit gondolnak az idősekről? Aranyosak? Mindig van náluk sütemény? Fura szaguk van, lassúak
és bottal járnak? Különleges meséket tudnak? Nem értenek
az okostelefonhoz? A szakemberek szerint az életkorral
kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek és diszkrimináció már
egészen fiatal korban megjelennek, vagyis már a gyerekek is
hajlamosak előítéletesen gondolkodni az idősebb nemzedékről. Ahelyett, hogy tisztelnék őket. Vagy ahelyett, hogy
egyéniségnek látnák őket, különféle képességekkel és tulajdonságokkal. Hiszen nem mindegyik néni süt, de nem is
mindegyik jár bottal, sőt, némelyiknek Nobel-díja van, másik meg tetováltat. Jó lenne tehát valahogy az unokáknak is
átadni azt a szemléletet, hogy az életkor nem határozza meg
az ember személyiségét, hobbiját, humorát vagy céljait.
Heti egy alkalom a nagyszülőkkel!
Belga kutatók most arra keresték a választ, mitől függ
vajon a gyerekek életkorral kapcsolatos előítéletessége. Ehhez majdnem 1200 gyereket és kamaszt vizsgáltak, 7 és 16
éves kor között.
Az eredmények szerint az, hogy a gyerekek mennyire
voltak képesek előítéletmentesen gondolkodni az idősekről, négy dologgal állt kapcsolatban. Úgy tűnik, függ a gyerek nemétől: a lányok valamiért egy fokkal kevesebb előítélettel rendelkeztek, mint a fiúk. Függ a gyerek életkorától: a
10-12 éves korosztály a legkevésbé előítéletes - egyébként
ezt más kutatások is igazolják, ebben a korosztályban szokott a legalacsonyabb lenni az előítéletesség mértéke nem
csak az idősekkel, hanem bármilyen más csoporttal szemben is. A harmadik tényező a nagyszülők egészségi állapota
volt.
Ha javítani szeretnénk a gyerekek idősekkel kapcsolatos
hozzáállásán, akkor ezt a hármat persze nem tudjuk befolyásolni. De a negyedik tényezőt igen: a kutatók szerint minél több időt töltöttek a nagyszülőkkel a gyerekek, annál
előítéletmentesebben gondolkodtak az időskorról. Az
eredményt az is befolyásolta, hogy a közösen eltöltött idő
milyen hangulatban telt: értelemszerűen azok a gyerekek
voltak a legkevésbé előítéletesek, akik a nagyszülőkkel töltött időt pozitív hangulatúnak érezték.
Az idősekkel kapcsolatos előítéletmentesség nem csak
azért fontos, hogy a gyerekek reálisan lássák az idősebb
nemzedéket, hanem azért is, mert ez befolyásolja saját
öregségükkel kapcsolatos gondolataikat: azok, akik az időseket negatívan látják, saját időskorukat, idősödésüket is
hajlamosak pesszimistán szemlélni.
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Miért pont a tízévesek?
A kutatók 7 és 16 év közötti gyermekeket vizsgáltak a
felmérés során, és arra az eredményre jutottak, hogy az előítéletesség 10-12 éves korban a legalacsonyabb: ebben az
életkorban a leginkább elfogadóak és toleránsak a gyerekek. A legelőítéletesebbek a hétévesek voltak (ők még hajlamosak kategóriákban gondolkodni, ahol a hosszú, szőke
hajú tündér mindig jóságos, stb.), ezt követték a kamaszok.
A nagyszülőkkel töltött idő hatás is ebben az életkorban
volt a leginkább megfigyelhető, ez egy jó életkor tehát a
tapasztalatok, gondolkodás formálására. A nagyszülőkkel
töltött idő mennyisége és minősége is számított, ez a két
dolog formálta a 10-12 évesek attitűdjét. Minél több időt
töltöttek együtt, akár kettesben-hármasban, akár nagycsaládként, annál pozitívabban gondolkodtak a gyerekek az
öregedésről és az idősekről úgy általában.
Ez persze azért nem annyira meglepő: a sok együtt töltött idő lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy valós képet
kapjanak nagyszüleikről. Így felfedezhetik a nagyszülők
erősségeit, képességeit, tapasztalataikat. A nagyszülők segítségével más idős emberekkel is találkozhatnak - akik a
nagyszülők barátai, szomszédai, így tovább tágulhat a nézőpontjuk.
Ha sokféle idős embert megismernek, és látják, hogy
nem bottal járó nénik egyforma tömegéről van szó, hanem
különböző emberekről, különféle tulajdonságokkal, akkor
egészségesebben fognak gondolkodni az idősebbekről. Ráadásképp kevésbé furcsának és riasztónak fogják látni az
öregedés folyamatát, kevésbé fognak félni saját öregkoruktól és talán konstruktívabban lesznek képesek kezelni
saját életükben az idősödéssel kapcsolatos problémákat, kihívásokat is.
Puskás Pálma

Idősügy

Közös a felelősségünk az idősekért
Generációk láncszemei kapcsolják össze a családot,
mely szebbé teszi számunkra a jelent, vagy a jövőbeni
világot. Ennek a reménye éltet minket, meghagyja bennünk
a bizakodó hitet.
Hiszem, hogy egy ország akkor lehet sikeres, ha a generációk egymáshoz való viszonya a iránti tiszteletre, szeretetre és szolidárisra épül. A családokon belül fontos az
egymással való törődés, mely a múltunkon és a jelenünkön
keresztül építi fel a jövőnket. Szükségünk van az idősek
bölcsességére, nekik a fiatalok által nyújtott megbecsülésre,
szerető gondoskodásra, tiszteletre és az időskori anyagi
biztonságra. Az életünk akkor válik teljessé: ha gyermekként magunkhoz ölelhetjük a szüleinket, nagyszüleinket,
dédszüleinket, és felnőtté válva a saját gyermekeinket. A
nyugdíjas évek legszebb ajándéka az unoka, akire boldogan
vigyázhat a nagymama és nagypapa...
A generációk egymástól való eltávolodása a fiatalok túlzott leterhelésének a következménye. A tanulmányok befejezése után nehéz ideális munkahelyet találni pályakezdőként a munkatapasztalat hiánya miatt. Az alacsony kereset
mellett, a saját otthon megteremtése és a családalapítás komoly kihívást jelent. Főleg azok számára, akiknek a magán
nyugdíjpénztári megtakarításait elnyelte az állami költségvetés, de újra öngondoskodásra akarják rábeszélni a csalódott fiatalokat, miközben a szülőtartási törvény szigora is
lesújthat rájuk.
Jelenleg a hazai feltételek nem ideálisak ennyi teher cipelésére. Emiatt a fiatalok külföldi országokba vándorolnak. Sokan döntenek úgy, hogy többé nem térnek haza,
csak látogatóba. Ez a folyamat a családok szétszakadásához
vezethet.
Hazánkban több a nő nyugdíjas, mint a férfi. Főleg a
nőket sújtja nagyobb mértékben az özvegység és az azzal
járó elmagányosodás. A nagyszülői feladatok édes terhét
sem tudja vállalni mindenki. Közbeszólhat a betegség, de
az is megfontolandó, hogy a nagyszülő kiköltözzön-e külföldre a családja után. Nincsenek meg az optimális feltételek ahhoz, hogy huzamosabb ideig egy idegen országban
tartózkodjanak. Ha ugyanis betegségekben szenvednek,
vagy a nyugdíjuk alacsony, a fogadó országban sem az
egészségügyi ellátásuk, sem a megélhetési költségeik nem
biztosítottak.
Hazánkban pár éven belül 3 millió fölé emelkedik a
nyugdíjszerű ellátottak száma. A nőknek azonos feltételek
megléte esetén is 20-30%-kal alacsonyabb a fizetése és a
nyugdíja, mint a férfiaké. A nemek közötti diszkrimináció,
vagy az elöregedő társadalom miatt is fontos lenne, hogy
minél több nő kerülhessen be a döntéshozatalba.
A külföldre távozó fiatalok a társadalmunkra nézve nem
csak a családok szétszakadása miatt okoznak gondot, hanem a kieső járulékok is hiányoznak a költségvetési bevételekből. Szociológiai felmérések szerint a több mint fél-

millió kivándorló magyart újabb 1,2 millió fiatal követheti.
Ha a trend nem állítható meg, akkor ez komoly járulékbevétel kiesést okozhat a költségvetésnek.
Vajon milyen csapdát állít ez az amúgy is roskatag nyugdíjrendszerünknek? Átgondoltuk-e a 2012. január 1-től
hatályos Alaptörvény társadalombiztosítási garanciáinak a
megszűnését? Azt, hogy az egészségügyi ellátás és a nyugdíjbiztosítás többé nem alkotmányos alapjog, hanem az
állam csak "törekszik" azok valamilyen szintű biztosítására.
Látszik is a "törekvésen", hogy évenként alig emelkednek a nyugdíjak, az év végén kiosztott Erzsébet utalványos
kiegészítésekből legfeljebb egy karácsonyi ebédre futja. A
keresetek dinamikus növekedése és a nyugdíjemelések között tágra nyílt jövedelemolló a nyugdíjak jelentős leszakadásához vezet. Vissza kellene térni az értékállóbb, svájci indexálású nyugdíjemelések gyakorlatához, mert az időseknek nyugdíjgarancia kell.
Az állami egészségügyi ellátórendszer alulfinanszírozása és az ebből adódóan jelentkező munkaerőhiány miatt
évente több tízezer beteget veszítünk el. Az egészségügy
problémája is főleg az időseket érinti, hiszen a 60 év felettiek ötször gyakrabban veszik igénybe ezt a szolgáltatást,
mint a fiatalabbak. Napjainkban már nyíltan megtagadják
az idős betegek költséges kezeléseit. Az állam felszámolni
készül a kórházak krónikus belgyógyászati osztályait, és a
tervek szerint fizetőssé tennék ezeket az idősgondozási
szolgáltatásokat úgy, hogy "Szakápolási Centrumokat"
hoznának létre. Az idős otthonokba már soha nem látott
várólistákkal és magas térítési díjakkal kerülhetnek be azok,
akik legalább napi 4 órás ápolásra szorulnak.
Az állami idősotthonok üzemeltetését, a házi gondozó
szolgálatokat egyházi felügyelet alá rendelnék. Eközben
nincs megfelelő családtámogatási lehetőség arra, hogy aki
otthon idős szülőt gondoz, az ennek fejében legalább
minimálbért kapjon.
Ha az idős, magányos emberek és a betegek magukra
maradnak, vajon kit terhel ezért a felelősség? Az állam a
saját felelősségét a családok nyakába varrta az Alaptörvénnyel, mely kimondja a társadalombiztosítási garanciák
megszűnése mellett a nagykorú gyermek szülőtartási kötelezettségét. Sem a betegjogokat, sem a szociális biztonsághoz való jogokat, mint alapvető emberi jogokat nem garantálják az idősek számára többé.
Közösen kell keresnünk a megoldásokat, mert közös a
felelősségünk egymásért, de főleg az idősekért! Nem csak a
családoké, hanem a magyar államé is, hiszen a nyugdíjasok
átlag 35 év alatt befizetett járulékát nem a családok rakták
zsebre, hanem a magyar állam. Pont ezért a társadalom nem
hagyhatja cserben a nyugdíjasokat...
Demeter Éva
Független Újságírók Szövetsége

Idősügy

Összeült a Nyugdíjas Parlament
II. ülésszaka
Budapesten 2018. január 25-én a Parlament Felsőházi termében 408 küldött részvételével összeült az
Országos Nyugdíjas Parlament II. ülésszaka. A küldöttek az alábbi felhívást fogadták el, ás ajánlották a
nyugdíjas társadalom figyelmébe.
Felhívás idős honfitársaink és az országgyűlési
választáson induló pártok számára
Mi, az idősek közösségeiben, azaz a helyi egyesületekben, tagozatokban, szakmai-, érdekvédelmi-, lokálpatrióta
egyesületekben és hobbi körökben megválasztott küldöttek, az Országos Nyugdíjas Parlament II. ülésén megvitattuk az idősek életminőségét, életviszonyait befolyásoló körülményeket.
Az elhangzott felszólalások megerősítették a korábbi
ülésünkön (2017. május 17.) elhatározottakat, melyek megvalósulását továbbra is aktuálisnak tartjuk. Támogatjuk a
tizenegy politikai párt egyetértésével (2017. december 19.)
megszületett - az idős emberek érdekében szükségesnek
tartott intézkedésekről szóló - közös dokumentumot.
Felhívjuk nyugdíjas társainkat, hogy kísérjék figyelemmel a közelgő országgyűlési választásokat, ahol szavazhatunk azokra a képviselőkre, akiknek jövőbeni döntései jelentősen befolyásolhatják korosztályunk életkörülményeit
és életviszonyait. Fontosnak tartjuk, hogy a népesség több
mint negyedét kitevő nyugdíjas korosztályunk minél nagyobb számban vegyen részt a választáson. Javasoljuk,
hogy azokra a képviselő-jelöltekre adják le szavazatukat,
akik felvállalják a fenti dokumentumokban megfogalmazottakat. Azokat támogassák, akik fellépnek az időseket
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megbélyegző egyoldalúság ellen; akik elutasítják a közbeszédben jelentkező, nyugdíjasokat sértő, megalázó előítéleteket; akik segítik az idősek önbecsülését erősítő, szorongásait csökkentő, elszigetelődésüket enyhítő önszerveződéseket.
Felhívjuk a demokrácia híveit, hogy aktívan kapcsolódjanak be a szavazások lebonyolításába, a választások tisztaságának és törvényességének biztosításába, a pártatlanság
érvényesítésébe. Kérjük nyugdíjas társainkat, hogy nagy
számban vállaljanak szerepet a szavazatszámláló bizottságok munkájában. Aktív közreműködésük első lépéseként
jelentkezzenek a területileg illetékes jegyzőnél vagy a választáson induló pártok képviselőinél.
Felhívjuk a közelgő országgyűlési választásokon induló
pártokat, hogy az idős emberek méltóságának biztosítása,
valamint kiszolgáltatottságuk csökkentése érdekében
hangsúlyosan szerepeltessék programjukban a fenti dokumentumokban megfogalmazottakat. Kérjük őket, hogy akár kormányra, akár ellenzékbe kerülve - működjenek
együtt az idősek életminőségének és életviszonyainak javításában.
A nyugellátásban lévő kortársaink - a tőlük telhető módon - továbbra is részesei akarnak lenni társadalmunk anyagi erőforrásai, szellemi kincsei és kulturális értékei gyarapításának.
Az Országos Nyugdíjas Parlament
II. ülésének küldöttei

Idősügy

Nyugdíjasok aggodalmai és reményei
Örömteli eredmény az, hogy a nyugdíjasok küldöttei a
közelmúltban megfogalmazták korcsoportjuk méltó és
szorongásmentes életének biztosításához szükséges feltételeket. Kifejezésre juttatták, hogy ők napjainkban is aktívan közreműködnek társadalmunk anyagi erőforrásainak,
szellemi kincseinek és kulturális értékeinek megőrzésében
és gyarapításában. Az idősek joggal érezhették úgy, hogy a
nyugdíjuk melletti munkavállalásukkal, valamint a jelentős
fizetetlen önkéntes és háztartási munka elvégzésével számottevően hozzájárultak az elosztható javak nagyságához.
Az anyagi erőforrások előteremtésén túl, aktív részesei a
társadalmi kohézió megteremtésének, segítik a családok és
a tágabb közösségek harmóniájának kialakítását, hozzájárulnak a felnövekvő korosztályok szocializációjához.
A nyugdíjasok elvárásait és a társadalmi javak növelésében való aktív részvételi szándékukat felkarolták a tavaszi
választásokon induló pártok is. Szinte mindegyik párt megalapozottnak tartotta és beépítette programjába az idősek
kiszolgáltatottságát csökkentő ígéreteket, a nyugdíjasoknak
perspektívát biztosító intézkedések tervezeteit. A közszereplők indokoltnak tartották, hogy fellépjenek a médiában
egyre többször feltűnő, az idősebb korosztályt sértő, őket
negatív színben bemutató bántó jelzők visszaszorításáért.
A nyugdíjasok tudják, hogy felvetéseik pozitív fogadtatásának egyik oka az, hogy a tavaszi országgyűlési választáson a pártok számítanak a nagy létszámú idős korosztály
átlagot meghaladó részvételi, szavazási hajlandóságára.
Mindezek ismeretében az idősek arról is meg vannak győződve, hogy az aktuális választásoktól függetlenül, felvetéseik jogosak, feltételei előteremthetőek.
Azt olvashattuk a Népszava hasábjain, (Most jó lenni
nyugdíjasnak? 2018. január 23) hogy vannak olyan érdekcsoportok, melyek nem tartják reálisnak a nyugdíjasok
igényeit. A vállalkozók nevében megszólaló szerző a fent
említett dokumentumokban szereplő tervezett lépéseket:
megalapozatlannak, megvalósíthatatlannak, vaklicitnek,
szemfényvesztésnek és ötletelésnek tartja. Hiányolja az
intézkedésekhez szükséges források bemutatását, vitatja az
igényelt lépések igazságosságát. Vizsgáljuk meg ezen minősítések valóságtartalmát!
A nyugdíjas közösségek küldöttei, akik a közelmúltban
elfogadták parlamentjük határozatát, tisztában voltak azzal, hogy igényeik fedezete a központi és a helyi költségvetésekben rendelkezésre áll. Hiszen a költségvetések egyenlegéhez az idősek jellemzően az alábbiak szerint járulnak
hozzá. A jelenleg hatályban lévő ötvenkilenc adónem többségét a nyugdíjasok ma is folyamatosan fizetik. (általános
forgalmi adó, jövedéki adó, biztosítási adó, súlyadó, ingatlan adó, jövedéki adó stb.) A központi költségvetés megtakarítását eredményezi a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése, mely évenként fél évvel tolja ki a nyugdíjba vonulás
lehetőségét és ezzel együtt csökkenti a kiadási kötelezettséget. További kiadáscsökkentést jelent az a szomorú tény,

hogy számottevő létszámban vannak azok, akik nem tudták megélni a nyugdíjba vonulás időpontját. A hatvanöt évvel ezelőtt született korosztály harminc százaléka sajnos
már nincs köztünk. A költségvetések pozícióját az is nagymértékben javítja, hogy az idősek jelentős szerepet vállalnak át az aktív korú munkavállalók családi kötelezettségeiből, így számottevően csökkentik a munkaidő- kieséseket. Gondoljunk itt az unokák kisérésére, felügyeletére, a
betegek ápolására, a lakásokhoz kiszálló szolgáltatók fogadására. Jelentős költségvetési bevételeket eredményeznek az előző nemzedékek által létrehozott és a jelenlegi aktív generáció számára örökül hagyott világörökségi helyszínek, a Hungarikumok és a nemzeti értéktár tételei által
keletkeztetett források is. A szemléltetésként bemutatott
források is hozzájárulnak az ország bruttó hazai termékének (GDP) alakulásához. Az érdeklődők tudhatják, hogy
nyugdíjakban, ellátásokban, járadékokban és egyéb járandóságokban jelenleg a népesség több mint negyede részesül, miközben rájuk a GDP-nek csak tíz százalékát fordítjuk. Látható tehát, hogy egyáltalán nincs szó túlfinanszírozásról.
Ugyanakkor a nyugdíjasok aggódnak jövőbeli nyugdíjuk fedezete miatt. Azt olvashatják ugyanis, hogy a hazai
tulajdonú vállalkozások termelékenysége csupán harmada
a külföldiekének. Az sem nyugtatja meg őket, hogy a régió
országaihoz viszonyítva, a termelékenység mutatói alapján,
már nyolc éve sereghajtók vagyunk. Értetlenül állnak azon
adat előtt is, hogy az adóhatság az elmúlt években nagyvonalúan engedi el a vállalkozók adótartozásait. (2016-ban
637 milliárd forintot). Rejtélyes számukra továbbá az is,
hogy a gazdaságfejlesztési célból érkező EU-források miért nem javították a hazai vállalatok jövedelmezőségét; a
jelentős uniós források mellett miért nem tudott az ország a
felzárkózás terén előbbre jutni. Sajnálattal olvashatják,
hogy országunk tovább csúszott lefelé - egy év alatt az 50.
helyről az 57. helyre - a korrupciót vizsgáló kimutatások
listáján, hiszen e jelenség tovább veszélyezteti az elosztható
javak mennyiségét.
Láthatjuk, hogy van ok arra, hogy a vállalkozók képviselői aggódjanak, és javaslatokkal álljanak elő az említett
negatív tendenciák megfordítása érdekében. A nyugdíjasok
nem tartják indokoltnak, hogy az életkörülményeik javulása, méltóságuk megerősítése, kapcsolataik kiterjesztése, autonómiájuk kiszélesítése érdekében megfogalmazottak teljesíthetősége miatt "aggódjanak" a vállalkozók.
Az idősek abban reménykednek, hogy a társadalom széles
körében megértésre és támogatásra találnak az általuk megfogalmazott és szükségesnek tartott intézkedések. A nyugdíjasok optimisták abban a tekintetben, hogy közreműködésükkel sikerül a mára már állandósult régiós leszakadásunkat kedvező irányba fordítani.
Karácsony Mihály
(Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke)
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A NYOSZ 2017. évi irodalmi pályázata értékelése
A zsűri részéről Csermely Tibor és Erdélyi Tamás fogalmazta meg az alábbi pár, értékelő gondolatot.

Váratlanul és szokatlanul magas színvonalú alkotásokkal találkoztunk, amelyek - véleményünk szerint - túlmutatnak az elmúlt évek verspályázatain. Az általános értékelés,
hogy a díjazásra javasolt költői alkotások gondolati őszinteséget, a rímeikben és ritmusukba néhány vers már-már
költői bravúrokat tartalmaz a szerelemről. Az igényes versforma hűen közvetíti a gondolati, érzelmi mondanivalót,
különösen az édesanyák emlékét méltató versekben. Ami a
fogyatékosságokat illeti, pontatlan megfogalmazások és
rímes hibák, ritmustalanságok találhatók egyes szerzők verselésében.
A prózai pályázatok bírálata két részben történt. Az
édesanyákról szóló anyagrész valamivel gazdagabb, a sze-

relmes múlté pedig talán változatosabb, de sápadtabb. Kiemelkedő mind tartalmában, mind kidolgozásában a kissé
ugyan terjedelmes Kurgan jeligéjű dolgozat (Dr. Bálint
Jánosné Ágoston Ilona írása- a szerk.). De nem kevésbé
érdekes és tanulságos az édesanyák küzdelme szegénységgel, háborúval a családért, a gyermekek boldogulásáért más
írásművekben. Megható, hogy egy pályázó vonalas papírra
vetett kézírással küldte el történetét.
A szerelmes emlékeikből érdekes eseményeket, az öszszetartozás fontosságának hangsúlyozását, némelyik cikkben az emlékek megtartó erejét fogalmazták meg. A pályázók jól érezhetően az utókor számára rótták papírra
mondanivalójukat.

A 2017. évi irodalmi pályázat eredménye:
PRÓZA :
ANYA CSAK EGY VAN - kategória
1. helyezett: Dr. Bálint Jánosné Ágoston Ilona,
Szeged
2. helyezett: Gotthard József, Veszprém
2. helyezett: Márki Éva, Szolnok
3. helyezett: özv. Bóna Attiláné, Gyöngyös
PRÓZA:
SZERELMÜNK MEGSÁRGULT LAPJAI kategória
1. helyezett: Csizmadia János, Medina
2. helyezett: Márki Éva, Szolnok
3. helyezett: Gönczi Lajos, Tószeg
3. helyezett: Belovai Antalné, Sándorfalva
DÍJAZOTT VERSEK
1. helyezett: Hegedűs Ferenc, Mórahalom
Találkozás anyámmal, Gondolatok anyámról, Anyám
ünnepe, Anyám című írásai, továbbá Virágok 2015
tavaszán, A tél előtti dal, Milyen volt, Párhuzamok
című írásai
1. helyezett: Tóth Lászlóné Fitó Ica, Kecel
Társ, Suttogva daloló, Mennyit?, Csendes vers című
írásai
1. helyezett: Rigó József, Szolnok
Régi nyár, Évszakok című írásai
2. helyezett: Ulviczki Sándor, Zagyvarékas
Búcsú című írása
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2. helyezett: Polgárné Dornai Klára, Nick
Kéz a kézben, Emlékek szirmai, Múltidézés,
Csak hinni kell című írásai
3. helyezett: Kanyár Erika, Veszprém
Veszteség, Mementó, Szerelemvárás, Szerelemtorzó
című írásai
3. helyezett: Füzik Irén, Csalovec- Megyercs
Gyermekkorom udvarában, Múlt idő útján, Requiem
egy szerelemért című írások
DICSÉRETBEN RÉSZESÍTI A ZSŰRI A
KÖVETKEZŐ ALKOTÓKAT:
Mészáros B István (Komarno)
Raskóné Déri Erzsébet (Szolnok)
Kissné Horváth Júlia (Petőháza)
Horváth József (Győr)
Galgóczi Ferencné (Szerencs-Ond)
Scheer Istvánné (Győr)
Tóth Gáborné (Dombóvár)
A NYOSZ elnökség döntése értelmében az idei díjazott
pályázatokból és a 2018. évi pályázat legjobb alkotásaiból
közös antológia kerül összeállításra 2018 végén. Vagyis ahogy az elmúlt években - két év lejgobb irodalmi "termését" fogjuk kiadni egy kötetben. Ezzel egyidőben közös
eredményhirdetésre, és díjkiosztó ünnepségre is ez év végén kerül sor.
A 2017. évi díjazottaknak szívből gratulálunk!
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Szerelmünk megsárgult lapjai (Gönczi
1963 őszén Debrecenből elindult a frissen bevonuló katonákkal egy jó hosszú vonatszerelvény. Tele volt a vonat
izgalommal, szorongó várakozással, a bizonytalan jövőbe
utazó 19-20 éves fiúkkal. Sokuk még a megyehatárt sem
hagyta el ezidáig. Azt suttogták, Pécsre megy a szerelvény.
Én sem sokat láttam még az országból. Hajdúszoboszlón
születtem, éltem, majd ipari tanulóként Gyula városába kerültem. Mint fiatal szakmunkás, ingázóként a Debreceni
Járműjavítóban dolgoztam, itt ért a behívó parancs, jelentkezzek a Járműjavító kultúrházában egy napi hideg élelemmel, egy váltás fehérneművel sorkatonai bevonulásra.
Bizony jó hosszú volt az út. Nagyon sokat bámultam az
ablak előtt elvonuló tájat, hallgattam a vonatkerekek egyhangú zakatolását. Elég ijesztő volt az a tudat is, hogy két
évre kell bevonulni.
Hajnalban érkeztünk Pécsre, ahol gépkocsik vártak
ránk, amelyek beszállítottak a laktanyába. Hamar megjött
az új élet első látható jele, beöltöztünk katonaruhába. Nem
volt könnyű megtalálni földijeinket az egyforma ruhákban.
Megkezdődött a katonai szolgálat. Hamar belerázódtam, olyan gyorsan jöttek az új és újabb feladatok, hogy mire észbe kaptam már ünnepélyes keretek között megtörtént
a katonai eskü. Most már tényleg katonák lettünk. Ahogy az
öregebb katonák mondták, jutalmazhatók, de fogdába zárhatók is.
Nem éreztem magam rosszul, lelkiismeretesen csináltam a közösségben zajló kiképzést. Jókat nevettünk társainkkal a sikerélményeken, de botladozásainkon is. Mivel
civilben ejtőernyőztem, Pécsről Kaposvárra helyeztek egy
érdekes kiképzésű, elitnek mondható alakulathoz. Szerettek parancsnokaim és katonatársaim, mivel mindig szívesen jelentkeztem, ha külön feladatra kellett valaki.
Ennek a jó tulajdonságomnak köszönhetem szerelmemet. Kértek néhány embert hét végére, társadalmi munkára
a városba, ahova én is jelentkeztem. Parkrendezési munkára mentünk egy intézmény udvarára.
És ott láttam meg a csodát!
Büszke tartással elvonult a bámészkodó katonák előtt,
mivel ott lakott az udvarban, ahol mi dolgoztunk. Nem túl
sokat láttam belőle, de ez nekem villámcsapás volt. Már a
többiek és a munka sem nem nagyon érdekelt, Ő járt az
eszemben. Fél szemmel mindig azt lestem, mikor jön ki
újra. Később újra ment valahová, és ekkor már jobban meg
tudtam figyelni. Fiatalka, de lényéből sugárzott a magabiztosság, amely azt sugallta, én már nagylány vagyok. Még
jobban tetszett. Nehezen vonultam be a munkavégzés után
a többiekkel, de menni kellett. Ahogy csak alkalmam nyílott
kimenőre menni, futottam a házuk közelébe várva, hogy
mikor bukkan fel.
És jött! Az én bátorságom meg ment. Magamban hivatkozva bátor ejtőernyős mivoltomra - toporogtam a

Lajos, Tószeg)

járdán, hogyan szólíthatnám meg. Szerencsére ő szólított
meg: Keres valakit? Én zavaromban egy ismeretlen nevet
mondva, örömmel válaszoltam. Kedvessége, közvetlensége hamar átsegített a megilletődöttségen, és elkezdtünk beszélgetni. A remélt másnapi találkozás örömével tértem
vissza a laktanyába.
Sajnos másnap már nem találkozhattunk. Azon az éjszakán riadót kaptunk, és több hetes gyakorlatra vittek bennünket. Szomorú voltam, mert féltem, hogy a végre megszólított kislány elfelejti kellemes beszélgetésünket, mire
újra találkozunk. A gyakorlat után csoportos mozilátogatásra vittek néhányunkat a városba. A moziban, nem sokkal
előttem, megláttam Őt! Az anyukájával és egy barátnőjével
volt. A szívem hevesen zakatolt, hogy újra láthatom. A film
végével a moziból tódult ki a sok nép. Én iparkodtam a közelébe kerülni, és már ismerősként szólíthattam meg. Mivel
a társaim már vártak, gyorsan elmondtam miért voltam
ilyen sokáig távol, és kértem, hogy másnap találkozzunk.
Ezután minden utam a házuk elé vezetett. Mivel ő este
9-ig kapott otthonról kimenőt, a város utcáit bejárva hoszszú sétákat tettünk és sokat beszélgettünk. (Ez a szokásunk
később is megmaradt, esti sétáinkon mindent meg tudtunk
beszélni.) Hamarosan tudtuk, hogy nem válunk el soha.
Persze nem volt ez ilyen sima ügy, mert az ifjú hölgy
ekkor még nem volt tizenhat éves, de a szerelem minden
akadályt legyőz. Sokan szurkoltak nekünk, de voltak, akik le
akartak beszélni egymásról bennünket. Főleg ő kapott sokat az úgynevezett barátnőktől, akik "jóindulattal" duruzsolták: - Katona, úgyis elmegy, csak egyet akar, jobb, ha
most otthagyod, stb. Később kiderült többeknél, hogy irigyelték ezt a szerelmet.
Igen, a veszélye fennállhatott a kapcsolat kimerülésének, hiszen közeledett a leszerelés ideje, és tudható, hogy a
közel 400 kilométer a távolság Kaposvár és Hajdúszoboszló között, telefon és internet hiányában - a nehéz utazási
körülményeket ismerve - aggasztó lett volna. De mi bíztunk egymásban. Mivel nagyszerű katonai közösségben
szolgáltam, és többszörös kiváló katona lettem, a parancsnokaim felajánlották, maradjak bent a seregben, szolgáljak
tovább. Örömmel vállaltam, hiszen nem kellett elválnunk.
Nem is váltunk el soha többé. Hajdúszoboszlón mondtuk ki a boldogító igent, de továbbra is Kaposváron éltünk.
A katonai élet velejárója volt a sok távollét. Gyakorlatok,
több éves iskolák. De bárhol is voltam, minden otthoni esemény részese lehettem, mivel naponta írtunk naplószerű
levelet egymásnak.
A szerelem és a bizalom hidalta át a nehézségeket. Ez év
júniusában ünnepeltük 51. házassági évfordulónkat. Van
két fiúnk, két unokánk, és boldogan lapozgatjuk szerelmünk megsárgult lapjait.
(Az írás a 2017. évi irodalmi pályázat 3. díjas alkotása)
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Évindító elnökségi ülés a NYOSZ-ban
2018. január 31-én tartotta évindító elnökségi ülését a
NYOSZ vezetése. A napirendek között elsőként a 2018. évi
regionális és országos nagyrendezvények sorát tekintették
át. Örömmel nyugtázták, hogy a hagyományos felmenő
rendszerű kulturális versenyek, fesztiválok idén is várhatóan támogatókra lelnek, és a kitartó nyugdíjas érdeklődés
mellé némi anyagi forrást is tud majd biztosítani a szövetség.
2018-ban nagyobb szervezettséggel és átgondoltabb
szervező munkával kíván a NYOSZ sportprogramokat
rendezni és támogatni, és kialakult a 2017-ben elbúcsúztatott Csillebérci Randevú rendezvénysorozatának új koncepciója. Augusztus utolsó, vagy szeptember első hetében
(attól függően, hogy hogyan lehet elegendő szállás megoldást találni) a budai hegyekben, a Hárs-hegy és Jánoshegy övezte kellemes környezetben, az Európa Konferencia Központ termeiben, kiváló adottságok között lesz
lehetőség majd megszervezni a szokásos programokat.
2018. a szövetség számára néhány kiemelkedő feladatot
is hoz majd: év végén tisztújító küldöttgyűlés és a szövetség
fennállásának 30. évfordulója is vár a szervezet tagjaira.
A testület ezt követően tájékoztatókat hallgatott meg a
Nyugdíjas Parlament üléséről, a NYOSZ folyamatban lévő
pályázatairól, a támogatói és szponzori együttműködések

alakulásáról, az éves költségvetés néhány keretszámáról, a
novemberi utolsó ülés óta eltelt időszak elnökségi munkájáról, és betekintést kaptak a vezetők a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek alapításának legújabb fejleményeibe.
A hallottak alapján megállapíthatjuk: izgalmas és mozgalmas év lesz 2018! Legyen részetek benne!

Évindítás Zalában
A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete
2018. január 19-én tartotta évnyitó műsoros, zenés rendezvényét. Balogh István elnökségi tag köszöntötte a megjelent 143 főt, a nyugdíjas klubok vezetőit, tagjait, a vendégeket és a sajtó képviselőit, majd a ház igazgatónője, Halmos
Ildikó szólt a jelenlévőkhöz. Béres János elnök rövid tájékoztatót adott az elmúlt év munkájáról és ismertette, hogy
2018-ban milyen feladatok várna a tagságra. Köszöntötte
azokat a tagokat, akik az elmúlt év folyamán jó munkájukért kitüntetéseket kaptak és virággal köszönte meg munkáját Skretyuk Lászlónénak, Karosi Lászlónénak és Büki
Pálnénak.
Dr. Keller Krisztina következett, a Pannon Egyetem tanára, aki a kanizsai idősek véleményét felmérő kutató csoport tagja. Röviden ismertette a felmérés menetét.
Majd kulturműsort tekitettek meg a résztvevők, melyen
fellépett Bécsi Lajosné, Sulyokné Nagy Erzsébet, Hegedűs
Kálmánné,Varga Gyula, Farkas Miklós, Gősi Kálmánné,
Bécsi Lajosné, az egyesület tagjai görög táncot adtak elő.
Ezt követte a finom vacsora, majd a zenés, táncos rendezvény, melyen a tagság nagyon jó érezte magát.
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Január 29-én tartotta a "Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete a farsangi rendezvényét, amelynek
jó hangulatát a fotó is tükrözi.
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Petőfi Sándorra emlékeztek
a csopaki nyugdíjasok
A Csopak Nyugdíjas Klub kultúrcsoportja, Petőfi Sándor születésének 195. évfordulója alkalmából, egy színvonalas irodalmi délutánt tartott a kultúrházban.
A költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet
egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja, rövid élete
alatt közel 1000 verset írt, ebből mintegy 850 maradt ránk.
Műveit több nyelvre is lefordították. Horváth Imréné, a
csoport vezetője volt a moderátor, ismertette a hallgatóság
előtt egy-egy vers történetét. A 13 nyugdíjas olykor dalra is
fakadt, Petőfi megzenésített verseit adták elő.
Tavaly megemlékeztünk Arany Jánosról és Illyés Gyuláról is, de "repertoárunkban" szerepelt a Költészet napja,
csakúgy mint a Madarak és fák napja, és az adventi műsorunk. Csoportunknak öt éve vagyok a vezetője, nagyon
lelkesek vagyunk, minden hétfőn tartunk próbát a kultúrházban - elevenítette fel az elmúlt évet Horváth Imréné, a
csoport vezetője, aki színházi előadásokra is szervez utat,
jelenleg 34 bérletese van a csopaki nyugdíjas klubnak.

Petőfi Sándor mottója 1846-47 táján a "Szabadság,
szerelem! E kettő kell nekem", a mai napig közismert, mely
megjelöli költészetének két legfontosabb témakörét, megszabja a költő értékrendjét. Költészetének egyik fő sajátossága a közvetlenség, őszinteség, természetesség, mellyel
minden olvasóját azonnal megnyeri. Nem is ismerünk a
világirodalom lírikusai közt senkit, aki 26 éves koráig olyan
termékeny lett volna, és több remekművet alkotott volna,
mint Petőfi Sándor. A mi irodalmunkra nézve pedig felbecsülhetetlen szerencse volt az ő költői működése.
A közönség vastapssal köszönte meg a felejthetetlen
rendezvényt. A csoport tagjai már javában készülnek a február 7-i délutánra, melynek középpontjában a farsang szerepel. Ugyanakkor már várják a májust is, amikor Csopak
ad otthont a regionális nyugdíjas találkozónak.
Fotó és szöveg:
Szendi Péter

Ezúton tájékoztatjuk a NYOSZ-kártya tulajdonosokat, hogy a Praktiker áruházlánccal
kötött együttműködés keretében a 2018-as évben az alábbi napokon biztosítunk
kedvezményes vásárlási lehetőséget (minden hónap 3. hétvégéje, csütörtök-vasárnap):

Január 18-21, Február 15-18, Március 16-18, Április 19-22, Május 17-20,
Június 21-24, Július 19-22, Augusztus 16-19, Szeptember 20-23,
Október 18-21, November 15-18. December 20-23.
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Eredményekben gazdag volt a 2017-es év
A csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület jó érzésekkel
tekint vissza a 2017-es évre. Egyesületünknek jól működő
hagyományőrző csoportja van. A néptánc csoportunkkal
már hét éve járjuk az országot. Igyekszünk minden meghívásnak eleget tenni, anyagi lehetőségeinkhez mérten. Tánccsoportunk a 2017-es évben három arany minősítést, két
ezüst minősítést, egy külön díjat és Gyöngyösön a KeletMagyarországi Táncfesztiválon tovább jutási lehetőséget
nyert a Gyulán megrendezésre kerülő Országos Senior
táncversenyre, amelyen már harmadszor vehettünk részt.
Működik egy népdalkórusunk is, akik az első nyilvános
fellépésen a NYOSZ által megrendezett országos Újra szól
a dal versenyen arany minősítést kapott.
Mindkét csoport a Harkányban megrendezett Országos Népek Tánca, Népek Zenéje versenyen is arany minősítést kapott. A hagyományőrző csoportunk 2017-ben 17
alkalommal lépett fel. Tagjainkkal egynapos bogácsi, egynapos debreceni és egynapos budapesti kiránduláson vettünk részt. Megtekintettük az Országházat, a Nemzeti Galériát, valamint sétáltunk a Margitszigeten is.
Egyesületünk részt vesz a városunkban megrendezésre
kerülő rendezvényeken, igyekszünk a megyei rendezvényeken is jelen lenni. Jártunk Hajdú-Bihar, Békés, Nógrád és

Győr-Moson-Sopron megyékben megrendezett versenyeken is.
A városvezetés elismeri munkánkat, ahhoz minden
segítséget megad. Legnagyobb segítőnk a NEA a pályázatokon nyert támogatással. Sokat segít Kovács Sándor
országgyűlési képviselő, Forján Zsolt városunk polgármestere, és Dócs Attila polgármesteri referens. Nem utolsó
sorban a Csengeri Gyermekvédelmi szolgálat és a művelődési központ dolgozói, valamint a kisvállalkozók. Köszönet minden támogatónak, segítségük nélkül nem tudnánk
működni.
Juhász Istvánné elnök

Munkácsy kiállítás Balmazújvároson
A Debreceni Nyugdíjas Egyesület tagjai nemrégiben tekintették meg a balmazújvárosi Semsey Kastélyban kiállított Munkácsy képeket.
A 40 fős csoport vonattal érkezett az Alföld sajátos
mezővárosi településére, amely a Hortobágy és a Hajdúság
határán fekszik. Mai nevét újratelepítése után Balmaz pusztáról kapta. A város központjában, a kiállításnak helyet adó
Semsey Kastély az utóbbi években hatalmas átalakuláson
ment keresztül. Sokan emlékszünk még arra, amikor málladozó falak, foghíjas tető, betört ablakok, rozoga lépcső
fogadott bennünket az itt működő bútorboltban. De ez
már a múlté. A klasszicista stílusban épült kastély ma már
teljes pompájában áll a város Főterén és fogadja a látogatókat. Így méltó helyet kapott a Munkácsy kiállítás is.
Munkácsy Mihály 1844-ben született, nagyon mélyről
küzdötte fel magát. Asztalos inasból híres festő lett, aki hatalmas méretű vásznaival az egész világot meghódított. A
kor legnagyobb "szociográfusa" volt, egyben a magyar társadalom falusi, városi közösségeinek ismerője.
A tárlat Pákh Imre magángyűjtő képeiből nyílt meg,
amit ingyen bocsájtott rendelkezésünkre. A 44 darab képből álló kollekciójában láthattuk a festőóriás nevezetes képeit: az Ásító inast, a Dűlő szénásszekeret stb. Gyönyör-
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ködhettünk a bibliai témájú ikonikus festményeiben, tájképeiben, szalonképeiben, portréiban. Amit a kiállításon nem
láthattunk, az a Déry Múzeum található. Ez a Munkácsy
trilógia, amely szintén bibliai témát dolgoz fel, a nemzeti
kulturális emlékezet szerves részét képezi és a festő monumentális alkotása.
Ha már itt jártunk, megnéztük a kastélyban működő
állandó kiállítást is. A kastélynak nevet adó Dr. Semsey
Andor Magyarországon a legönzetlenebb mecénása volt a
természettudománynak. 40 ezer holdja volt a környéken.
Az állandó kiállítás a Semsey szalonnal kezdődik, melynek
korhű bútorai segítettek elképzelni a főúri életet. Láttuk a
pásztorkodás, a paraszti élet viseleteit, munkaeszközeit, az
iparosodás, a kovács, bognár és a híres Mihalkó-kalap
készítésének műhelyeit, a város nevezetes szülötteinek Veres Péternek, Soós Imrének, Sarkadi Imrének - emlékszobáit. Rövid séta keretében kihagyhatatlan volt Veres
Péter emlékházának megtekintése.
A kellemes téli napsütésben sétáltunk a város Főutcáján. A kirándulásról kulturális tudással gyarapodva, élményekben gazdagodva indultunk vissza Debrecenbe.
Köszönjük ezt a szép napot a szervezőnek, Hartman
Jánosnak.
Pappné Ráduly Irma

NYOSZ-hírek - felhívások

Felhívás nyugdíjas versbarátoknak!
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2018-ban is
megrendezi Nyugdíjas Versmondók Költészeti Szemléjét felmenő rendszerben. A helyi, megyei, regionális válogatók után, a továbbjutó versmondók és kísérőik részvételével kerül sor szeptemberben Budapesten a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségénél (1054 Budapest Akadémia u. 1.) a Költészeti Szemle döntőjére.
2018-ban a Költészeti Szemle versenykiírása:
Téma:

Legkedvesebb versem
és indokolása
A Költészeti Szemle résztvevői választhatnak verset a
magyar és a világirodalomból is. Amennyiben a választott versnek nem magyar az alkotója, kérjük megnevezni
a műfordító nevét is!
A vers előadására öt perc áll rendelkezésre, amely időtartamba beletartozik a vers választásának rövid indoklása is.

Úgy gondoljuk, hogy az irodalomkedvelő nyugdíjasainknak nem lesz könnyű a választás a sok-sok kedvelt
vers és a versválasztás indoklása miatt.
Véleményünk szerint az előadásra kerülő vers mellett, a versválasztás indoklása is segít a vers népszerűsítésében.
Találjátok meg azt a verset, amelynek előadásával másoknak is örömet szerezhettek!
Az elődöntők szervezőit, kulturális felelőseit arra
kérjük, hogy az országos döntőbe jutottak nevét, címét,
telefonszámát (email címét - ha van) a lebonyolítást követően haladéktalanul, de legkésőbb két héten belül szíveskedjetek elküldeni nyubusz@gmail.com e-mail címre, vagy a NYUBUSZ 1054 Budapest Akadémia u 1.
posta címre.
Minden versmondó barátunknak jó felkészülést,
örömteli, sikeres fellépést kívánunk!
Budapest, 2018. január 19.
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége
a rendezvény megbízott szervezői
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Játékos agytorna - 2018 - Felhívás
A NYOSZ az idén is megrendezi a műveltségi vetélkedőt 3 fős csapatoknak nemre és korra való tekintet nélkül
Játékos agytorna címmel.
Az agytorna két részből áll:
Az első rész egy otthon, közösségben kitöltendő feladatlap, mely irodalom, történelem, földrajz képzőművészetek stb. témakörökből tartalmaz feladatokat. A 30 kérdésre való válaszadáshoz bármilyen segítség igénybe vehető. Ez a feladatlap alant olvasható.
A második részben a 3 fős csapatok nyilvánosan, játékos formában mérik össze tudásukat. A feltett kérdésekre
szóban és írásban kell választ adniuk. Vetítéssel, zenehallgatással segítjük a kérdések megválaszolását. Minden kérdéshez több válaszlehetőséget adunk.

A legjobb eredményt elérőket könyvjutalomban részesítjük.
A kérdésekre a válaszokat postai úton vagy emailben
lehet eljuttatni az alábbi címek egyikére június 15-ig.
Elérhetőségek: Nyugdíjas Egyesület
7425 Pécs, Majorossy Imre u. 15.
email: nyugegy@gmail.com
Kérjük, hogy a lapra írják rá a csapat és a csapattagok
nevét, elérhetőségét (postai cím, email-cím, telefon)!
Az elért eredményekről szeptemberben 10-ig értesítjük
a csapatokat. A II. forduló várhatóan október közepén lesz
Budapesten a NYOSZ székházában.
(Szervezők)

Játékos agytorna - 2018 - 1. feladatlap
1. Lord Nelson melyik ütközetben
vesztette életét?
2. Hazánk legnagyobb vízerőműve?
3. Ki dolgozik szattyánnal és
kordovánnal?
4. Melyik ország fővárosa Monrovia?
5. Mi a tofu?
6. Mit jelentett a FIN mozaikszó a
szocialista érában?
7. Mi volt Mata Hari eredeti neve?
8. Melyik ország zászlóján található
fogaskerék és machete
(= bozótvágó)?
9. Változatok egy francia gyermekdalra
kinek a műve?
(Hull a pelyhes fehér hó)
10. Kik a balinézek?
11. Mi az ogham?
12. Mi a rozsdás csuk?
13. Hogyan folytatódik:
Ahol nagy a szükség…
14. A világ leghíresebb somolygása?
15. Mi a kis hal sorsa?
16. Miből készül a falafel?
17. Mi a lornyon?
20
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18. Kinek a festménye A csellista?
19. Mi a masztika?
20. Ki volt Castor és Pollux?
21. Hol található Magyarországon a
sakkmúzeum?
22. Melyik Gustav Klimt leghíresebb
festménye, melyről filmet
készítettek?
23. Mi a legendás elveszett ereklye?
24. Mi a metron szó eredeti jelentése?
25. Ki mondta, hogy a pénznek nincs
szaga?
26. Mi az a MIZOFÓNIA?
27. 1872. szeptember 1-jén született Diósy
Ödönné, Ady Endre múzsája.
Milyen néven ismeri őt az
irodalom?
28. Albert Einstein 1939-ben egy levelet
küldött, melyben az atombomba
kifejlesztésének lehetőségéről
tájékoztatott. Kinek szólt ez a
levél?
29. Mi a Bodorka?
30. Melyik tenger van Magyarországtól
700 km-re?

NYUBUSZ oldal

NYOSZ-hírek
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Együtt vannak, mint egykor a gyárban
A múlt év utolsó összejövetelére meghívott a budapesti
MMG - AM Nyugdíjas Baráti Kör. Éppen kezdésre érkeztem, így hát már szinte tele volt a Békásmegyeri Közösségi
Ház nagyterme. Egyből látszott, hogy jó hangulatú, összeszokott baráti társaságba csöppentem.
Harminckét évvel ezelőtt határozta el az MMG Automatika Művek, hogy nyugdíjas baráti kört hoz létre. Akkor
alapító tagjai voltak a gyár aktív vezetői, akik később nyugdíjasként is segítették az egyesület munkáját. Majd újabb
nyugdíjba vonuló kollegákkal gyarapodott a létszám. 1998
óta viszont már nem megy onnan nyugdíja senki - a rendszerváltozást követő viszontagságos évek után végképp
megszűnt a Szépvölgyi úti gyár.
A nyugdíjas baráti kör viszont megmaradt. Együtt vannak, mint egykor a gyárban. Sajnos sokakat már elkísértek
utolsó útjára, viszont a törzsgárda felnőtt családtagjai közül
többen csatlakoznak hozzájuk. Jelenleg több mint 100 tagjuk van. Dévai István szerkesztésében havonta, olykor öszszevontan megjelenő hírlevelük már a 118. lapszámnál tart
- sok-sok remek programról tájékoztat. Autóbuszos kirándulások szerte az országban és külföldre, baráti vacsorák a
közösségi házban és gulyásparti egy vidéki kiruccanással
egybekötve, közös múzeum látogatások, egészségmegőrző
előadások, a név- és születésnaposok köszöntése, külön
számon tartva a kerek évfordulókat… megannyi közösségépítő megmozdulás.
Fehér László, a nyugdíjas baráti kör vezetője, a szép latin
mondás szellemében valóban első az egyenlők között. Ő
köszönti a megjelenteket, - általában az évzáró vacsorán az
önkormányzat és a közösségi ház képviseletében is üdvözölhetnek valakit -, majd név szerint felsorolja, hogy az
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adott rendezvényhez ki mindenki járult hozzá munkával
vagy anyagi támogatással. Azután a vezetőség többi tisztségviselője mondja el, hogy milyen programokra készülnek, kikre számíthatnak a szervezésben. A tagság között ülve tapasztaltam: jól esik az a figyelem, amellyel munkájukat
kiemelik, megdicsérik.
Miként büszkén lépkedett ki a gyönyörű nagy adventi
koszorúhoz az a két házaspár is, akit az ünnepvárás jegyében felkért vezetőjük a gyertyák meggyújtására. A nagyterem egyébként ünnepi díszben pompázott, az asztalokon
ízléses dekoráció volt - természetes, hogy készítőik, Lukács
Árpádné és Kovács Istvánné neve is elhangzott az elismerésre érdemesek között.
Megtudtam, hogy minden évben szoktak tombolasorsolást is tartani. A befolyt összegből az ipolytölgyesi Szent
Erzsébet Otthon javára, illetve egyik lakója - a kör tagjának
hozzátartozója - gyógyszer költségeinek támogatására fordítják. Legutóbb viszont úgy döntöttek, hogy inkább gyűjtést szerveznek ugyanezzel a céllal. Valaki árverésre felajánlott egy 7 decis üveg pálinkát. A rendezvény végére mintegy
30.000 forint gyűlt össze.
Azután a szorgos asszonykezek készítette lilahagymás
zsíros kenyerek következtek, és a már asztalon lévő sok sós
és édes süteménnyel együtt kitűnő korcsolyául szolgáltak a
jóféle bornak.
Vidám és egyben meghitt hangulatú ünnepvárásban
volt részem az MMG - AM Nyugdíjas Baráti Körnél. Bizonyos vagyok abban, hogy a többi rendezvényük is ilyen
sikeres. Legyen még sok emlékezetes, hasznosan eltöltött
óra, nap az életükben!
sne

Aktuális

Ki fogja meg a seprű végét ?
Kora reggel van. Az autók már nyomják a gázt, harsognak a dudák. Zolika még a fülére húzná a takarót, de
menni kell oviba. Anyuka mögötte halad, szája szögletében
egy hamvadó cigaretta vég. Erőseket lép. Egyik kezében a
kocsi kulcs, a másikban a düh és az indulat. Nyelve mint a
penge, hangja metálos. Látszik, hogy gyakran elmerül az
izek világában. Kezének erejével ösztönzi fiát és hangosan
kiáltja: miattad fogunk elkésni! A kicsi öt év körüli. Erősen
szoritaná az anyja kezét. (Egész nap védelmet nyújtana számára.) Sajnos ma megint sietni kell. Anyuci végre eldobja a
cigarettavéget. Már nagyon sok van belőle, mondhatni rengeteg. Mellette a többi eldobált szemét. Zolika rászól az
anyára: Anya ne szemetelj! Egy kis koki a válasz. A kisfiú
még kicsi, de szereti a rendet.
Előzmények: A kisfiú családja Zsuzsi nénivel lakik egy
emeleten, aki már jóval túl van emberélet útjának felén.
Évei a messzeségbe nyúlnak. Művelt, szereti a környezetét
tisztán tartani és nagyon kedves. Szájában a szavak édessé
izesülnek. Minden nap lemegy és a bejáratnál összetakarít.
Ezen idő alatt többször találkozott Zolikával. Ritka barátság szövődött kettejük között. Idővel szeretet-kapcsolattá
nemesült. Szinte naponta bekopog az ovis és együtt mennek le kötelességet játszani. A gyerek igazából élni tanul.
Játékosan takarítanak. A játék a tökéletesedés felé vezeti. Ő
a pallér. Megmutatja, mit kell fölszedni a földről és a szemetesbe dobni. Persze rend a lelke mindennek. A munka
előtt, ahogy kell, gumikesztyűbe lógatja az ovis kezét. Egy
kis babrálás és megszorul a kesztyű. Az idő bolondozással
és kacagással telik. A munka befejeztével jól esik egy kis
szörpi Zsuzsi néninél.
Egy öt éves kisfiú és egy nyolcvanon felüli néni - micsoda csapat! Egyikük sem járt csapat épitő tréningre. Ők
tesznek azért, hogy szebb legyen a környezetük.
Bőven akad hulladék és eldobált szemét. Főleg ott, ahol
sokan tesznek,vesznek, esznek, isznak. A választék óriási.
Betonhoz öregedett színevesztett falevelek várják sorsuk
beteljesedését. Bőrig ázott bőrkesztyű, fölriasztott súlytalan papirzsebkendők bokrokra halmozva. A virágágyásokban félig már eltemetkezve cigaretta végek pihennek.
Nejlon zacskókat, megtaposott műanyag dobozokat táncoltat a szél. Valahol majd csak kiköt, a szél nagy költöztető.
A cigaretta vég (csikk) eldobáló versenyben intézmények is ringbe szálltak. Azt nem tudom, hogy ki lesz a győztes, de azt igen,hogy már fej-fej mellett haladnak.
Azt gondolom, hogy az igénytelenség és a lustaság
ölelkezik egymással. Meg kellene ragadni a horpadt mellű,
hosszan elnyúló lapátok nyelét és a kócos seprűk végét és
mély álmukból felrázni őket, hiszen arra születtek, hogy
használják, és dolgozhassanak. Mindenki felelősége, hogy a
környezete tiszta legyen. A hatóság szigora nem eléggé

visszatartó erejű. Az emberek, állatok, növények fennmaradását veszélyeztetjük, ha nem teszünk semmit. Ne tegyük
élhetetlenné az élhetőt! Meg kell célozni a legfiatalabb korosztályt, a legifjabb humán erőforrást. A környezet tudatos
magatartásra nevelést elég korán el kell kezdeni. Ha már
nagyon kicsi korban rászoktatjuk a rendre, vagyis nagyapám szavaival élve: "tedd vissza oda, ahonnan elvetted,
minden legyen a helyén: rend". Úgy gondolom, amíg lesznek Zsuzsi nénik és Zolikák, akik kéz a kézben egy nemes
cél érdekében cselekednek, addig lesz jövőképünk és jövőnk is. A cél egymás megismerése, tisztelete és szeretete.
A jóság és a munka, mely a családok alappillére is - összetartozást eredményezhet. Fogjuk hát meg a söprű végét
mindnyájan. Persze, ha senki sem szemetelne, túl szép
lenne…
Fehér Levente
MEGHÍVÓ A 18. RADNÓTI-DÍJ ÁTADÓ
ÜNNEPSÉGRE
Ismét hívunk, várunk!
Gyere el, ha elítéled a rasszizmus minden formáját, ha nem
nézed tétlenül embertársaink bármilyen kirekesztését!
Gyere el, s együtt mondjuk: nem hagyjuk tovább, hogy szeretett
hazánkat ellepje a hazugság, a mindent átható korrupció, és
a szélsőjobb mentalitás!
Küzdjünk együtt, hogy legyen újra érték a szolidaritás!
A Radnóti Miklós Antirasszista díj 18. átadására ez évben is
a nemzetközi antirasszista napon, március 21-én, szerdán
15 órától a Radnóti Miklós Művelődési Központban kerül sor
(Budapest, XIII., Kárpát u. 23.).
A díjakat Hanti Vilmos
Vilmos, a MEASZ elnöke adja át.
Müsorvezető: Dési János, a laudációkat felolvassa: Galló Istvánné
Közreműködnek, többek között: Falusi Mariann-Lang Györgyi,
Hegedüs D. Géza, Galkó Balázs, Gerendás Péter,
Jordán Tamás, Sas József, Székhelyi József.
Az előtérben Szacsvay Marianne és Lovas Tamás zenével
köszönti az érkező közönséget
A program keretében adjuk át a Humanizmus Nagykövete
díjakat is.
800 Ft-os támogatói jegyek rendelhetők a MEASZ@upcmail.hu címen,
vagy személyesen megvásárolhatók a Láng Téka könyvesboltban
(Bp. XIII. Pozsonyi u. 5.)
Az eseményt 7. alkalommal támogatja
a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat.
Ez úton is tájékoztatjuk önöket, hogy a MEASZ kiadásában
megjelent "Az ellenállás pillanatai" című, szép kiállású könyv,
amelyben Gyuricza Péter író több mint hatvan személyiséggel készített
interjút. Azokkal - főleg Radnóti-díjasokkal -, akik az elmúlt
évtizedekben együttműködtek a MEASZ-szal. A könyv igazi
kortörténet!
5000 forintért megrendelhető a könyv a MEASZ e-mail-címén:
measzmail@gmail.com, vagy telefonon:06/20/597-1640
Gyere el, számítunk a te részvételedre is! A MEASZ elnöksége
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Ellenzéki összefogás a nyugdíjcsökkentésért
Az írás szerzője, Bán András, a januári Generációnk magazinban megjelent híradás kapcsán - címe:
Nyugdíjasokat segítő minimumprogramban állapodtak meg az ellenzéki pártok - jegyezte le véleményét.

Decemberben 11 ellenzéki párt - a Jobbikot is beleértve - egyeztetett az idősebb nemzedék érdekében szükségesnek tartott intézkedésekről. Ennek során megegyeztek
a fontosnak tartott tennivalókról. Többek között különösen üdvözölendő a társadalombiztosítás követelményeinek alaptörvényben való rögzítése, a rugalmas nyugdíjba
vonulás lehetőségének a biztosítása és a járulékplafon bevezetése.
Az ellenzék által aláírt megállapodásban nem szerepel
ugyan a felfüggesztésre került 13. havi nyugdíj visszaállítása, de a szóbeli kampányban igen gyakran elhangzik,
hogy 120 ezer forintos (átlagnyugdíjnyi) juttatást kapna
minden érintett ezen a címen a nyugdíja összegétől függetlenül. Ez akkor lehetne elfogadható és csak akkor igazságos, ha a bevezetésével egyidejűleg visszaállításra kerülne
a korábbi 13. havi fizetés is, oly módon, hogy minden érintett keresetétől függetlenül egységesen ugyanazt az összeget, az átlag nettó keresetek összegét kapná meg.
Sajnálatos módon ebben a "minimumprogramban"egy
nem kellően átgondolt, igazságtalan és káros javaslat, a differenciált nyugdíjemelés is elfogadásra került. Ezzel pedig az ellenzék kormányra kerülve felborítaná az értékarányokat és
széleskörű nyugdíjcsökkentést hajtana végre. Vállalták,
hogy az "évenkénti nyugdíjemeléseknél az alacsonyabb ellátottak esetén magasabb, míg a nagyobb összegű nyugdíjak esetében alacsonyabb százalékú legyen a nyugdíjemelés". Ugyanakkor a megállapodásban vállalták "a nyugdíjak
értékállóságának garantálását" is, ami köszönő viszonyban
sincs az előbb említett vállalással, mivel a kettő teljesen kizárja egymást. Nem is beszélve arról, hogy az "inflációkövető nyugdíjemelés" nem emelés, hanem korrekció! Még az
úgynevezett fogyasztói kosár szerinti emelés is korrekciónak számít, ami reálisabban veszi figyelembe a ténylegesen
érezhető inflációt. (A svájci indexálás esetén is igazságtalan
lenne a differenciált emelés, ugyanis a gazdasági növekedésből is arányosan, nyugdíjuk arányában kellene részesedni a nyugdíjasoknak.)
Ez bizonyítja az ellenzék felelőtlen, átgondolatlan elképzeléseit, amivel hatalomra jutását reméli megvalósulni.
Ugyanis jól hangzik ez a demagóg ígéret első hallásra az
"egyszerű ember" számára, eltekintve attól, hogy messzemenőkig igazságtalan, mivel egy munkaalapú társadalomban munkaalapú nyugdíj jár.
Különösen furcsa ez megállapodás annak tükrében,
hogy az ellenzéki aláíró pártok között szerepelnek olyanok
is, akik 2009-ben felelőtlenül megszüntették a svájci eme-
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lési indexálást, és az inflációkövető "nyugdíjemelés" bevezetésével gyakorlatilag befagyasztották a nyugdíjakat. A
nyugdíjprémium bevezetése a svájci emelési indexálás megszüntetése helyett pedig annyit ért, mint bennszülötteknek
az üveggyöngy. Bőven elég intézkedés lett volna, hogy
2008-tól új nyugdíjszámítás bevezetésével 8%-al csökkentették az induló nyugdíjakat és 2009-től felfüggesztették a 13. havi nyugdíjat. Így 2010-ben nem volt "nehéz
vállalás" a Fidesz részéről, hogy ennek majd "megőrzi az
értékét". Igaz, hogy az infláció felül becslése miatt volt
néhány év, amikor infláció felett nőttek a nyugdíjak, de a
bérek sokkal jobban nőttek, sőt várhatóan jelentősen nőni
is fognak. Az egykulcsos, 15%-os személyi jövedelemadó
bevezetésével még tovább nyílt az olló az aktívak és a nyugdíjasok között. A 27%-os áfa sem kedvezett a nyugdíjasoknak, igaz, a kis keresetű aktívaknak sem. A rezsicsökkentés
pedig inflációcsökkentő hatású volt, így kisebb lett a nyugdíjkorrekció is. Az Erzsébet utalványok helyett inkább a
svájci nyugdíjemelési indexálást kellene visszaállítani, hiszen a kommunikáció egy erősödő, jól teljesítő, saját lábán
álló országról szól. Ennek ellenére a kormánynak sajnos
nem szerepel a tervei között, noha a miniszterelnök úr
2010-ben azt nyilatkozta nyilvánosan, hogy pénzügyileg
rendben lévő országot vett át. Azóta pedig rendületlen a
fejlődés.
Most ott tartunk, hogy az ellenzék széles összefogással,
- a Jobbikot is beleértve - az aláírt "minimumprogramban"
azt garantálja, hogy a magasabb nyugdíjért megdolgozók
nyugdíját még csökkentenék is az alacsonyabb nyugdíjak
felzárkóztatása érdekében. Svájci emelési indexálás nem
szerepel a megállapodásban, pedig még ezzel is elértéktelenednek a nyugdíjak a keresetekhez képest, de nem olyan
látványosan. A fedezetet pedig a gazdasági növekedés biztosítaná hozzá, tehát lenne rá fedezet. Úgy látszik az ellenzék ezt nem tervezi, sőt a nyugdíjat egyfajta szociális segélyként kezeli, pedig nem az, és nem is szerencsekeréken
sorsolták ki. A jelenlegi "emelési szisztémával" pedig borítékolható a nyugdíjak drasztikus elértéktelenedése az keresetekhez képest. Ez még meg van spékelve azzal, hogy a
"differenciált emeléssel" a magasabb nyugdíjért megdolgozók nyugdíját kezdenék átcsoportosítani az alacsonyabb
nyugdíjért megdolgozók részére.
Véleményem szerint a kedvezőtlen időszakban megállapított nyugdíjak korábban elindított majd leállított felzárkóztatását folytatni kellene. Az alacsony nyugdíjjal rendelkezőket pedig tényleges rászorultsági alapon a szociális se-

Vélemény
gélyezési rendszeren keresztül kell támogatni, aminek ma is
számos formája létezik, a különféle kedvezményekről nem
is beszélve, amelyek célzottan az alacsonyabb nyugdíjjal
rendelkezőket illetik csak meg, nem a differenciált nyugdíjemelésen keresztül.
Hamis, alapból elhibázott az az érvelés a differenciálás
mellett, hogy aki már nyugdíjban van, az már nem dolgozik
és ezért kell a nyugdíjakat differenciáltan, sőt egyformán
emelni. Ugyanis ha valaki 1000 tojás értékű nyugdíjpozícióért dolgozott meg, míg a másik 4000 tojás értékéért,
akkor az évenkénti korrekcióknál nem tisztességes a tojások átcsoportosításán keresztül csökkenteni a különbséget.
Értelemszerű, hogy magasabb korrekció illeti meg a magasabb nyugdíjért megdolgozót.
A differenciált emelés nem ösztönözné a mai aktívakat
sem több közteher befizetésére, ha azt tapasztalják, hogy
idővel egy szociális demagógiára és igazságosságra hivatkozó kormány belepiszkálhat elért pozíciójába, amiért
megdolgozott.
Nagyon sokan rendelkeznek alacsony nyugdíjjal olyanok is, akik aktív korukban színvonalasan, nagy lábon éltek,
és ha nem élték fel javaikat, akkor akár ma is luxusautóval,
villával, megtakarításokkal rendelkeznek. Egy NAV ellenőrzés során tíz vállalkozóból csupán egy adott csak számlát
a szolgáltatói szektorban. Sokan dolgoznak akarva akaratlan szürkén, feketén, kettő vagy négy órában bejelentve,
zsebbe fizetve. Ezzel a hozzáállással az adóelkerülők meglopják az államot, a mai nyugdíjasokat, és majdani alacsony
nyugdíjuk okán saját magukat is. Erre kellene inkább fókuszálnia az ellenzéki pártoknak is. Furcsa egy társadalom
lenne az, ahol ezeket az alacsony nyugdíjakat "differenciált"
emeléssel azok "magasabb" nyugdíjából zárkóztatnák fel,
akik rendszeresen túlóráztak, hétvégéken is dolgoztak és
rendesen befizették a közterheiket is, míg mások kerülték
azt. Aki keveset keresett, annak arányában értelemszerűen
kevesebb nyugdíj is került megállapításra.
Mindenesetre úgy tűnik az ellenzéknek nem arra van
programja, hogyan lehetne a tortát nagyobbra sütni (például svájci emelési indexálás), hanem arra, hogyan lehet azt
évenként újraszeletelni.
Ha az ellenzék nyerne a választáson, a "megállapodásuktól" függetlenül remélhetőleg újragondolják majd a
nyugdíjemelésre vonatkozó elképzeléseiket, ugyanis a differenciált nyugdíjemelés elhibázott. Nem ösztönzi a mai
aktívakat, és igazságtalan azokkal szemben, akik fokozottabban vették ki részüket a munkából, és a közterhek
fizetéséből.
Hosszú távon pedig az egész társadalom kárát látná.
Márpedig egy társadalom akkor működik normálisan, ha az
munka és értékalapú.
Bán András

Az erkölcs trónfosztása
Le Bon törvénye szerint minél több kiváló intellektusú és erkölcsű személyiségből szerveződik meg
egy ember-csoport, annál ostobább és erőszakosabb
lesz.
A neves lélekbúvárnak ezen törvénye egyre
többször felvillant gondolataimban, amikor az elmúlt években a parlamenti vitákat hallgattam. Az
1990-es és 2000-es évek elején országgyűlési képviselőként csak ritkán gondoltam Le Bonra, mert akkor még nem annyira a politikai hovatartozás, hanem
elsősorban a ráció uralkodott a parlamentben.
A jelenben mindegyik frakció igyekszik kialakítani a neki megfelelő kollektív tudatot és az a képviselő számíthat elismerésre, aki ezen tudatnak tökéletesen megfelel. Az éntudat nem érvényesül, vagy
csak ritkán kerül erre sor. Létrejön a tömeg-ember.
Popper Péter szerint "a tömeg-ember magatartását a
félelem, meg a szerzés és a birtoklás ösztöne vezérli,
a tömeg-ember lelkileg megkeményedik, dehumanizálódik, lélek nélkülivé sterilizálódik."
A neves pszichológus arra is rámutat, hogy minél
nagyobb egy tömeg, annál inkább háttérbe szorul az
erkölcs, ami kizárólag az egyénhez és az egyéni viselkedési szabadsághoz kötött. Ezt tapasztaljuk a törvényhozásban is, amikor a családi adókedvezményyel elsősorban nem a nélkülöző, hanem a jövedelemben dúskáló gazdag családokat támogatja a kormány,
amikor a rezsicsökkentéssel a luxuslakásokban élőket jobban segítik, amikor az egykulcsos személyi
jövedelemadó a nagy jövedelemmel rendelkezők
számára kedvezőbb helyzetet teremt.
Ezen tények a közelgő országgyűlési választásokat nem befolyásolják, ugyanis a kormány a migránsoktól való félelmet felkeltette a lakosságban és
biztonságot ígér ennek kapcsán. A biztonság pedig
fontos emberi szükséglet.
A hatalom birtoklásáért sok politikus hátat fordított régi önmagának, éntudata teljesen átalakult.
Széchenyi István 1819. május 09-én a Naplóban feljegyezte: "boldog, ki eldicsekedhetik, hogy önmagához és életviteléhez mindig hű maradt, aki a múltra
vígan s elégedetten tekinthet vissza".
Ennek alapján kevés boldog politikus van Magyarországon.
Dr. Takács Imre, Hajdúszoboszló

"Örülök, ha pártokat és véleményeket látok, csak azt nem akarom, hogy az ország bomoljék pártokra,
elfeledjük az országot, és az egyénieskedés annyira felaprózzon bennünket, hogy az összességről
megfeledkezzünk. Mi sokfélék vagyunk, talán azért, mert a magyar nagyon tehetséges nemzet. Ne
pazaroljuk ezt a tehetséget egymás ellen, hiábavaló dolgokra." Teleki Pál
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Neten megy
Majzik Ilona:
Hív a szép természet
Hív a szép természet
kirándulni kéne,
kopár seprűerdő búsong
ködös égre.
Ózon után sírnak
a lecsonkolt ágak,
kapzsi fűrészfogak
harapják a fákat.
Szabad lelke sóhajt az
ősi pusztának,
ember fonta dróttal
bekeríti bánat.
Szikár árok mélye
vizek után kajtat,
bugafővel ballag
a csattanós maszlag.
Erdőszélen guggol
a beérett kökény,
fanyar bogyót ringat
fázós bokra ölén.
Amott a rét nyerít,
felszántva a háta,
mint a betört csikó
zaboláját hányja.
Szomjas nádszéleken
menetel a menta,
cinke cipőcskéjét
lenyűtt ágon hagyta.
Csutkabála bánja, hogy
majd tűzre hányják,
elcsatangolt kuvasz
nyüszíti gazdáját.
De az Erdős puszta
emeli a fejét,
büszkén bezsebeli
gyaloglók szerelmét.
Mert míg világ a világ,
hirdesse az ének,
ura és csodája mégis
a természet.
26
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A francia nő
Jeanne Louis Calment az a francia
3. Egyetlen egy ráncom van, most is
nő, aki a történelem folyamán, bizonyí- azon ülök.
tottan a legtöbb évet élte a Földön, pon4. Minden gyerek gyönyörű.
tosabban 122 esztendőt és 164 napot.
5. A Jóisten itt felejtett engem!
Ez összesen 44 724 nap. Elképesztő
6. Szerelmes vagyok a borba.
"teljesítmény", nem igaz?
7. Mindig mosolyogj, ez a hosszú élet
titka, szerintem.
Jeanne 1875. február 21-én a fran8. Ha van valami, amin nem tudsz
ciaországi Arles-ban született.
változtatni, ne foglalkozz többé azzal.
Amikor az Eiffel-tornyot építették
9. Azt kívánom, hogy sokáig éljek, és
14 éves volt. Találkozott Van Gogh-al, maradjon meg az étvágyam, főleg ami az
akiről úgy nyilatkozott: "Piszkos, rosszul édességeket illeti.
öltözött, és komor volt."
10. Sosem használok szempilla festéJeanne betöltötte a 85. évét, amikor ket, mert sokszor szoktam könnyesre
vívni kezdett, és 100 éves volt, amikor nevetni magam.
még mindig biciklizett.
11. Rosszul látok, rosszul hallok, de
114 évesen egy filmben is szerepelt.
ez mit sem számít, ha élek.
117 évesen leszokott a dohányzásról,
12. Azt hiszem, a nevetésbe fogok
mert már nem érezte jól magát, és a látá- belehalni.
sa is megromlott, így nem kérhetett meg
13. A lábaim vasból vannak, de hogy
mindig valakit, hogy tüzet adjon neki.
őszinte legyek, kissé megrozsdásodtak.
Mikor 120 éves lett, és megkérdez14. Minden lehetőségnek örültem,
ték tőle, hogy milyen jövő elé néz, azt minden erkölcsi szabályt betartottam, és
mondta: "Nagyon rövidre."
semmit sem bántam meg. Szerencsém
volt.
15. Egyszer egy riporter azt mondta
Lássuk, hogy mi volt a véleménye az
nekem, hogy: "Remélem, még látjuk
életről!
1. Minden életkornak meg van a ma- egymást, akár jövőre." Mire én: "Miért is
ne! Nem néz ki még olyan rosszul!"
ga szépsége és problémája.
2. A fiatalság inkább egy lelkiállapot,
Forrás:
mintsem fizikai. Éppen ezért, én egy lehttps://hu.wikipedia.org/wiki/Jeanne_
ány vagyok, aki az elmúlt 70 év folyamán
Calment
megráncosodott.

Embermese

Csokigyár az unoka születésnapjára
Gyula és Pista mindketten nyugdíjasok. Gyula a magyar
katonai repülés rangos személyisége volt, Pista megyeszerte ismert kőművesmester. Egyik Pest megyei szép kis
településen volt Gyuláék nyaralója, István ott lakik ma is.
Innen az ismeretség, a barátság. A sors úgy hozta, hogy
mindkettőjük felesége meghalt. Pista azóta már új párra
talált, de a két nyugdíjas egymáshoz ragaszkodása változatlan. Íme az együtt töltött idő néhány eseménye - például
is szolgálhat.
Amíg megvolt Gyuláék nyaralója - tavaly adta el - gyakrabban találkoztak. Pista segített a kerti munkákban, szép
veteményest, gyümölcsöst gondoztak. Megpihentek, tv-t
néztek, borozgattak, beszélgettek. Amikor pedig Pista néhány napra a fővárosba jött Gyulához, úgy időzítették,
hogy elmenjenek egy-egy nosztalgia hangversenyre, de
főleg, hogy együtt nézzék a foci meccseket. Mindkettőjüknek van kedvenc külföldi csapata, a BL meccseket, de a
döntő közeledtével szinte minden mérkőzést végigszurkoltak.
Azután főznek is együtt, amihez a bevásárlást szintén
közösen intézik. Néhány kedvenc ételből olyan mennyiséget készítenek, hogy maradjon a mélyhűtőben még több
napra való. Gyulának a nyáron combcsont-törése volt, a
lábadozás hónapjaiban többször is eljött hozzá Pista segíteni. Élvezet hallgatni, hogyan tervezgetik, mit főznek,
sütnek majd. Van egy verhetetlen ragulevesük, Gyula meg
maga a palacsinta király. Félszázat is képes kisütni, ha éppen
az unokákat várja.
Mindkettőjüket szép családja van. Természetesen velük
is találkoznak, ám a gyerekeknek, unokáknak is megvan a
maguk élete, elfoglaltsága - a maradék sok-sok órát jó eltölteni a két öregnek együtt. Pista egyébként a párjával ma
is sokat dolgozik - kertjük mintaszerűen gondozott. Gyakran érkezik pesti barátjához felpakolva friss zöldségekkel.
Gyula igyekszik úgy viszonozni, hogy például meghívja
őket egy színházi előadásra. Legközelebb pedig Pista párja
küld finom házi süteményt. Kölcsönösen kifogyhatatlanok
az ötletekből, az egymásra figyelés kedves gesztusaiból.
És most következzék a cím megmagyarázása. Gyulának
négy unokája van. Kettő már felnőtt, kettő kisiskolás. Valamikor kitalálta, hogy az unokákat születésnapjukon meglepi egy maga készítette tortával. Mérnöki precizitással meg-

tervezte, majd különböző cukor, süti és csoki féleségekből
megépítette az ehető alkotást. Volt kicsinyített torta-másolata a kedves - nyolcszögletű nyaralónak, amit Gyula építészmérnök bátyja tervezett, Harry Potter várkastélyának, a
Challenger úrhajónak, a bécsi óriáskeréknek…
Legutóbb a legkisebb unoka születésnapjára egy csokigyárat kapott. Pista, a jeles kőművesmester is segített az
"építkezésben." A gyár nápolyiból volt, az emeleteit telerakták cukorkával, csoki drazséval, a gyárkémények töltött
ostyából és téli fagyiból készültek, a marcipán és zselés
cukor sem hiányzott az építőanyagok közül, ám a legfontosabb alkotóelem a szeret volt. (A csodás végeredmény a
fotón látható.)
Epizódok két tiszteletre méltó nyugdíjas férfi életéből ezt is adhattam volna a cikk címének. Olyan mozzanatok
ezek, amelyek külön-külön is értékesek, ám együtt két
ember maguk alakította időskorát példázzák. Legyen alkalmuk még sokáig együtt főzni, meccset nézni, unokákat
meglepni… a lehetőségekhez képest tartalmas életet élni!
- sarkadi

"Egyetlen igazi nagy érték létezik, és ez az emberi kapcsolatokban rejlik. Ha csak anyagi
előnyökért dolgozunk, olyan börtönt építünk magunknak, melybe magányosan bezárva
pénzünkkel semmi olyanra szert nem teszünk, mely az életet megélni érdemessé tehetné."
Saint-Exupéry
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Kulturbazár Pekingben zalai mézeskaláccsal
Karácsony előtt egy hónappal Kína fővárosában gyakran felhangzottak a "Magyarország", a "Zala megye", az
"Egervár" és a "mézeskalács" szavak. Magyarország Pekingi Nagykövetsége és a Pekingi Magyar Kulturális Intézet
november 20. és december 16. között "Karácsonyi Kulturbazár" címmel magyar hónapot tartott az intézetben, illetve
a híres Minzu szállodában. Ide kapott egy hetes meghívást
Béresné Dormán Ibolya, a Zalai Megyei Népművészeti
Egyesület tagja, egervári mézeskalács készítő kézműves.
Sőt, nem csak képviselte az országot és népszerűsítette
ősi mézeskalács szakmát, hanem meg is tanította néhány
apróbb fogását, csínját-bínját. Aprócska kínai gyerkőcök,
meglett férfiak, ifjú és korosabb hölgyek a reneszánsz várkastélyáról híres faluban, Egerváron készült cukormázzal
róttak magyar motívumokat a karácsonyi mézeskalácsukra,
Ibolya útmutatásával.
- A Zala Megyei Népművészeti Egyesülethez a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől érkezett egy e-mail,
hogy Pekingben kellene képviselni a magyar népművészetet, kézművességet. Kinek lenne hozzá kedve? Sokunknak volt, köztük természetesen nekem is. Jelentkeztem, s
úgy látszik megtetszettek a mézeskalácsaim, mert kiválasztottak.
Gyorsan meg is érkezett a hivatalos felkérés, miszerint a
Karácsonyi Kulturbazár gasztro-kulturális sorozatának keretében tartson foglalkozásokat Pekingben. Nem sok gondolkodási időt kapott, összepakolta hát a felszerelését, repülőre ült és 7339,3 kilométerrel odébb tartott pár "magyaros" kézműves foglalkozást. Csak úgy egyszerűen, ahogy
itthon is szokta.
- Két hetem volt a felkészülésre. Készítettem pár liter
mázat tojásfehérjéből és porcukorból, mintázó zacskókba
szuszakoltam, sütöttem egy nagy halom mézeskalácsot és
mindezt belepakoltam egy nagy bőröndbe. Hogy aggód-
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tam-e? Kicsit. Persze nem egyedüli vendége voltam a pekingi magyar napoknak, Ferihegyen találkoztam Kiss Tünde hollókői csuhé és gyékényfonó kézművessel, vele bátorítottuk egymást. Az utazás fáradalmait és a kellemetlenségeket feledtette a nagy szeretet, amellyel a magyar intézet
képviselői fogadtak bennünket.
A Pekingi Magyar Kulturális Intézet a kínai főváros
szívében, a Zaha Hadid által tervezett emblematikus Galaxy SOHO-ban, az egyszerre hipermodern, és hagyományos kínai építészet értékeit ötvöző épületegyüttesben
kapott helyet. Az intézet vezetője Busling Szonja Andrea
sinológus-régész, a titkára Nagy Ildikó, három kínai munkatársuk van, akik jól beszélnek magyarul.
- Sőt, magyar nevet is választottak maguknak és az intézetben aszerint hívják őket - mesélte nevetve Béresné -. A
pekingi repülőtéren egy hatalmas táblán virított a nevünk,
odajött vele hozzánk egy kínai férfi és azt mondta magyarul: "Laci vagyok, már nagyon vártunk benneteket". - Az
intézetbe érve nagyon meghatódtunk, Kodály, Bartók, Petőfi, Puskás, Egerszegi Krisztina életnagyságú képmásai,
kalocsai ruhák, huszáröltözetek és magyar dekoráció fogadott bennünket. Az egyik teremből magyar muzsika szűrődött ki, az intézetben Kodály módszerrel zenét tanítanak.
Egy kis Magyarhon a messze idegenben!
Élményben volt részük, bőven. A szabadidejükben felkerekedtek, elbuszoztak a Kínai Nagy Falhoz, körül néztek
a Tiltott Városban, ahol "császárnőnek öltözve fényképezkedtek.
- Egyik délután a magyar intézetben négy órás bemutatót tartottunk. Nagy volt az érdeklődés, öröm volt nézni,
ahogy a kínai gyerkőcök és felnőttek nagy beleéléssel díszítették a mézeskalács szíveket, fenyőfákat. A végén már
hibátlanul mondták magyarul, hogy "egervári mézeskalács". Kína egyébként nem katolikus ország, mégis náluk is

Embermese
- Alapító és vezetőségi tagja vagyok a Falusi Vendéglátók Zala Megyei Egyesületének, 1997 óta
foglalkozunk falusi vendéglátással, egy kis boros pincével kezdtük az egervári hegyoldalban, ahova két
év múlva már 3 szintes vendégházat építettünk, sőt, ide az egervári házunkhoz is toldottam egy
apartmant. A Népművészeti Egyesület Zala Megyei Szervezetének égisze alatt négy évvel ezelőtt egy
három napos továbbképzésen vettem részt, abban volt egy egynapos mézeskalács készítő kurzus. Mint
derült égből villámcsapás ért a felismerés: ez a nekem való munka! - elevenítette fel a kezdeteket
Béresné. - Utána többször is részt vettem tanfolyamokon, voltam országos mézeskalács alkotó
táborban, Debrecenben tovább képezhettem magam Radics László mézeskalács készítő műhelyében.
Tanulmányaimban sokat segítenek a népművészeti egyesületben a tagtársaim, de tanulmányozom a
népművészeti könyveket is. Mert nem csak úgy találomra pingálja a mézes kalácsokat, igyekszik
autentikus, népművészi motívumokat használni. Már van a Népi Iparművészeti Bizottság által
zsűrizett, kategóriát elért Páva védjegyű alkotásai. Kedveli a fazekasok motívumait - Csuti Tibortól
megtanult korongozni is és vettek hozzá berendezést is, csak azért, hogy a falusi vendéglátás
keretében felkínálhassák ezt a programot is.
minden a karácsonyról szólt. Örülök, hogy pár pekingi fenyőfán egervári Béres mézeskalácsdísz lógott. Egy kis Magyarország, nemde?
A Minzu hotelban két bemutatónk is volt, ott már sütni
kellett a mézeskalácsot, mert elfogyott. Persze nem volt
meg minden hozzávaló, ráadásul a szódabikarbóna helyett
porélesztőt fordítottak, summa summarum, olyan kemény
mézeskalácsok készültek, hogy harci kőnek használhatták
volna őket. Ez persze senkinek sem vette kedvét, úgyis
dísznek használták.
Sajnos csak egy hétig tartott a kínai kiküldetés, utánunk
egy-egy hétre más iparművészek, kézművesek következtek.
Béresné Ibolya a mézeskalács készítés ősi mesterségét
tulajdonképpen nem is olyan régóta műveli, hiszen nyugdíjazásáig az egervári körjegyzőségen ügykezeléssel foglalkozott.
Gyerkó Gábor, Egervár polgármester roppant büszke
egykori kolléganőjére, hiszen, mint mondta, az egész település jó hírét öregbíti, s már nem csak Zala megyében.
Megbecsülése jeléül nemrég összetrombitálta a falu népét,
hogy Ibolya megoszthassa velük kínai élményeit.
- Régen voltak a búcsúi tükrös mézeskalácsszívek, amelyet a legények vásároltak a szívük választottjának. Most mi

a menő?
- Nagy divat az esküvői mézeskalács, s nem csak meglepetésként az ifjú pár részére, hanem köszönetajándékként és az ültetési táblák helyett. Most nekem is a kedvencem, nagyon szép dolgokat lehet belőle készíteni. Amúgy
mézeskalács készítés minden mozzanatát élvezem, a tészta
összeállítását, a sütését, a mintázást. Egyik ismerősöm
megjegyezte, nem csoda, hogy megy ez nekem, hiszen
ebben nőttem fel, húsvét előtt édesanyámmal tucatszám
pingáltuk a piros tojásokat. A sparhelt szélén, a cipőpaszta
dobozában olvadt a gyertyaforgács, s gicával "írtuk" a mintákat. Elmondhatom, a kézművességben nyugdíjas koromra megtaláltam az igazi hivatásomat.
Fincza Zsuzsa
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Kitekintő

Hollandia
nyugdíjrendszere
Hollandiában a 65 év felettiek lakosságon belüli aránya
18,73%, és folyamatosan növekszik. A holland statisztikai
hivatal 2017-ben közzétett adatai szerint 2015-ben a rendelkezésre álló havi átlagnyugdíj kb. 1.900 Ä volt (kb.
590.000 Ft) volt. Az időseknek csak kb. 4%-át említették
nagyon alacsony nyugdíjjal rendelkezőnek.
A holland nyugdíjrendszer három fő pillérre épül:
- Állami kötelező felosztó-kirovó nyugdíjra (AOW)
2018-ban Hollandiában mindenki jogosult, aki elérte a 66.
életévét (2021-től a 67. életévét), mértéke a Hollandiában
ledolgozott évek számától függ. Ebbe a nyugdíjalapba minden dolgozó a havi bérének 17,9%-át fizeti be járulékként.
100%-ra az jogosult, aki legalább 50 évig Hollandiában
lakott vagy dolgozott (évente 2%). Ennek havi összege
átlagosan 1050 Ä (kb. 325.000 Ft), de függ attól, hogy a
nyugdíjas egyedül él, vagy partnerrel, és a partner kap-e
nyugdíjat. Az állami nyugdíj összege fix, de rendszeresen
felülvizsgálják azt. Ennek köszönhetően a reálérték nagyjából követi az inflációt. Az alsó határnak el kell érnie a
minimálbér 70%-át, házaspárok esetén fejenként az 50%át. Az idősödő lakosságra való tekintettel Hollandiában is
ösztönzik a nyugdíjkorhatár utáni továbbfoglalkoztatást.
- A másik pillért a kvázi kötelező kollektív nyugdíjalapok képezik, amelyek a cégek által a munkavállalók javára
történő befizetésből táplálkoznak, jogilag és pénzügyileg a
cégtől függetlenek, és non-profit szervezetként működnek.
A holland munkavállalók kb. 90%-ának van befizetése ebbe a pillérbe.
- A harmadik pillér pedig egy önkéntes megtakarítási
lehetőség (pl. biztosítással egybekötött befektetés).
A második és harmadik pillérből hozzáférhető járandósággal együtt a nyugdíj összege a sokszorosára is emelkedhet.
Hol és hogyan élnek az idősek Hollandiában?
2017-es adatok alapján a holland megélhetési költségek
70,21%-kal magasabbak, mint hazánkban, míg a lakásbérleti díjak 135,55%-kal haladják meg a magyarországit.
Az élet minőségének indexe 183 a 0-200 terjedő skálán,
míg a magyar index csak 127,47.
Az idősek gondozása Hollandiában is egyre nagyobb
összegeket emészt fel, ugyanis az átlagéletkor nő, a modern
orvosi eszközök, gyógyszerek ára emelkedik és túlzottan
magas az ellátó rendszerek rezsiköltsége. Ennek okán az
utóbbi négy évben a központi kormány az önkormányzatokra ruházta át az idősgondozás pénzügyi és szervezési
felelősségét annak minden gondjával, bajával együtt. Amellett az állam egyre erőteljesebben tudatosítja a lakosságban
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az egymásra figyelés, egymás iránti szolidaritás fontosságát.
A Társadalmi támogatási törvény célja, hogy az idősek minél tovább tudjanak saját otthonukban élni, biztosítandó
számukra a közösségi életben való részvétel lehetőségét. A
holland kormány legutóbbi felmérése szerint 2021-ig kb.
44.000 olyan új lakásra lesz szükség, amely kielégíti az idős
emberek igényeit, szükségleteit, azaz ahol nincs lépcső, és
biztosított a segélyhívás. Az önkormányzatok továbbá
pénzügyileg támogatják, ha az idős ember a lakását az említett szempontok szerint szeretné átalakíttatni, hogy hoszszabb távon is otthonában maradhasson. További lehetőség, hogy miután egyre többen maradnak saját otthonukban, az idősgondozó házakban felszabadulnak lakrészek,
amelyeket azután megfelelően felújítva bérbe adnak időseknek, akik ott önállóan élhetnek, de fizetés ellenében igényelhetik az ápolási, ellátási szolgáltatást is.
Hollandiában - néhány más országhoz hasonlóan Clevelandtól Helsinkiig - elindult egy program a generációk
együttélésének előmozdítására. Ugyanis több tanulmány
rámutatott arra, hogy az idősek társadalmi elszigetelődése
káros, míg a fiatalsággal ápolt kapcsolat egészségjavító
hatású. A Humanitas szervezésében létrejött intergenerációs együttélés lényege, hogy főleg diákok, akiknek túl nagy
megterhelést jelentene az albérlet, ingyen, vagy nagyon
alacsony lakbért fizetve beköltöznek az idősotthonba, vagy
az egyedül élő idős lakásába, felpezsdítve az idősek mindennapjait, miközben ők is profitálhatnak az ott élők élettapasztalataiból.
Összeállította: Berg Marianna

Március

g

Horoszkóp
Kos
III. 21. - IV. 20.

A március mind anyagiak, mind
egészség terén remek hónapnak ígérkezik. Ezekben a hetekben gond nélkül valóra tudja váltani pénzügyi terveit. A hónap második felétől energiaszintje jelentősen megnő, de akkor
se éljen vissza teherbíró képességével.

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

Ebben a hónapban előtérbe kerül az
irányító énje, minden embert és helyzetet uralni akar. Nem hajlandó másokhoz alkalmazkodni, elvárja, hogy
mindenki az ön elképzelései szerint
cselekedjen. Emiatt párjával is lehetnek komolyabb konfliktusai.

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

Látványos fejlődést tapasztal számos
területen, a hónap első felében például váratlan pénzre tesz szert. Március
második felétől nemcsak a mindennapi megélhetésre költhet. Egészségi
állapota jó, de a teendőit ossza meg
másokkal, hogy többet pihenhessen.

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

A céljai eléréséhez a következő hetekben szüksége lesz a környezetével való
együttműködésre és az alkalmazkodóképességére. Nem segíti tervei megvalósítását, ha csak a saját feje után
megy. Anyagi gondjai nem lesznek,
akárcsak egészségi problémái sem.

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Most a családé a főszerep az életében.
Képes megfelelő döntéseket hozni
anyagi téren, de pénzügyi céljait mások segítségével éri el. A bevételtöbbletet hiteltörlesztésre fordíthatja.
Energiaszintje jelentősen növekszik,
ha lemond káros szenvedélyéről.

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Ezekben a hetekben a személyes sikerek fontosabbak lesznek az ön számára, mint a családi kötelezettségek, de
ezzel a hozzáállással nem érhet el komoly eredményeket. Gazdálkodjon
okosan az energiájával, az otthoni
munkákba vonja be családtagjait is.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

Itt az ideje, hogy elsősorban az érzelemvilágára koncentráljon, családja,
barátai körében találja meg a boldogságot. Jobban érzi majd magát, ha
mások érdekeit a sajátja elé helyezi.
Anyagi téren nem árt az óvatosság,
kerülje a felesleges kiadásokat!

e

Skorpió
X. 23. - XI. 22.

Márciusban sokat aggódik, pedig
semmi oka rá. Ebben az időszakban
úgy érzi, mások irányítják az életét és
öntől függetlenül kialakult helyzetek
határozzák meg a sikert vagy kudarcot. Pénzügyei pozitívan alakulnak, és
egészségi problémái sem lesznek.

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Nagyszerű hetek következnek, energiaszintje napról napra nő, személyes
vágyai most beteljesülhetnek. Mivel
plusz bevételre tesz szert, megteheti,
hogy rászoruló családtagját támogassa. Betegségtől nem kell tartania, de a
hónap vége felé többet pihenjen.

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Most a közösségi munkára, a barátságokra és a pénzügyeire összpontosít.
Képes véghezvinni mindazt, amit eltervez, és ebben nem függ másoktól.
Anyagi helyzete miatt nem kell aggódnia, megengedheti magának, hogy
családjára, otthonára költsön.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Márciusban problémát okozhat, hogy
a függetlenség utáni vágy és az agresszió jellemezi kapcsolatait. Úgy
gondolja, mindent megtehet, amit
csak akar, mások engedelmeskedjenek önnek. Örökség útján komolyabb
összeghez jut, ez növeli önbizalmát.

i

Halak
II. 20. - III. 20.

Bizonyos emberek az irányítása alatt
állnak, és még nehéz a helyzeteket is
képes saját javára fordítani. Így könynyen, gyorsan elérheti célját. Pénzügyi
eredményei március 20-a után jelentősen javulnak, hirtelen váratlan forrásból jut nagyobb összeghez.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban Albert
Camus algériai születésű, Nobel-díjas
francia író (1913-1960) nosztalgikus
gondolata olvasható. A december
havi megfejtés: Ne feledd! Ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a
fenyőfa alatt sem találsz rá!
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Neményi Kamilla Devecser.
Mostani beküldési határidő:
2018. április 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu
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