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Szerkesztõi üzenetSzerkesztõi üzenet

Ki a nagyobb
vesztes?

Újabb, a nyugdíjrendszert érintõ átalakításról szóló ötlet látott napvilágot (bár 
nem is annyira új, harminc éve már kitalálták!): aki több gyereket nevelt, taníttatott  
- méltányolandó a befektetett anyagi forrásokat - azt nyugdíjas korában prémium-
ban, nyugdíj kiegészítésben részesítenék.

Nem részletezném ehelyütt az ötlet (még csak javaslatnak sem nevezném) cél-
szerûségét, azt a lapunk késõbbi hasábjain megteszem. Azért azonban azt a véle-
ményemet szeretném leszögezni: az ember ne azért vállaljon és neveljen fel egy, 
vagy több gyereket, mert attól majdan magasabb nyugdíjra tehet szert. A gyermek-
vállalás annál sokkal szentebb elkötelezõdés, a legtöbbször mentes minden érdek-
tõl. Legalább is úgy kellene lennie.

Még csak arról sem szeretnék elmélkedni, hogy akkor mi lesz, ha az a fránya 
gyerek idõközben kivándorol külföldre - mert ugye, sajnos - napjainkban ez is egyre 
többször elõfordul. 

Nem is szólva arról a gondolat-kísérletrõl, hogy a gyereknevelés költségeit in-
kább akkor honorálták volna, amikor az felmerült: amikor az egyetemi tankönyvek-
re, vagy az albérletre költött sok ezer forintot ki kellett fizetni...

És van itt még egy megkerülhetetlen kérdés: mi lesz azokkal, akiknek egészségi 
okokból nem lehet gyereke?

Sok-sok megválaszolatlan kérdés, amely a kortársainkat is foglalkoztatja. 
A napokban beszélgettem Julika nénivel. Nem lehetett gyerekük, ma egyedül él 

egy idõsotthonban, nagy ritkán nyitja rá ismerõs az ajtót, gyerek(e) soha...
És beszélgettem Rózsi nénivel is, akinek ugyan vannak gyerekei, de csak akkor 

látogatják, ha gondjuk, bajuk van. Akkor Rózsi nénitõl várják a segítséget. Felnõt-
tek már, de még mindig csak a probléma ad okot a szülõi találkozásra. No nem a 
Rózsi néni problémái, hanem a gyerekeié! Ilyenkor elõfordul, hogy Rózsi néni sírva 
mondogatja: - Hát sose lesz már végre nyugalom? Társai a klubban sokszor meg is 
jegyzik: - Neked csak a baj jut a gyerekekbõl? Azt mondja, mindent odaadna (még a 
gyerekek után beígért prémiumot is), csak egy kis gyermeki szeretet, figyelem jutna 
számára.

Van egy mondás, miszerint a félszemû szegényebb a vaknál, mert õ tudja, hogy 
mi hiányzik az életébõl. Tán Julika és Rózsi néni is így van. A gyermektelen nem is 
sejti, míg a szülõ nap, mint nap átéli az olykor csodás gyermeki örömöket, de sok-
szor a bánatot, a szülõi kötelesség minden kínját, keservét is ráosztja a nagybetûs 
Élet.

Mert - kérem - így, gyermekekkel megáldva is lehet magunkra maradni....

Némethné Jankovics Györgyi
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Szendrõdi György 2005-óta a Nyugdíjasok Nógrád 
Megyei Szövetsége elnöke és 2008-óta tagja a Nyugdíjasok 
Országos Szövetége elnökségének. Az egész életét meg-
határozta a közösség iránti elkötelezettség, amely szerint 
együtt lenni jó, mert a valahová való tartozás érzése kell a 
minõségi élethez.

Szendrõdi György - avagy Gyuri - így vall önmagáról:
- 1958-ban születtem, Budapesten, vagyis inkább Bu-

dán. Mert hogy "budai" gyerek vagyok. Na nem a gazdag 
családokból. Gyerekkoromban négy generációval éltünk 
együtt egy szobában. De Buda mégis csak Buda! 

Édesapám példáját követve már fiatalon is a gépek, a 
gépészet érdekelt, ezért a szakközépiskolában a fémek 
megmunkálását tanultam. Majd a középiskola után a kato-
nai pályát választottam. Ahogy a felvételin ösztönösen 
megfogalmaztam, én katonaként a békét akartam õrizni. 
Nagyot néztek a válaszomat hallva, de azért mégis felvet-
tek. A Zalka Máté Katonai Mûszaki Fõiskola gépjármû 
üzemmérnök szakán 1980-ban szereztem diplomát és avat-
tak fel hadnagyi rendfokozatban. 

Fiatal tisztként Szabadszálláson kezdtem a tiszthelyet-
tes képzõ tanintézetben, 21 évesen 18 évesek osztályfõ-
nökének neveztek ki. Nagy büszkeség és nagy kihívás volt Akkor már évek óta nem volt igazi elnöke a mai nevén 
ez számomra. De valahogy jól csinálhattam, mert az évente Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetségének, és tagsága se 
megrendezésre kerülõ osztály találkozóikra a csapat a mai nagyon volt. Néhány beszélgetés, ismerkedés után nem 
napig mindig meghív. Ha tudok, ott is vagyok!  sokat gondolkodtam és elvállaltam a szövetség vezetését. 

Hat évi szabadszállási tanárkodás után Nógrád megye Kivételes dolog, hogy nem voltam nyugdíjasklub vezetõ 
székhelyére, Salgótarjánba kerültem, és valahogy itt ragad- korábban, és úgy lettem egy megyei szövetség vezetõje, de 
tam. Feleségem családja, a kollégáim, a környékben lévõ sok segítséget kaptam a társ megyei szervek vezetõitõl és az 
hegyek  igazi otthonommá váltak. akkor aktív kluboktól. 

 1995-ben pályát váltottam, és a határõrségnél vállaltam Évek munkája ment rá, hogy a települések vezetõit 
szolgálatot. A Balassagyarmati Határõr Igazgatóság leépí- meggyõzzem arról, hogy egy faluban megéri támogatni az 
tésekor 2005-ben rendõrnek már nem mentem el. A kato- idõsek önszervezõdését, mert egy aktív nyugdíjasklub sok-
naságnál sorozótiszt voltam, távozásom után megszûnt a mindent elõre tud vinni a közösség életében. A település 
sorkatonaság. 2007-ben megszûnt a határõrség. Viccként vezetõjeként egy csomó aktív önkéntest nyerhet egy jól 
emlegetni szoktam, hogy nem mentem el rendõrnek, mert mûködõ és aktív klubbal. 
a végén még azt is megszüntetik. Mivel a 25 éves szolgálati A nyugdíjasok pedig a társaságnak köszönthetõen meg-
viszonyom bõven megvolt, fiatalon, alezredesként szol- õrzik szellemi frissességüket, késleltethetik az egészségügyi 
gálati nyugdíjba kerültem. gondokat, és a klubban elterelõdik a figyelmük a saját ba-

 jaikrõl, oldódik a magány és visszanyerik hasznosság tuda-
És hogyan kerültem a nyugdíjas mozgalomba? Egy- tukat. A fiatalok pedig tudnak tanulni az idõsektõl  kitar-

szerûen nem bírtam otthon ülni, és állandóan feladatot ke- tást, szorgalmat és hagyományokat. 
restem magamnak. Az egyik alkalommal a salgótarjáni A segítségemmel 2005 november óta, az akkori 8-9 
KIEG-rõl egy volt kolléganõm kérdezte meg, hogy mit klubból 52 klub lett, amibõl mára 36 klub maradt tagja a 
csinálok nyugdíjasként. Nógrád megyei szövetségnek. Sok településen az én kezde-

Szendrõdi György,
a fiatal elnök



ményezésemre alakultak meg a nyugdíjas klubok, vitték 
véghez a bírósági bejegyzést, tanultak meg pályázni. És 
fedezték fel az "együtt lenni jó" minden generáció számára 
értékes érzését. De sajnos mindig vannak lemaradók, ahol 
nem tudott igazi közösség kialakulni, vagy vezetõváltás mi-
att megszûnt a klub, esetleg két klub összeolvadt a tele-
pülésen.

Mindezt úgy tudtam mecsinálni, hogy én csak "gyütt-
ment" vagyok ebben a megyében. De küldetésem lett ter-
jeszteni azt, hogy a közösségi élet, az eggyüvé tartozás kul-
csa a minõségi idõs életnek. És ha valahol a család messze 
van, vagy pont most nincs akkora igény a segítségre, mert 
már nagyok az unokák, vagy még esetleg nincsenek, akkor 
meg kell keresni magunknak azt a társaságot, ahol jól 
érezzük magunkat, ahol készségeink szerint tudunk tenni 
valamit másokért. Erre egy klub, ami megfelel a saját ér-
deklõdési körünknek, tökéletes megoldás. 

A szövetség vezetése a saját programjai szervezése mel-
lett Salgótarjánba idén már 8. alkalommal szervezi meg a 
Nyugdíjasok Országos Könnyûzenei Dalos Találkozóját. 
Közel 10 éve a Nyugdíjasok Országos Szövetsége fogyasz-

Ez számomra egy fontos küldetés lett. Elmondani az tóvédelemért felelõs elnökhelyettese vagyok. Salgótarján-
embereknek, hogy az egészségük a saját kezükben van. És ban pedig a Nógrád Megyei Békéltetõ Testület tagja, tör-
megmutatni, hogy mit tehetnek. vényszéken ülnök, és a párommal egy sikeres vállalkozást is 

Ennek komoly része a mentális egészség. Ebben a va-vezetek. 
lahová való tartozás kiemelten fontos. A mentális egészség Vállalkozóként és magánemberként is látom, hogy egy-
- ez a jó élet alapja, amihez a klubtagság, a közösségi életben re jobban elõtérbe kerül az életkor kitolódásával az egész-
való aktív részvétel kiemelten fontos lehet. ségmegõrzés témaköre. De nehéz ezen eligazodni, mert na-

Mindenkinek, akivel találkozom, azt kívánom, hogy mi-gyon sok az olyan piaci szereplõ, aki csak meggazdagodni 
nél tovább tudjon aktív maradni, mert ez a minõségi élet szeretne az idõsekbõl és az egészséges életet követni szán-
kulcsa. Aki bezárkózik, vagy csak a problémáin rágódik, an-dékozókból - természetesen sokan korrektek is. Magam is 
nak megromlik az egészsége és így az élete is egyre elvi-ismerkedem a kínai gyógymódok adta lehetõséggel, mert 
selhetetlenebbé válik. De ha megtalálja a feladatát - és ez ez adta vissza a párom egészségét. Ez az ismerkedés odáig 
bármelyik generáció képviselõjére igaz - akkor boldog em-fajult, hogy mára ez lett a vállalkozásunk fõ profilja, EMC 
berré válhat! Ezért fontos, hogy csatlakozzon valamilyen meridián diagnosztika keretén belül méréseket és kezelé-
egyesülethez - mindegy, ki milyen korú. Legyen az vala-seket végzünk, elõadásokat tartunk - elsõsorban Nógrád 
milyen sportegyesület, vagy kulturális egyesület, amatõr megyében, de bárhová elmegyünk, ha hívnak minket. Így 
mûvész együttes, szakkör. Bármi. Ami érdekli. Csak tapasz-vettünk részt kiállítóként 2017-ben a NYOSZ csillebérci 
talja meg, hogy együtt lenni jó."rendezvényén, elõadóként a BBDSZ ülésén Budapesten, és 

Demeter Ferencfelkérésre Békés megyében.
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Csillebérci fák alatt

A NYOSZ Elnöksége kirándulásán
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Civil Európa 

HOL TART A HAZAI CIVIL SZEKTOR? MILYEN EURÓPÁT SZERETNÉNK?

Megjelent a hazai civil szektorról szóló legfrissebb kiad- Európa folyamatos változásban van, jövõre európai 
vány, a Központi Statisztikai Hivatal 2016-os Nonprofit parlamenti választások lesznek, utána új Bizottság alakul, 
Adattára. Az adatokból kiderül, hogy továbbra is az egye- már folynak a tárgyalások a 2020-tól érvényes többéves 
sületi forma a legelterjedtebb. Közülük számszerûen a sza- pénzügyi keretrõl, vagyis a költségvetésrõl. Számos válto-
badidõs és hobbitevékenységgel foglalkozók vannak a leg- zásra, újdonságra lehet számítani, éppen ezért kezdemé-
többen, akiket a kulturális területen aktívak követnek. Az nyezett a Bizottság egy online konzultációt. A kérdõív rá-
Alapítványok esetében, talán nem véletlenül az oktatás és a kérdez arra, hogy milyen területen szeretnénk, mi állam-
szociális ellátás "vezet". Ami a közhasznúságot illeti, 2016- polgárok nagyobb európai együttmûködést, mit gondo-
ban a válaszadó egyesületek alig több mint 15%-a volt lunk a migrációról, milyen közös intézkedéseket szeret-
közhasznú, alapítványoknál ez az arány elérte a 38%-ot. A nénk látni a környezetvédelem, az oktatás vagy az egész-
szervezetek 26 százalékának a bevétele nem haladta meg az ségügy területén. A kérdõív természetesen magyar nyelven 
500 ezer forintot, 41% pedig évi 500 ezer és 5 millió forint is elérhetõ. Mindenkit biztatunk a kérdõív kitöltésére!
közötti összeggel gazdálkodott.

A kiadvány itt elérhetõ: A kérdõív itt megtalálható:
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-
=1037051&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU europe_hu

AktuálisAktuális

Az Európa Ház elektronikus hírlevele - amely civilekrõl és az Európai Unióról szól - cikkeibõl válogattunk

Kigyûjtöttünk néhány érdekes adatot az idei évre 67. § A Szoctv.
vonatkozó törvénybõl, a kincstár honlapjáról, KSH a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógy-
honlapjáról: szerkeret havi összege a 2018. évben 12 000 forint,

3. § az államháztartás 2018. december 31-ére ter- b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves 
vezett adóssága 309,3 forint/euró, 289,0 forint/svájci összege a 2018. évben 6000 forint. 
frank és 286,4 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 
28 358,7 milliárd forint. LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 

11. § különös méltánylást érdemlõ körülmények Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Ala-
esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ pot megilletõ része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási 
nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú járulék 1 963 429,5 millió (kb. 1963  milliárd)
nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre - Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 1 300 035,0 
600,0 millió forint használható fel. millió (kb. 1300 milliárd)

33. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2018-ban - Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 2 669 744,6 
megfizetett összegének 79,5%-a az Nyugdíjbiztosítási millió (kb. 2669 milliárd)
Alapot, 20,5%-a az Egészségbiztosítási Alapot illeti - Nõk korhatár alatti nyugellátása 259 990,4 millió 
meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett össze- (kb. 260 milliárd)
gébõl az Alapokat megilletõ részt a Nemzeti Adó- és - Nyugdíjprémium céltartalék 32 250,0 millió (kb. 
Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult 32 milliárd)
számlájára. 

57. § A 2018 januárjában a társadalombiztosítási Összességében:
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § KIADÁS: 3 361 239,2 millió
(1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés BEVÉTEL: 3 361 466,2 millió
meghatározásánál 3,0%-os fogyasztói árnövekedést EGYENLEG: 227,0 millió (vagyis tartalékkal, 
kell figyelembe venni. többlettel számolhat a Nyugdíj Alap)

Aktuális adatok a hazai költségvetésbõl
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Nyugdíj-ügyeinkNyugdíj-ügyeink

A legmagasabb kormányzati szinteken hangzott már el remélem sokáig 3 gyermekem fizet adót és járulékot és 
az az ötlet, miszerint a nyugdíjreform részeként a felnevelt majdan a Te nyugdíjadat is! Látod ez is egy szempont!" Jött 
gyermekek számától függhetne a nyugdíjasok járandósága. is a válasz: "Ha a gyerkõc kvázi egy nyugdíj kredit, tehát 

Errõl többek közt Semjén Zsolt miniszterelnök-he- kedvezményt kaphat érte a szülõ, akkor inkább mehessen 
lyettes és Mészáros József, a nyugdíj-folyósítással foglal- korábban nyugdíjba."
kozó Magyar Államkincstár elnöke is beszélt. Egy korábbi Egyetértés az nincs: "Hogy a nyúlba ne kapjon azért 
szakértõi javaslatról van szó, amelynek lényege, hogy aki több nyugdíjat!! Két gyerek tisztességes felnevelése 45-50 
felnevelt legalább két gyereket és azok legalább középfokú millió forint. Te befizettél 3850 forintot két év alatt az 
iskolai végzettséget szereztek, az nagyobb nyugdíjra lenne asszisztensi fizetésedbõl. Szerinted kit kell támogatni? Aki 
jogosult. elbulizta, kocsmázta, félrerakta a befektetését, vagy azt, aki 

Az indoklás szerint egyrészt, aki gyerekeket nevel, az családot alapított, áldozatot hozott (még ha örömteli is ez 
nem tud annyit takarékoskodni idõs korára, mint aki nem. az áldozat). Az a nõ, vagy férfi, aki otthon maradt a gye-
Másrészt a gyermekek a felosztó-kirovó rendszer befizetõi rekkel, kb 50x fontosabb és értékesebb munkát végzett, 
lesznek, akiknek a járulékai késõbb hozzájárulnak a nyug- mint bárki, aki a karrierjét építette. Nem! Nem hamarabb 
díjalaphoz, ezért segítik a nyugdíjasok ellátását. kell nyugdíjba menni! A gyermekek ellátásának egy hatal-

Éppen ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy az emberek mas része az, amit simán lehet nyugdíjjáruléknak tekinteni, 
hogyan viszonyulnak a kérdéshez. Elõször az utca emberét hiszen õk fognak mindenkinek (sajnos) a nyugdíját fizetni."
kérdeztük: Volt, aki szerint "Nagyon igazságtalan lenne, mert aki-

A kérdést szokásos napi kérdésünkként a Facebook- nek sok gyereke van, több családi pótlékot és több tá-
oldalunkon is feltettük. A válaszokat összesítve - bár ter- mogatást kap az államtól, amit a befizetésekbõl fizet ki az 
mészetesen nem reprezentatív kutatás van szó - elég egyér- állam. Megjegyzem az utóbbival egyetértek, a többgyerekes 
telmû a végeredmény: 83 százaléknak nem tetszik az ötlet, szülõket támogatni kell. Viszont akinek nincs, az sokszor 
míg 17 százalék támogatná egy ilyen változtatás beveze- helyt áll a munkahelyen, amikor a másik a gyerek miatt nem 
tését. jön be dolgozni...stb." 

Szerencsére több olvasónk is hozzászólt a témához, a És akkor még a támogató véleményekbõl: "IGEN. Saját 
legtöbb lájkot ez a komment kapta: "Én arra szavaznék, tapasztalatom alapján is mondhatom, hogy aki gyermeket 
hogy minden ember, ha meg van a 40 munkás éve, min- nevel és iskoláztat, az nem tud annyit spórolni és nyugdíj 
denki menjen nyugdíjba! Semmiféle "sallangok", mint a megtakarítást fizetni, mint az, akinek nincs gyermeke. 
nõknek....nélkül!!!! Ugyan már ne kelljen annak a férfinak is Nyugdíjasként anyagilag már jelenleg is pórul járnak a 
közel 50 évet dolgoznia, és mire nyugdíjas lenne, ...meghal!" gyermeket felnevelõk a gyermektelenekhez képest."

Népszerû volt még ez a hozzászólás is: "Támogatom, "Én 5 gyermeket neveltem fel, 4-en leérettségiztek, az 
csak azt nem értem, miért azokra vonatkozik ez, akik 35 ötödik 2 év múlva fog érettségizni. Igen, jól esne, ha 11 év 
évnél fiatalabbak! Ha nekünk, akik már felneveltük õket múlva, amikor nyugdíjba vonulok, beszámítana ez a nyugdíj 
(adófizetõ állampolgárokká) megadnák most, akkor az len- összegébe. Az 5-bõl jelenleg 2 OKJ-t végzett, 1 pedig 
ne bizonyító és esetleg ösztönzõ az utókornak! Így csak egy egyetemet. 1 külföldön él, most jelentkezik egyetemre. 
szokásos ígéretlufi!" 2008 óta nem emelték a családi pótlékot."

Nem mindenki értett vele egyet, volt aki például azt Forrás: www.napi.hu
válaszolta erre, hogy "Akkor kérlek gondolj azokra, akik-
nek mondjuk egészségügyi okokból nincsen gyermeke. Bár És Ön hogyan látja?
elköltött rá egy csomó pénzt magán úton. Továbbá arra, 
hogy míg más otthon volt a gyerekekkel és kiesett a mun-

Kérjük, ossza meg véleményét a kából, és kapott támogatást, addig én fizettem az adót és a 
járulékokat. Nehogy már azért kapjon több nyugdíjat, mert javaslatról, írja meg nekünk!
x db gyereket vállalt."

Az eredeti poszt szerzõje azonban nem hagyta magát: 
NYOSZ 1074 Budapest Szövetség u. 9."Nemcsak saját vér szerinti gyermeket venne figyelembe a 

nyosz@enternet.hutörvény! Amíg én otthon voltam a gyermekeimmel, te fi-
zettél adót és járulékot, viszont nekem már egy ideje és még 

Ez sok magyar nyugdíját megdobná 
- komoly lépésre készülhet a kormány
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Így alakulhat át a nyugdíjrendszer 
- kettévágnák az ellátást 

Nyugdíj-ügyeinkNyugdíj-ügyeink

Nemcsak a felnevelt gyermekek számát, de az általuk a hozzá, hiszen nincsenek gyermekeik, akik törlesztenének - fogalma-
társadalom számára hajtott hasznot is figyelembe kellene zott a közgazdász. (Kiemelés: a szerk.)
venni a nyugdíjrendszer elengedhetetlen átalakításakor. Az A felosztó-kirovó rendszer lényege ugyanis az, hogy az 
új rendszer szerint a munkanyugdíjon felül a felnevelt gye- adott pillanatban befolyó adóból, járulékból fizetik az ese-
rekek számától függõ másik nyugdíjrész is járna - nyilat- dékes nyugdíjakat, tehát a nyugdíjasok nem a saját befi-
kozta a Növekedés.hu-nak Botos Katalin, a Népesedési zetéseiket kapják vissza, hanem gyermekeik bérébõl levont 
Kerekasztal nyugdíjszakértõje. szochóból és fizetett járulékokból finanszírozza a költség-

A Ratkó-generáció kifutásával csökken a nyugdíjkassza vetés a nyugdíjukat.
befizetõinek létszáma, amely aggodalomra ad okot. Úgy Tehát szó sincs arról, amire a tiltakozók hivatkoznak, 
látja, az általuk kidolgozott elképzelés - amely szerint a azaz, hogy elvesznek tõlük valamit. Éppen ellenkezõleg, 
felnevelt gyermekek számát is figyelembe vennék a nyugdíj nem kapnak azért juttatást, amiért nem is dolgoztak meg, 
megállapításánál - hosszú távon a problémákat megoldaná. vagyis, amire nem költöttek aktív korukban - vélekedett.

Mostanában több kormányzati megnyilvánulás is arról 
szólt, hogy gondolkodnak a Népesedési Kerekasztal által Nincs gyereke? Tegyen félre!
felkarolt javaslaton. Botos Katalin szerint a nyugdíjrend- Minden pályakezdõnek automatikusan el kellene kez-
szer átalakítására belátható idõn belül sor kerülhet, s annak denie valamiféle takarékoskodást, akár egészen alacsony 
során figyelembe veszik a lassan harminc éve hangoztatott összeggel is. Aztán ha lesz gyereke, úgyis rájuk kell ezt köl-
javaslatukat, azaz a havi járandóság kiszámításánál számí- teni, ha pedig nem, akkor megmarad öregkorára, ha addig 
tásba veszik a család által nevelt, taníttatott gyermekeket. A fel nem éli. Ezt a logikát követve mondhatjuk, hogy az 
javaslat szerint a 35 éves kornál fiatalabbak esetében vezet- elképzelt új rendszerben a gyermeket nevelõknek elegendõ 
nék be az új rendszert. lenne az állami nyugdíj, a többieknek pedig érdemes lenne a 

Javaslatuk szerint a nyugdíj két részbõl állna. Lenne a kedvezményekkel támogatott önkéntes nyugdíjpénztárak-
munkanyugdíj, és ezen felül a gyermekek felnevelése után ban gyûjteni öreg korukra - erõsítette meg.
járó másik nyugdíjrész. Az elképzelés ellen már ugyanakkor Aki nem talált magának társat, vagy párkapcsolatban él, 
most nagyon sokan tiltakoznak. Botos Katalin szerint fi- és akarna, de mégsem születik gyermeke, esetleg egyáltalán 
gyelembe kellene venni, hogy akik nem nevelnek gyermeket, nem akar gyermeket, annak lehetõsége lenne arra, hogy a 
azok a más által nevelt gyermekek jövõbeni befizetéseibõl kapják a nem létezõ gyermekeken megspórolt összeget félrerakják.
majdani nyugdíjat. Egyes vélemények szerint egy egyetemet végzett fiatal-

ra a szülei összesen 14-15 millió forintot költöttek. Vannak 
A kételkedõk ne követelõzzenek! ennél nagyobb összegû becslések is. A KSH-nak részletes 
A jövõbeli munkavállalók, vagyis a jelenlegi gyermekek számításai léteznek arról, hogy mi mindenre költ egy 

által fizetett járulék úgy is felfogható, hogy õk akkor tör- gyermeket nevelõ család, Ezekbõl a számításokból kell 
lesztik szüleiknek a felnevelésük költségeit. Az elképzelt kiindulni akkor, amikor a gyermeknevelés után járó nyug-
rendszer ellen tiltakozók úgymond, más által tartatnák el ma- díjrészt meg akarjuk határozni - magyarázta Botos Katalin.
gukat idõs korukban úgy, hogy õk a járadék alapjához nem járultak (Forrás: napi.hu)
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VéleményVélemény

A nyugdíjrendszer 
változtatására szolgáló 
új javaslatokról 

Lapunk 7-8. oldalán foglalkozunk azzal az ötlettel, mely 
szerint a jövõben a hazai nyugdíj mértéke két tényezõtõl 
függne: a munka évek alapján biztosított munkanyugdíjtól 
valamint a felnevelt és iskoláztatott gyerekek számától.

A javaslatról 2018. május 30-án reggel 6.30 órakor a 
Klubrádió kérdezte a NYOSZ elnökét, Némethné Janko-
vics Györgyit. Az adásban elhangzott véleményét írásba 
foglalva adjuk most közre.

- A javaslatot megfogalmazó, és legutóbb Botos Katalin 
által tolmácsolt elképzelés indítékával egyetértek. Vagyis 
abban, hogy keresni kell a nyugdíjrendszer új forrásait, és 
valóban, a Ratkó-korszakban születettek a nyugdíjrendszer 
számára nagy megpróbáltatást eredményezhetnek. Továb-
bá számomra is követendõ és értéket képvisel az öngon-
doskodás szemléletének gyakorlattá tétele, az elõtakarékos-
ság megvalósítása a nyugdíjas évekre.

vagy inkább felvetés: ebbõl nem lehetne a forrás oldalt nö-
Amiben számos ponton nem értek egyet, az lényegében 

velni?
a probléma helyzetre adott válasz, vagyis maga a javaslat 

- Van a javaslatnak egy, számomra emberi méltóságot 
lényege. Részletezem:

érintõ oldala is. A népesedéspolitikát ne mossuk össze a 
- A felvetés fontos eleme, hogy magától értetõdõnek, 

nyugdíjrendszerrel! Ne azért vállaljon valaki gyereket, hogy 
megváltoztathatatlannak tekinti a felosztó-kirovó rend-

az majd öreg korában eltartsa!
szert, mintha ahhoz nem lehetne "hozzányúlni". Miért? Ha 
jól megy a gazdaság, ahogy mondják, jó pályán vagyunk, 

-A környezetemben kisebb fajta kutatást végeztünk, miért nem lehet egy ennél jobb, akár a már korábban is 
hogyan látják a kortársaink ezt a javaslatot. Háromból alkalmazott, a nyugdíjasok számára elõnyösebb rendszerre 
ketten elutasították. A vélemények között a legmarkánsab-áttérni? Szándékosan nem hozom példának a svájci in-
ban az fogalmazódott meg, hogy aki gyereknevelés helyett dexálásos rendszert, mert az azt sugallná, hogy az lenne a 
dolgozott, az is hasznára volt a gazdaságnak. Ugyancsak preferált megoldás. Kétségtelen, hogy a jelenleginél jobb 
többségben vannak azok, akik a gyereknevelést ott és akkor kondicíókat jelentene a nyugdíjasok számára, de nem fel-
segítenék, ahol és amikor arra szükség van, kedvezmények-tétlenül a legideálisabb lenne. Erre európai példák is van-
kel, megfelelõ mértékû családi pótlékkal, és akkor a gyer-nak.
mekvállalási kedv, majdan pedig az aktív munkavállalói lét-

- A javaslat számomra azt sugallja, hogy az állam egy 
szám megteremti a szükséges nyugdíjalapot. Sokakat fog-

lépéssel megint hátrább akar lépni, kivonulni az ellátásból, 
lalkoztat, hogy az elképzelés vajon hogyan kezeli majd a 

és - ha lehet - mindent az egyén és a család felelõsségére 
kivándorolt gyermekeket, akik nem itthoni adóforintokkal 

bízni, áttenni a társadalombiztosítás terheit rájuk. A mi 
"gazdagítják" a nyugdíjalapot?

korosztályunk számára nem ez volt a nagy társadalmi meg-
Végül szeretném ide idézni a javaslatot megfogalmazó állapodás, az élet-igérvény.

Botos Katalin mondanivalóját leginkább jellemzõ sorokat:- Véleményünk szerint számos egyéb helyen kereshetõ 
"Az elképzelt rendszer ellen tiltakozók úgymond, más által tar-plusz forrás a nyugdíj finanszírozáshoz. Fontos, hogy lás-

tatnák el magukat idõs korukban úgy, hogy õk a járadék alapjához suk, a nyugdíj ma már egy költségvetési sor, amelynek mér-
nem járultak hozzá, hiszen nincsenek gyermekeik, akik törlesztené-téke - természetesen a gazdasági tényezõk meghatározott-
nek". ságán túl - politikai szándék kérdése. Számításaink szerint a 

Ez a mondat sértõ, igaztalan, és méltatlan a megfogal-nyugdíjak elköltésekor a költségvetésbe visszaáramló ÁFA 
mazójához is. Tiltakozom ellene!mintegy 600 milliárd forint. Talán nem elvetendõ javaslat, 
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NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

Az ESO-ban egyedüli magyar képviselõként, a NYOSZ releases/2018/05/25/public-finances-conclusions-on-
tagságából adódóan Némethné Jankovics Györgyi, a age-related-spending/

2. Az elsõ napirend fényében ismerkedtek a tagor-NYOSZ elnöke volt jelen a június elején Brüsszelben meg-
szágok küldöttei a belga szociális ellátórendszer sajátos-tartott tanácskozásoknak.
ságaival, összehasonlítva néhány nemzetközi gyakorlattal. 

Az ESO tanácsa operatív, kis létszámú testület, amely Debora Lambotte, a belga idõsödés-kutató központ ku-
azt hivatott szolgálni, hogy a nagyobb létszámú, 17 európai tatója rendkívül informatív elõadására - ahogy annak teljes 
ország idõsszervezeteinek képviselõit tömörítõ közgyûlé- terjedelmét írásos formában megkapjuk - késõbbi lapszá-
se mûködését és programját megszervezze. A tanács aján- munkban kitérünk majd. Ehelyütt csak egy a sok, fontos 
lása alapján a közgyûlés 3 nagyobb témával foglalkozott: megállapításból: az a jól mûködõ szociális ellátó rendszer, 

1. Meghívott vendége volt a tanácskozásnak Corry amelyben a figyelem fókuszában a szolgáltatást igénybe ve-
Reuter, a Solidar titkára. Ez a világszervezet a társadalmi võ és a gondozó ember áll.
igazságosság segítését tûzte ki céljául, benne profi érdek- 3. Harmadik elõadóként Marrije Laffeber, az európai 
védõk és önkéntesek is dolgoznak. Magyarországon nincs szociáldemokraták pártjának titkára tartott tájékoztatót a 
jelen ez a szervezet. Legutóbb viszont a nálunk is ismert közelgõ EU-s választások kapcsán. Összegzésében kitért 
uniós Európai Szociális Pillér nevû program kidolgozásá- arra, hogy a közelmúltban több uniós országban is voltak 
ban vettek részt. Elõadásában arra próbált választ adni, választások, ahol a baloldali pártok nem a várakozásoknak 
hogy az öregedõ társadalmakban az életkorral kapcsolatos megfelelõen szerepeltek, így az uniós választások elõtt fo-
kiadások növekedése hogyan hat, vagy hogyan kellene hat- kozottabb jelenlétre lesz szükség ezekben az országokban. 
nia az államháztartási kiadásokra. Nézeteik szerint az ér- Ez azt is jelenti, hogy be kell tudniuk mutatni, hogy többek 
dekvédelemnek nagyobb hatással kellene lennie minden- között az idõsügyi problémákra a szociáldemokráciának 
hol a szociális szolgáltatások árainak befolyásolására. A vannak a leginkább szolidáris megoldásai.
szociális ellátórendszerbe való befektetés véleménye sze- A vitában számos érdekes vélemény került felszínre. Pl. 
rint politikai kérdés. Hogy mennyit és hova fektetnek be az a svájci delegált nagy átéléssel taglalta azt a véleményét, 
országok, azt a politika dönti el. Ahogy azt is, hogy az út hogy az idõs ember politikai elkötelezõdése is változhat. 
szélén hagyjuk a maguk erejébõl boldogulni nem tudókat Vagyis a meggyõzésnek ebben a korban is fontos szerepe 
(azt mondjuk, hogy a szociális ellátáshoz való hozzáférés lehet. ("Vannak vélemények, hogy az öreg ember, aki szoci 
személyes ügy, hagyjuk, hogy az árak elszálljanak, nem volt, úgy is az marad, nem is kell vele foglalkozni. Hát ez 
dolgunk ezzel foglalkozni), vagy szolidárisak vagyunk, és nem igaz! Õ is változik, ha úgy érzi, hogy változtatnia kell." 
azon dolgozunk, hogy legyen forrás arra, hogy kinek-kinek De pl. hallhattunk olyan választási kampány-eseményekrõl, 
szükséglete szerint legyen módja hozzájutni jó minõségû amelyek kifejezetten a választópolgár bosszantására, her-
szociális szolgáltatáshoz. Nagy kérdés, hogy szabad piaci gelésére alapozva próbáltak aktivizálni.

Az ülés a félévenként szokásos ország-jelentések meg-viszonyokat engedünk a szociális szolgáltatások terén, vagy 
tételével ért véget, ahol ismét fény derült azokra a problé-szabályozással kordában tartjuk az árakat.

Az EU állásfoglalás ebben a kérdésben itt is olvasható: mákra, amelyek - láthatóan - nem csak a hazai nyugdíjrend-
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press- szer sajátosságaiból adódnak.                                (NJGY)

Ülésezett az ESO (Európai Idõsügyi Szervezet) 
tanácsa és közgyûlése

Az ESO magyar, svájci delegáltja, és elnöke A közgyûlés elõadói és az olasz delegált



Békés megyei járások kulturális találkozója

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége hez hasonlóan a fellépõk többsége mind magas szintû elõ-
2018. május 13-án rendezte meg Békés városában, a Kecs- adással lepte meg a zsûrit és a közönséget. A zsûri nagy 
keméti Gábor Mûvelõdési Központban a Békés megyei rutinnal folyamatosan értékelt, hiszen többségében is-
járások kulturális találkozóját. merve a megyei fellépõket, ismerve elmúlt évi tudásukat, 

Már kora reggel folyamatosan érkeztek a fellépõk és mindez összehasonlítási alap is volt a minõsítésék odaíté-
kísérõik, hogy szurkolhassanak a kedvenceiknek, biztassák lésénél.
õket és a fellépõk egy csodálatos napot szerezzenek a lelkes A találkozón 36 fellépõ (15 hagyományõrzõ kórus, 21 
közönségnek. A folyosót és a nagyterem sorait színes nép- fõ szólóénekes) örvendeztette meg a közönséget. A közel 
viseletben és hagyományos öltözetben fellépõ szépkorúak öt órás programon bemutatott produkcióikat a szakmai 
sokasága lepte el. zsûri kiemelt arany, arany, ezüst és bronz kategóriákban 

A rendezvény a Himnusz elhangzása és közös elének- értékelte.
lése után vette kezdetét. Szrenka Pálné Erzsike a megyei A zsûri elnök részletes szakmai értékelése után a fellé-
szövetség elnöke, a NYOSZ alelnöke, valamint a Magyar põk a megyei elnök asszonytól vehették át a minõsítések 
Kultúra Lovagja megtisztelõ cím tulajdonosa köszöntötte a elismerõ okleveleit és az ízléses egyedi tárgyjutalmakat. 
megjelent fellépõket, kísérõket, a támogatókat. Külön kö- A fellépõ hagyományõrzõ kórusok minõsítései: kiemelt 
szöntötte a megyei szövetség aktív elnökségi tagjait, akik- aranyat 2, aranyat 9, ezüst minõsítést 4 csoport ért el.
nek odaadó önkéntes munkája nélkül a rendezvény nem A szólóénekesek minõsítései: kiemelt aranyat 2, aranyat 
valósulhatott volna meg. Kihangsúlyozta, hogy a rendez- 7, ezüstöt 9, bronz minõsítést 3 versenyzõ ért el.
vény célja az, hogy lehetõséget biztosítsanak a dalköröknek 
és szólóénekeseknek a bemutatkozásra, a tudásuk össze- A rendezvény közös énekléssel és fotózással ért végett.  
mérésére, hagyományaik ápolására. Külön köszönet illeti a nagyrendezvény fáradhatatlan egész 

Méltatta a rendezvény évenkénti népszerûségét, a nyug- napos moderátori, konferansz feladataiért Szrenékáné Er-
díjas társadalom tagjainak aktivitását, valamint köszönetet zsikét, akinek közremûködésével egy élményekben gaz-
mondott a fellépõknek és az õket felkészítõ vezetõknek, dag, eseménydús napot zárhatott minden fellépõ és vendég 
szakembereknek. egyaránt.                                                          Mizó Ferenc

A rendezvényt Tolnai Péter a Békés Megyei Önkor- (Az alábbi fotók a 2017. évi rendezvényen készültek)
mányzat elnökhelyettese nyitotta meg, aki szívhez szólóan 
biztatta a koránt sem tinédzser korosztályt, akik példásan 
õrzik hagyományaikat és azt bemutatják nekünk. A megyei Itt szeretnénk felhívni a tisztelt érdeklõdõk 
önkormányzat minden évben támogatja a szövetség oda- figyelmét, hogy a X. Országos Szenior 
adó kulturális tevékenységét, a nyugdíjas korosztály számá- Táncfesztivált 2018. 07.07-én rendezzük meg 
ra rendezett megyei rendezvényeit. Gyulán. A kiírás, és a jelentkezési lapok 

A találkozó szakmai zsûrije: Királyné Fehér Ágnes zsûri letölthetõk a www.bekesnyugdijasok.hu 
elnök, valamint Barna Zoltán és Száváné Pálfi Ilona volt, honlapról.
akik nem voltak könnyû helyzetben, hiszen az elmúlt évi-

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek
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Április havában a magyar költészet napjáról a tavaszi Dsida Jenõ erdélyi magyar költõ halálának 80. évfor-
megújulás részeként országszerte megemlékeztünk. Nyír- dulója alkalmából elsõ körben az õ mûveibõl hallhattunk  
egyháza és térsége nyugdíjasai versengését követõen a Sza- válogatást. A versengés második részében az elõadók ked-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szö- venc verseiket adhatták elõ, amely indoklását röviden is-
vetsége hagyományos vers- és prózamondó versenyét a mertették.
Megyeháza Bessenyei-termében tartotta meg. A szövet- A fiatalon elhunyt Dsida életszemléletét költeményein 
ségek helyezettjei képviselik megyénket a nyári regionális keresztül átfogóan megismerhettük. Gondolatokat vetett 
megmérettetésen. fel, milyen lett volna, ha életét halála nem szakítja meg.

Csikai Sándorné Katika alelnök köszöntötte a ver- A szabadon választott verseket klasszikus költõink mû-
senyzõket, a lelkesítõ közönséget, külön a rendezvénynek vei alkották. A választás lehetõsége széles skálán mozgott. 
méltó helyiséget biztosító Seszták Oszkár megyei köz- Többen a régi alkotások ma is érvényes mondanivalóját, az 
gyûlés elnököt, Szabóné dr. Csiszár Gabriella városi társ elsõ szereplést, a szülõföld szépségét, a családi kapcsola-
nyugdíjas szövetség elnököt és Román Demeternét, a tokat, a fény-árnyék, élet-halál kapcsolatát közvetítették fe-
rendezvény szervezéséért felelõs megyei nyugdíjas szövet- lénk. Az elõadók a költõk szavain át átlényegülve szinte 
ségi elnököt. Üdvözölte és bemutatta a zsûri elnökét Dr. saját sorukat, életélményeiket sugallták.
Karádi Zsolt egyetemi tanárt, társait: Dr. Bihari Albertné A szövetség ezúton is szerencsésen választotta meg a 
Jolika fõkönyvtárost és Rinyiné Varga Judit magyar-ének költészet napja alkalmából szervezett versengést, melynek 
szakos tanárt. eredményét a szakavatott zsûri az alábbiak szerint rang-

Román Demeterné bevezetõjében kiemelte: általában sorolta:
az irodalom, de az elõadáson elhangzó versek által is fel- 1. Natkó László, Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület
töltekezünk, ezáltal is másképp látjuk a világot. Sikeres 2. Szabóné Péter Emese, Felsõ Tiszai Vízügyi
szereplést kívánt a versenyzõknek, felelõs döntést a zsû-  Nyugdíjas Klub/ Egyesület, Nyíregyháza 
rinek. 3. Gidófalvi Albertné, "Mécses" Nyugdíjas Klub

Megnyitásként nemcsak a versenyzõk biztatására és Nyíregyháza
lelkesítésére, de a jelenlévõk örömére is Bordás Viktória, Különdíjak: 
egyetemi joghallgató Radnóti Miklós: "Két karomban rin- Juhász Lászlóné, Konzervgyári
gatózol csendesen" címû megzenésített költeményét adta Nyugdíjasok Egyesülete, Nyíregyháza 
elõ. Kertész Józsefné, Nyírturai Szociális Szolgáltató

A házigazda Seszták Oszkár úr örömét fejezte ki, hogy e  Központ   
jelentõs eseménynek nem elõször adhat otthont, és éppen A helyezetteket oklevéllel, könyvcsomaggal, valameny-
ezt a termet, amely Bessenyei György nevét viseli. Névnap- nyi versenyzõt emléklappal és ajándékkal jutalmazták. A 
ját követõ napon elõtte is tisztelgünk. Ígéretet tett arra, közönségtõl vastapsot kaptak.
hasonló rendezvénynek máskor is szívesen helyet biztosít.                                                               Szluk István

Megyei vers- és prózamondó verseny 
Nyíregyházán

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek
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A háromfai "Ezüst Évek" Nyugdíjas Klub meghívá- ságára. Ez évben is megrendezik Balatonszemesen az 
sának eleget téve, legutóbbi kistérségi értekezletüket a "Ezüst nyár" nyugdíjas tábort száztíz fõvel.
csodálatos háromfai tó partján álló panzióban tartották Fülep István kistérségi vezetõ (megyei alelnök) a helyi 
meg a körzet nyugdíjas klubjainak vezetõi. feladatokról beszélt. Õ is kiemelte a bemutatókra való fel-

Fodor Ferenc alpolgármester ismertette a falu elõtt álló készülést és a nyárvégi tábort.
feladatokat, majd Györke József  helyi klubelnök mutatta Kulcsár István, a tó és környezõ erdõk tulajdonosa is 
be a tíz éves klub munkáját. Többek közt elmondta, hogy köszöntötte a nyugdíjas vezetõket. A helyi klub tagjait már 
fõ profiljuk a honismeret, a hagyományok felkutatása. En- korábban is meghívta egy kis vendégül látásra, valamint az 
nek szellemében szervezték kirándulásaikat is: Siklós, Pécs, önkormányzattal együtt segítette anyagilag is a programja-
Ópusztaszer, Veszprém, Lendva, Csáktornya..stb. ikat, legutóbb az egri kirándulásukat. A tagok örültek a 

Stikel János megyei elnök a kulturális bemutatók idõ- hangulatos helyszínnek, valamint repetáztak is a finom 
pontjait és helyszíneit ismertette, valamint kérte, hogy dámvad-pörköltbõl.
mind többen vegyenek részt a "Reuma-kúra" elnevezésû 
sportvetélkedõn. Felhívta a figyelmet a tagépítés fontos- Györke József

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

A háromfai nyugdíjasok Egerbe kirándultak

Rinya-menti nyugdíjas vezetõk találkoztak 
Háromfán

A háromfai "Ezüst Évek" nyug-
díjas Klub tagjai Jüngling János 
klubtag szervezésében kétnapos eg-
ri kiránduláson vettek részt. Megte-
kintették a város építészeti neveze-
tességei sorában az érsekkertet, az 
egri várat, valamint a bazilikát. Ellá-
togattak a Szépasszonyok völgyébe 
is, ahol a megkóstolták a hegy levét 
is.

Györke József
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Anyán Napja a kecskeméti 
bajtársi egyesületnél

A Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület a korábbi 
években mindig zárt körben ünnepelte az Anyák napját. Az 
idén gondoltunk egy nagyot, mi lenne, ha a Mélius Idõsek 
Otthona lakóival együtt ünnepelnénk. Az intézmény veze-
tõi örömmel fogadták az ajánlatunkat, és május 2-án délu-
tán az otthon udvarán ünnepeltünk. A lakók és az egyesület 
tagjain kívül jelen volt dr. Tõkés Zoltán református lelkész 
és a néhány egyházi vezetõ, valamint az intézmény dolgo-
zói. 

Nagyon kellemes körülmények között zajlott az ünnep-
ség, gyönyörûen megterített asztalok voltak köbe a torná-
con, tele süteménnyel és üdítõvel. Dr. Tõkés Zoltán lelkész 

Jó hangulatban telt az idõ, beszélgettünk a otthon lakó-úr nyitotta meg a rendezvényt, az egyesület részérõl Juhász 
ival. Délután azzal váltunk el a tagoktól, és az intézmény Istvánné elnök mondott köszöntõt. Az ünnepi mûsort az 
vezetõjétõl, hogy jövõre ismételten eljövünk, hogy a jó otthon lakói, valamint az egyesület énekkara adta. Szebbnél 
kapcsolat fennmaradjon.   szebb versek és énekek hangzottak el. A mûsor után az in-

  Juhász Istvánné, az egyesület elnöketézmény vezetõje megáldotta a jelenlévõket.

az egyesület népdalköre 

Közösen ünnepeltünk

A Repülõk és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete im- Az est csúcspontja volt, amikor Balla Dömötörné nyá. 
már sokadik alkalommal május elsõ klubösszejövetelén zls 3. osztályos unokája Margelatu Szabina egy nagyon szép 
ismét köszöntötte az édesanyákat, nagyikat és déd nagyikat. verset adott elõ a megjelenteknek. A vers elhangzása után 

A bensõséges hangulatú összejövetelen a virágokkal fel- néhány nagyi szemében az öröm és meghatottság jelei tet-
díszített klubhelyiségben az egyesület elnöke meleg sza- ték felejthetetlenné a produkciót."
vakkal köszöntötte az ünnepelteket, majd ezt követõen al-
kalomhoz illõ versekkel, prózai részletek felidézésével tet- Csóka Tamás 
ték még hangulatosabbá ezt a szép napot. nyá. ezredes

"Ha anya vagy, sohasem 
maradsz igazán egyedül a 
gondolataidban. Egy anya 

mindig kétszer gondolkodik: 
egyszer önmagáért,

másodszor a gyermekéért."
(Sophia Loren)
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A tisztelt olvasó hónapok óta a fenti cím mondat alatt a Szerkesztõségünk a gondos, pontos, igényes munka-
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége életébõl kaphatott ízelí- végzésérõl, szakszerû újságírói tudásáról, fáradhatatlansá-
tõt. Az oldal anyagát válogatta, "nyomda alá rendezte" gáról ismerte Õt, amelynek hiányával eztán meg kell küz-
Sarkadi Nagy Emília, akinek munkája nyomát eztán nem denünk. Emike, fájó szívvel búcsúzunk, emléked meg-
élvezhetjük. õrizzük.                                       Generációnk Szerkesztõsége

Egy demokrata 
halálára

NYUBUSZ oldalNYUBUSZ oldal

Összeszorul a szív, könnyek szöknek a szembe, 
amikor halljuk a kegyetlen hírt a telefonban - Sarkadi 
Nagy Emilia, drága barátunk 2018 május 25-én haj-
nalban elment, befejezte földi életét.

Alig hisszük a hírt, annak ellenére, hogy tudtunk 
több éves, rákkal szembeni küzdelmérõl. Mégis re-
ménykedtünk, látva a mérhetetlen élni akarást és vár-
tuk az "isteni csodát"!

Õ már napokkal elõtte tudta, hogy ennyi volt… és 
élõ szóval, telefonon búcsúzott az itt maradóktól, ba-
rátaitól.

Sarkadi Nagy Emila barátunk egész életét, csele-
kedeteit a másokért tenni akarás, a segítõkészség, a 
gondoskodás, a szeretet jellemezte.

Kiemelkedõ intelligenciája, nagy tudása átsugár-
zott egész lényén, amit szerénysége se halványíthatott 

Kaposvári Marika:el.
"Ma elvesztettünk egy csodálatos embert. Meghalt Korszerû, értékteremtõ gondolkodása, konszen-

Sarkadi Nagy Emilia, az Albertfalvai Polgárok Köre zuskeresése és önzetlen életvitele mindig a közösség 
elnökasszonya. Vannak pótolhatatlan emberek, Õ az érdekét szolgálta, háttérbe szorítva a sajátját. Karrie-
marad számunkra. Árvák maradtunk, már senkitõl rizmus, önzés, öntömjénezés nem volt sose benne.
nem kapjuk meg azt a figyelmet, gondoskodást, szere-Igazi humanizmus, demokrata gondolkozás jelle-
tetet, amit csak Õ tudott megadni mindnyájunknak. mezte - remek, igaz ember volt!
Most ez a döbbenet ideje, nagy a veszteségünk."Halálával pótolhatatlan veszteség érte szeretteit és 

az õt ismerõ közösségeket!
Adventi Baráti Kör:A megdöbbenésbõl eszmélõk néhány gondolatát 
"Varázslatos lénye, szelleme iszonyúan hiányzik."adjuk közre:

Király Kató: 
Véghné Reményi Mária elnök- Ez jellemezte csendes lényét: "A másik ügyéhez 

a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége nevébenegész lényemmel van közöm" (Garai Gábor)

A NYOSZ központi irodája nyári ügyeleti rendben mûködik. Július hónapban csak szerdánként 10 
és 15 óra között van ügyelet, azonban telefonon és e-mailen egyéb idõpontokban is lehet keresni 

az iroda munkatársát, Horváthné Julikát. Telefon: 30/574-9097, email: nyosz@enternet.hu

A NYOSZ központi irodája nyári nyitvatartása
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Egyedüli magyar ügynökségként nyert Pr-Oscart a 
DeepInsight és a Nyugdíjasok Országos Szövetsége!

Május utolsó hetében kiosztották az idei Sabre-díjakat a 
pr és reklám szakma Oscarjának is nevezett eseményen. A 
DeepInsight kreatív ügynökség és a Nyugdíjasok Országos 
Szövetségének - Életben maradnának avagy a Holt Költõk 
Társalgása kampánya kapott egyedüli magyarként díjat az 
esemény helyszínen, Amszterdamban. Idén volt a legtöbb 
magyar esélyes, de végül csak a Deepinsight nyert a Con-
sumer Health (Egészségügyi fogyasztó) kategóriában. 

Míg az ügynökség a kampány elsõ részében öt tüdõ-
gyulladásban elhunyt magyar költõ verseit képregényekbe 
ültette át, addig idén a poéta ötösfogat keménymagját - 
Csokonai Vitéz Mihályt, Arany Jánost és Ady Endrét - ül-
tette egy asztalhoz.

A kampányban feldobott gondolatkísérlet lényege, 
hogy sztárköltõink napjainkban élnek, és ezért aztán nem is 
halnak meg tüdõgyulladásban. Mivel életben maradnak, 
rengeteg mindenre marad idejük. 

A kampány második részében Csokonai a nõügyeit, 
Arany János a digitális kütyüket, Ady Endre káros szen-
vedélyeit tárgyalták ki egymás között egy asztalhoz ülve.

A kampány weboldalát a www.eletbenmaradnanak.hu 
oldalon érhetik el. 

Nemzetközi elismerés részesei lettünk

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

A díjnyertes kreatív csapat

Tisztelt irodalomszeretõ nyugdíjas társak! A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége 
Újra hívjuk és várjuk az õszidõ nemzedékének szívesen Budapest Szövetség utca 9. 1074

írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen Beküldési határidõ: 2018. november 05.
megformált, szép gondolataikat 2018-ban is! Szívesen ol- 2018-ban - a korábbi évek gyakorlatától eltérõen - nincs 
vasnánk pozitív, élményt nyújtó, szívet-lelket melengetõ regisztrációs díj. 
történeteket! A névvel, címmel küldött borítékokat a zsûri nem bont-

Idei pályázatunk témájául idén kettõt választottunk: ja fel, kizárja az értékelésbõl; továbbá kizárja a zsûri a szer-
Az otthon zöld füvén, Családi körben zõ nevével, aláírásával küldött írásokat is.

A pályázatra beküldhetõ irodalmi igénnyel megformált, Eredményhirdetésre terveink szerint decemberben ke-
legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy ter- rül sor; a díjazottak alkotásaiból (a 2017. évi gyõztesekkel 
jedelmi korlátok nélküli maximum 4 vers. közösen) tervezzük antológia kiadását. 

A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban Felhívjuk a jelentkezõk figyelmét, hogy a szakmai zsûri 
helyezzék el a pályamû két számítógéppel írt példányát (1); döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és cí-
valamint tegyék mellé egy kisméretû, zárt borítékban az met tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel; így a bekül-
olvashatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányító- dött pályamunkák az értékelést követõen (igény szerint) 
számmal, továbbá telefonos és e-mail elérhetõségüket(2)! jelige alapján átvehetõk a NYOSZ irodaházában.

Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet, és 
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá:  irodalmi pályázat. jó egészséget kívánunk:                            NYOSZ Elnökség

Irodalmi pályázat 2018-ban



A Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete volt a házigazdája tánccsoportja egy fergeteges "Tengerész tánccal" mutatko-
2018. június 02-án a városban zajló jubileumi eseményso- zott be, amelynek záró akkordjaként sikeres "össztáncra" 
rozatnak, ahol maga az Egyesület két órás mûsorfolyam hívták a közönséget.
keretében járult hozzá és emlékezett meg a "Balaton fõvá- A könnyûzenei mûfajt az Egerszegi Akusztik siófoki 
rosa" elmúlt félévszázados fejlõdésérõl, s mindezt egy tar- zenekar képviselte és zárta a délutáni mûsort.
talmas kultúrmûsorral keretezte. A nap zárásaként egy estebéd szerepelt, kicsit múltba 

A rendezvényen vendégeink voltak a testvérszervezet révedõ beszélgetésekkel, nosztalgia zenével, hiszen mi, 50 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjai, akik tolmácsolták az évvel ezelõtti városlakók, akkoron a 20-as 30-as éveinket 
északi parti település jókívánságait. Megtisztelte jelen- tapostuk, és ki-ki a maga lehetõségeihez mérten nyomot 
létével rendezvényünket Potocskáné Körösi Anita ország- hagyott a város 50 éves múltjában.
gyûlési képviselõ és Dr. Lengyel Róbert polgármester. Az erre az alkalomra elhelyezett idõkapszulában mi is 

Köszöntõ gondolatokat tolmácsoltak versmondóink, üzentünk az utánunk jövõ generációknak, amit majd 25 év 
Kovácsné Irénke és Illyés Károly, az egyesület korelnöke, múltán nyitnak fel. Ebbõl csak egy mondat: 
de szerephez jutottak a helyi junior énekesek és hangszeres "Soha ne feledjétek, a jövõ mindig a múltból gyöke-
szólisták, a Pistár testvérek is. rezik!"

Látványos blokkokkal fûszerezték a mûsort SAME égi-
sze alatt szereplõ mazsorett táncosok, majd az egyesület    Jánossy Gábor
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Civilek az 50 éves városért

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek
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Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a településen amit meg kell hogy osszanak. Az utókor erõt, hitet és bátor-
a közép-dunántúli regionális nyugdíjas-találkozót, mely ságot meríthet a mindennapi munkájukhoz.
nemzetközivé nõtte ki magát, hiszen a Felvidékrõl három A regionális találkozót a Nyugdíjasok Országos Szövet-
nyugdíjasklub is érkezett a rendezvényre. ségének az elnöke nyitotta meg.

- A mostani találkozó a nyugdíjas kulturális életnek egy-
Az üdülõfalu és kemping hûs árnyékot adó fái közt fajta évadnyitója. Az országos rendezvények innentõl 

mintegy négyszáz szépkorú nézte a kulturális eseményeket. kezdve szeptember végéig tartanak. Különbözõ helyszíne-
A vendégeket Károly Gabriella, a Csopaki Nyugdíjas ken találkozhatunk majd egymással. A dalosok Gyõrben, és 

Klub elnöke köszöntötte, külön kiemelve Ambrus Tibor Salgótarjánban, a tánccsoportok Békéscsabán, a szavalók 
polgármestert, Némethné Jankovics Györgyit, a Nyugdí- Budapesten. Ezért is öröm számomra ez a nap, hogy 
jasok Országos Szövetségének az elnökét és Ambrus Ist- Csopak mint vendégszeretõ, idõseket tisztelõ település új-
vánt, a magyar kultúra lovagját, a rendezvény ötletgazdáját. ból helyet biztosít ennek az eseménynek - mondta Né-

Ambrus Tibor polgármester köszöntõjében örömét methné Jankovics Györgyi.
fejezte ki, hogy ismét sokan ellátogattak Csopakra, egyben Az ünnepélyes megnyitó után Horváth Imréné, a Cso-
megköszönte a Csopaki Nyugdíjas Klubnak a rendezvény paki Nyugdíjas Klub kulturális csoportjának vezetõje kon-
szervezését. - Ez a nap mindig alkalmat ad számunkra, ferálta végig az egész napos rendezvényt. Dalkörök, tánc-
hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk önökre. Ilyenkor csoportok, próza- és versmondók léptek fel. 
eszembe jutnak Sütõ András szavai, aki azt mondta: ön- Az ebéd után a verõfényes napsütésben sétahajókázás is 
magát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudo- volt. Többen megállapították, hogy milyen szerencsések a 
másul veszi, a világ nem vele kezdõdött. A mi világunk is csopakiak, mert mindennap láthatják a Balatont. 
önökkel, apáink, nagyapáink életével, munkásságával kez- A nyugdíjas-találkozót a Csopak Táncegyüttes zárta, 
dõdött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a akik fergeteges mûsorukkal méltán érdemelték ki a közön-
mi generációnk egy újabb nemzedék jövõjét alapozhatja ség vastapsát.
meg. A település elsõ embere hangsúlyozta, hogy olyan 
tudást, tapasztalatot, kincset halmoztak fel a jelenlévõk, Szöveg, fotó: Szendi Péter

Regionális nyugdíjas találkozónak adott 
otthont Csopak 

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

A vendéglátók és polgármesterük
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IrodalomIrodalom

Amikor nem simogatnak a napsugarak, Amikor csak vagy, mintha nem is lennél,
Mert lustábban kel fel a Nap, s már reggel az esti gondokkal keltél,
Amikor nem hallatszik tücsök-hegedû, amikor már nem emlékszel arra a napra,
Mert fakóbban zöldell a fû: mikor feltettél mindent egy elátkozott lapra:
Játssz el egy dalt - csak úgy magadnak halkan, Játssz el egy dalt, csak úgy magadnak hallkan,
Segít elfeledni, hogy valahol baj van. segít elfeledni, hogy valahol baj van…

Amikor nem csengetnek rád a barátok, Amikor igaznak festi arcát a hazugság,
Mert kihûltek már a régi álmok, szégyenlõ szemüket az égiek is lehunyják,
Amikor ürességtõl hideg az ágyad, amikor hûvös fuvallattal készül a vihar,
Mert ellustultak benned a vágyak: testedbõl, lelkedbõl minden érzést kicsavar:
Játssz el egy dalt - csak úgy magadnak halkan, Játssz el egy dalt, csak úgy magadnak hallkan,
Segít elfeledni, hogy valahol baj van. segít elfeledni, hogy valahol baj van…

Amikor hiába vársz egy õszinte szóra, Amikor ostoba törvények ostora ver nyakon,
Mert por rakódott rá a jóra, elítélnek s megítélnek gõgösen s vakon,
Amikor eleged van magad körül mindenbõl, amikor magadra maradsz a magad igazával,
Mert csak a neheze jut az életbõl: s nem rendelkezel már sem házzal sem hazával:
Játssz el egy dalt - csak úgy magadnak halkan, Játssz el egy dalt, csak úgy magadnak halkan,
Segít elfeledni, hogy valahol baj van. segít elfeledni, hogy valahol baj van…

Amikor már csak feledés az élet, Játssz el egy dalt - csak úgy magadnak halkan,
s nem férnek bele lázadó remények, Játszd azt, hogy te is benne vagy a dalban,
mikor mindenki mást mond mint amit gondol, Játszd azt, hogy mosolyogsz s nem érdekel semmi,
s lelkedben a meg nem értés tombol: Játszd, hogy érdemes minden nap embernek lenni,
Játssz el egy dalt, csak úgy magadnak hallkan, Játssz koldust vagy királyfit,
segít elfeledni, hogy valahol baj van… Játszd, hogy nem ördög de Isten irányít,

játszd, hogy piros fákon fehér levelek közt zöld 
Amikor nem nézel körbe, mert körbenézni fáj, virág nyílik,
mert fáradt, sápadt s kiégett a táj, játszd, hogy fárad az Isten de még bízik,
amikor nem férsz bele abba a körbe, játszd, hogy jobb lesz,
ahonnan rád néznek utálva s röhögve: játszd, hogy szebb lesz,
Játssz el egy dalt, csak úgy magadnak hallkan, játszd, hogy még lesz….
segít elfeledni, hogy valahol baj van…

Játssz el egy dalt  csak úgy csendben magadnak,
Játszd azt, hogy a dolgok rendesen haladnak!

Egy vers - neked!

Liebe Attila: Játssz el egy dalt

A csopaki kulturális találkozó egyik nagy tapsot kiérdemlõ szereplõje volt Bojtor Sándor 
Nagyigmándról, aki versmondásával aratott sikert. Sikeréhez a választott vers is hozzájárult, 
amely megérintette a hallgatóságot, és amelyet alább közlünk is.
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IrodalomIrodalom

Sokan már régóta vágytak egy olyan lírai délutánra, geken és versenyeken, és ez folytatódott a gimnázium évei 
amikor a számtalan szavalóversenyt megjárt és megnyert alatt, majd az Encsi Járási Mûvelõdési Otthonban töltött 
versszeretõ, és mûvészi átéléssel tolmácsoló nyugdíjas tag- munkásévek során is.
társunk önállóan állhat a közönség elé. A közelmúltban a Nyugdíjas éveit is a szavalás tölti ki. Ott van az ország 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolci Városi Nyug- legjobb versmondói között, szinte minden versenyrõl el-
díjasok Érdekvédelmi Szövetsége az irodalom, a költészet hozza a legkiválóbbaknak járó díjakat. Nyugdíjba vonulása 
egyik fellegvárában, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei után az encsi Évgyûrûk Nyugdíjas Klub tagjaként, a lehetõ 
és Városi Könyvtárban szervezte meg, hogy valóra váljon legtöbb megmérettetésen részt vesz. A Nyugdíjasok Or-
ez az akarat és elképzelés. Ez alkalommal Péderi István szágos Szövetsége által meghirdetett Költészeti Szemlén 
részesítette igazi lírai élményben hálás közönségét. három egymást követõ évben elnyerte az "Év versmon-

Mielõtt elhangzottak volna a költemények, Teszárovics dója" címet. A nyugdíjas Ki mit tud? Országos döntõjében  
Miklós, a szövetség elnöke az alábbi gondolatokkal méltat- négy egymást követõ évben Kiemelt Arany minõsítést, és 
ta Péderi István tevékenységét: három ízben a legjobb egyéni versenyzõnek járó vándor-

"Személyes kötõdés kapcsán tisztelt meg irodalmi dél- serleget is elnyerte,  ami így végül örökre nála maradhatott. 
utánunk elõadója, hogy én elõadása elõtt bemutassam Õt. És ami jellemzõ önzetlenségére, (ahogy Õ fogalmaz): 

Hogy kiváló vers interpretátor, azt a jelenlévõk közül "De azért felajánlottam, hogy vásárolok egy újat, és a 
nagyon sokan jól tudják! Azt viszont talán kevesen, hogy következõ versenyen én adom majd át a gyõztesnek."
Péderi Istvánnal, pont fél évszázada hozott össze jó sor- Hosszan lehetne sorolni még a megmérettetéseken 
sunk, a KISZ 5 hónapos, központi iskoláján, Budapesten. szerzett versmondó sikereit. Vers iránti szeretetének elkö-
Azóta ismerjük egymást, s ebbõl a barátságból profitáltam telezettségének ékes bizonyítéka az is, hogy tagja a Magyar 
is néhány évet, hiszen Pista a Megyei Nyugdíjas Érdekvé- Versmondók Egyesületének és az Északkelet Magyaror-
delmi Szövetségben elnökségi tagként segítette munkán- szági Regionális Versmondó Egyesületnek."
kat. 

Ahogyan Õ fogalmaz: szereti szûkebb pátriáját, Abaújt. És a közönség "pisszenésnyi csendjében" az elõadóra 
Azt mondja: mindig is encsinek tartotta és tartja magát, és "tapadó" figyelmével, egymás után tematikus sorrendben 
bár élete során több alkalom adódott volna, hogy megvál- következtek a hivatásosokat is meghazudtoló tolmácsolás-
jon Abaújtól, de valami mindig visszatartotta, visszahúzta. ban elõadott versek. Az elõadó édesanyjára is emlékezett, 

Egészen az utóbbi ideig, amikor is a szeretett feleség József  Attila, "Kései sirató" c. versével. Aztán következtek 
több évvel ezelõtti elvesztése után, újfent a megérdemelt a mának is tanulságként szolgáló versek: Váradi Antal: "A 
boldogságra talált, de most már Borsodban, Miskolcon, tanú"; Gál Sándor: "Könyörgés"; József  Attila: "Tanítá-
helyesebben, Diósgyõrben. sok" (részletek) címû versek. A nemzetközi irodalomból 

Közösségi emberként, mindig is a közösségnek élt. Ezt Francois Villon: "Ballada a kalózok szeretõjérõl" címû ver-
hozta a szülõi házból, hiszen 11 gyermekes népes családba se és William Shakespeare: 75. és 71. szonettje. Természete-
született, tízedikként, az ikerpárjával. A közösség iránti el- sen mûsoron szerepelt az elmúlt évi, születése 200. évfor-
kötelezettség eddigi életpályáját végigkísérte: dolgozott az dulója kapcsán, Arany János balladái közül a "Tetemre-
encsi Járási Mûvelõdési Otthonban, volt függetlenített hívás", címû ballada, de hallhattuk Petõfi Sándor: "Szep-
KISZ bizottság titkár, MSZMP járási-, majd városi munka- tember végén" c. versét is. Jót derültünk Darvas Szilárd: 
társ, és ahogyan egyre feljebb ment a ranglétrán, iskolai "Legenda a nõ teremtésérõl" c. örök igazsággal végzõdõ 
végzettségei is úgy gyarapodtak. Elvégezte a Ho Si Minh versén. A további versek mûvészi tolmácsolása is vala-
Tanárképzõ Fõiskola népmûvelés-pedagógia szakát, ké- mennyink számára tanulságként szolgált: Móra Ferenc: "A 
sõbb az Eszterházy Károlyról elnevezett Tanárképzõ Fõis- hegedû"; Karinthy Frigyes: "Elõszó"; Gyóni Géza: "Csak 
kola magyar nyelv és irodalom szakát. Tanított általános egy éjszakára", és Babits Mihály: "Húsvét elõtt" címû ver-
iskolában és az Encsi Szakmunkásképzõ-, késõbb Aba Sá- sei. Péderi István nagyhatású, a közönség figyelmét mind-
muel nevet viselõ középiskolában. végig "rabul ejtõ" igazi lírai délutánját Nagy László, "Adjon 

Érthetõ nála a vers szeretete, amely végigkísérte egész az Isten" címû versével fejezte be. 
eddigi életét, (s ahogyan õ fogalmaz), "a versmondás pedig Péderi István ez úttal is igazi, maradandó mûvészi él-
keretbe foglalta azt." ményben részesítette közönségét, melyet hálás szívvel kö-

Már általános iskolában is fellépett különbözõ ünnepsé- szönünk!

A versek "szerelmesei" 
adtak egymásnak 
randevút Miskolcon
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"A szeretetet hagyta ránk örökül" 

Budapest - Sztehlo Gábor kétezer ember életét mentet- pusztán az idõ szépíti-e meg az emlékeket? Nemcsak az 
te meg a második világháború alatt, utána pedig több száz egykori, sajátos gyermeki tapasztalat és a ma már idõs em-
gyermek megélhetését biztosította a budakeszi úti Pax berek nosztalgikus ábrándja teszi-e ennyire hihetetlenül, 
gyermekotthonban, ahol megalapították a Gaudiopolis if- már-már közhelyesen álomszerûvé Sztehlo Gábor lelki-
júsági államot. Hogyan emlékeznek rá mindazok, akik gye- pásztori és pedagógiai munkásságát, valamint a két dikta-
rekként kapcsolatban álltak vele vagy felnõttként tudták túra váltásakor kibontakozó demokratikus gyermekköztár-
meg, hogy az életük neki köszönhetõ? Mi történt az egykori saság mûködését és az abban megélt - biblikus és hétköz-
Sztehlo-gyerekekkel a háború elõtt, alatt és után? Hogyan napi értelemben is - testvéri közösséget?
éltek és milyen hatással volt rájuk az, akit az "egyetlen igaz- El tudja-e hinni az olvasó, hogy mindez valójában így 
nak" tartanak ma is? Errõl szól a Sztehlo-gyerekek voltunk történt? Hogy a Sztehlo Gábor személyérõl és hatásáról 
címû kötet, amely a napokban jelent meg a Luther kiadónál szóló visszaemlékezéseket nem az idõ szépítette meg, ha-
Laborczi Dóra és Andrási Andor szerkesztésében. nem õ valóban a szeretet, a teremtés és a testvériség meg-

Sztehlo Gábor, a gyermekmentõ nevéhez kötõdik a alkuvást nem tûrõ embere volt egy olyan világban, ahol 
Gaudiopolis gyermekköztársaság, és talán máig õ a legis- csak a gyûlölet, a pusztítás és az ellenségeskedés aratott?
mertebb magyar evangélikus lelkész, aki kétezer zsidó szár- Forrás: kotoszo.blog.hu
mazású embert, köztük mintegy ezerhatszáz gyermeket 
mentett meg a vészkorszak alatt. Utána pedig - kezdetben 
az egyházi fenntartást biztosító Jó Pásztor Alapítvány gyer-
mekotthona, majd a svájci és egyéb külföldi támogatással 
mûködõ Pax Gyermekotthon keretei között - éveken ke-
resztül fogadott be gyerekeket, kizárólag szükség és rászo-
rultság alapján, származásukat, társadalmi státuszukat, szü-
leik politikai múltját vagy a család vallási hátterét egy pil-
lanatig sem hánytorgatva. Irgalom, szeretet, remény, test-
vériség és testvériesség jelennek meg az egykori mentett 
vagy gyermekotthonos, ma nyolcvan-kilencven éves fér-
fiak és nõk történeteiben.

A gyakran nehezen megfogalmazható módon idilli ré-
szeknél az olvasóban joggal merülhet fel a kérdés: nem 

27 történet az életmentõ lelkészrõl - Sztehlo Gábor egykori mentettjei mesélnek egy új kötetben

IrodalomIrodalom

KÖNYVAJÁNLÓ

Lapunk hasábjain többször 
találkozhattak olvasóink Mester Györgyi 

írásaival. A Könyvhét alkalmából 
szeretnénk ráirányítani a figyelmet az 

írónõ eddig megjelent köteteire, melyek 
között az unokáknak szóló 

mesekönyveket, két nyelvû  magyar-
angol - ífjúsági naplót, a fiatal felnõtt 
korosztály számára készült színezõ-

könyv formátumú "felnõttmeséket" is 
megtalálunk. A könyvek az Ad Librum 

kiadó honlapján, illetve a Libri és a Líra 
webshopjában érhetõk el, onnan 

szerezhetõk be.
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Közös sétán éltük át a mozgás örömét!

Mozdulj!Mozdulj!

Ki mondta, hogy nem tehetünk semmit 
az idõskori fájdalmak ellen?

A NYOSZ kezdeményezésére, a Voltaren Emulgel 
Forte támogatásával létrejött Szenior-mozgásprog-
ram célja hangsúlyozni, hogy az aktív életmód idõs 
korban is fontos, és segítségével valóban tehetünk 
az ellen, hogy a különbözõ mozgásszervi fájdalmak 
idõvel egyre jobban megnehezítsék életünket. 
A Szenior-mozgásprogrammal inspiráló gondolato-
kat, példaértékû történeteket és jókedvû közössége-
ket ismerhetnek meg az érdeklõdõk, akik a program 
keretében szervezett eseményeken is részt vehet-
nek. 
Lássuk az elmúlt idõszak eseménybeszámolóit!

Élménybeszámoló az "Óra indul!" eseményrõl térrõl a Szabadság hídon át a Szent Gellért térig vezetett. 
Helyszín: Budapest, Fõvám tér A gyülekezõ után Némethné Jankovics Györgyi, a 
Idõpont: május 13. NYOSZ elnöke beszélt a program céljairól, és a jelen-
Mozgással töltött óraszám: 500 óra lévõk olyan közismert személyiségekkel is találkozhat-
Sok szeniorkorú azzal indokolja mozgásszegény tak, mint Németh Lajos, az ország kedvenc meteoro-

életmódját, hogy egészségügyi problémái miatt nem tud lógusa, illetve Várkonyi András, színész. Németh Lajos 
aktívabb életet élni. Pedig, ha valóban tenni szeretnénk a program nagyköveteként rövid lelkesítõ beszédet 
az idõskori fájdalmak ellen, az elhatározáson kívül mondott, majd útnak indult a közel 200 fõs csoport, 
semmi másra nincs szükség! Erre bizonyíték a május 13- akik zászlókkal, lufikkal, a Szenior-mozgásprogramot 
ai esemény is, ahol egy könnyû sétával mozgatták át hirdetõ pólókban sétáltak át a lezárt Szabadság-hídon. A 
tagjaikat a résztvevõk. résztvevõk az ország legkülönbözõbb pontjairól érkez-

Gyûjtsünk össze együtt 10 000 mozgással töltött tek: Budapesten kívül Gyõrbõl, Százhalombattáról, Ko-
órát! - ez a hívószava a Voltaren Emulgel Forte támo- máromból, Nagykanizsáról, Pilisszántóról, Siófokról és 
gatásával létrejött Szenior-mozgásprogram országos még számos helyrõl csatlakoztak a sétához, s ezzel hiva-
kezdeményezésének, amelyhez a NYOSZ számos tag- talosan is elindult a "Gyûjtsünk 10 000 órát" kezdemé-
szervezete csatlakozott, hogy aktívabb életmódra ösz- nyezés számlálója, amely 500 órával emelkedett a ren-
tönözze az idõsebb korosztályt. Az óra számlálóját egy dezvénynek köszönhetõen!
jelképes budapesti sétával indítottuk, amely a Fõvám (tudósítónktól)
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XII. Országos 
Nyugdíjas Sportnapok
Bellér László Emlékverseny

2018. május 10-12. között tizenkettedik alkalommal 
került sor Ózdon a Bellér László emlékére szervezett  Or-
szágos Nyugdíjas Sportnapok megrendezésére. A sportot 
és megmérettetést szeretõ és vállaló szépkorúak nyolc 
sportágban versenyezhettek és szerezhettek arany-ezüst- 
és bronzérmeket. A bátrabbak több sportágban indultak, 
nem kevés sportoló lehetett büszke a megszerzett 2-3 
éremre, melyet a nyakában viselt hazautazása során is.

A versenyek az elsõ napon lövészettel indultak, majd 
Janiczak Dávid Ózd város polgármestere megnyitó beszé-

szeti környezetben nem is érzékeltük a fizikai megterhelést.de után a második napon valamennyi sportágban lebonyo-
A kétszáz fõnyi résztvevõ és érdeklõdõ visszajelzései lódtak. Eredmény hirdetésre és az érmek átadására a ver-

jólesõ érzéssel tölthetik el a szervezõ Ózdi Nyugdíjas Klub senyhelyszíneken került sor, de az esti hivatalos záróün-
tagjait: Ózd város Önkormányzata, a helyi vállalkozók, a nepségen minden versenyszám valamennyi helyezettje új-
Nyugdíjasok Országos Szövetsége és BAZ megyei Nyug-ból átélhette a siker nagyszerû élményét, amikor nevét 
díjasok Érdekvédelmi Szövetsége által támogatott ren-meghallva felállt és mosolyogva fogadhatta a csak neki 
dezvény elérte célját: az ország számos településérõl és a szóló tapsot. A pénteki események csattanója az élõzenés 
Felvidékrõl érkezett versenyzõk szép napokat töltöttek  vá-vacsora volt, ahol  a felcsendülõ zene azonnal elfeledtette a 
rosunkban. A gyönyörû környék, a szép, tiszta város, és sporttal járó fáradtságot. 
nem utolsó sorban a vendégszeretet megtette hatását: A A szombati program újabb résztvevõket vonzott, a 
távozók elhiszik és elhitetik másokkal: Ózd egy jó hely. bélapátfalvi Bélkõ hegyre, a katona sírokhoz szerveztünk 6 
Érdemes volt eljönni.                  Bellér Lászlóné ÓNyK elnök                km-es, komoly szintkülönbségû túrát. A gyönyörû termé-

Eredmények: Lövészet - Nõk 70 év felett 1 Máté László
Súlylökés - Nõk:  65 év alatt 1. Kis-Törõ Istvánné Sakk - Férfiak
65 év alatt 1.Váradi Istvánné Felsõcsatár 65-70 év között 1. Asztalos Lászlóné Ózd 65-70 év között 1. Lóránt János 
65-70 év között 1. Bolyki Gáborné Ózd 70 év fölött 1. Bellér Lászlóné Ózd Úszás - Nõk
70 év fölött 1. Rajdos Jolán Miskolc Lövészet - Férfiak Gyorsúszás 
Súlylökés - Férfiak: 65-70 év között 1. Kulcsár József Ózd 70 év fölött 1. Érsek Albinné
65 év alatt 1. Tóth József Ózd 70 év felett 1. Milián János Szlovákia Hátúszás
65-70 év között 1. Váradi István Felsõcsatár Asztali tenisz - Nõk 65-70 év között 1. Dobosi Sándorné Ózd
70 év fölött 1. Máté László Ózd 65 év alatt 1.Váradi Istvánné Felsõcsatár 70 év fölött 1. Érsek Albinné Miskolc
Futás 50 m - Nõk  65-70 év között 1. Mátó Istvánné Mellúszás
65 év alatt 1. Novák Istvánné Ózd Sajókeresztes 65-70 év között 1. Dobosi Sándorné Ózd
65-70 év között 1. Bolyki Gáborné Ózd 70 év fölött 1. Rátkai Józsefené Úszás - Férfiak Mellúszás, Hátúszás
Futás 100 m - Nõk Sajókeresztes 70 év fölött 1. Kóka Lajos Ózd
65-70 év között 1.Mészáros Miklósné Asztalit tenisz - Férfiak Természetjárás:
Miskolc 65-70 év között 1. Pépei Pál Debrecen Helyszín: Bélapátfalva Bélkõ hegy- 
Futás 100 m - Férfiak 70 év fölött 1. Barak Viktor Ózd katona sírok
65 év alatt 1.Tóth József Ózd Páros 1. Pépei Pál - Harmaci Károly 
65-70 év között 1 Szrogh Lajos Ózd   Debrecen - Ózd Résztvevõk száma:
70 év fölött 1. Máté László Ózd Teke - Nõk Atlétika:               21 fõ
Futás 200 m - Férfiak 65 év alatt 1.Váradi Istávnné Felsõcsatár Asztalitenisz:       20 fõ
65 év alatt 1.Tóth József Ózd 65-70 év között 1. Mészáros Jánosné Sakk:                      2 fõ
65-70 év között 1 Kónya László Ózd Miskolc Úszás:                 12 fõ
70 év fölött 1. Nyirõ József Ózd 70 év fölött 1. Rajdos Jolán Miskolc Tenísz:                    4 fõ
Tenisz - Férfiak Teke - Férfiak Teke:                    20 fõ
65-70 év között 1. Karkusz János Ózd 65 év alatt 1. Tóth József Ózd Kispuska              39 fõ
70 év fölött 1. Doros Péter Szilvásvárad 65-70 év között 1.Váradi István Természetjárás:  30 fõ
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A BAZ. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdek- volt) kapta. Ismereteket szerezhettünk a Lillafüreden talál-
védelmi Szövetsége - felismerve az idõskori mozgásszervi ható barlangokról (Anna-mésztufabarlang, István-csepp-
megbetegedések megelõzésének rendszeres mozgás által kõbarlang), megismerhettük felfedezésüknek történetét is. 
történõ lehetõségét - megalakulása óta hangsúlyosan prog- Történetet hallhatunk József  Attila helyhez való kötõdésé-
ramján szerepelteti különbözõ sportrendezvények meg- rõl, arról, hogy kihez szólt az Óda címû verse. József  Attila 
szervezését. A Szenior Ózdi Sportnapok, a korábbi encsi és ugyanis 1933-ban, a Lillafüreden megtartott Író Kongresz-
szikszói nagyszülõ-unoka úszóversenyek, a klubok külön- szuson vett részt és itt ismerkedett meg a válófélben lévõ 
bözõ játékos sportvetélkedõi, a rendszeresen megtartott gyönyörû asszonnyal Dr. Szõlõs Henrikné Marton Mártá-
bükki erdei túrák, a bükki II. Világháborús katonasírok val, aki csak évtizedek múlva tudta meg a francia rádióból, 
felkeresése, rendbetétele, a rekreációs programok részét hogy a költõ és közte lezajlott "játékos jelentéktelen udvar-
képezõ, és az ismereteket is gazdagító népszerû kirán- lás" ihlette a világirodalom egyik legszebb szerelmes versét. 
dulások mind-mind ezt bizonyítják. Érdekvédelmi szö- Lillafüredi sétánk következõ állomásán, a Pávai-Vajna Fe-
vetségünk a különbözõ kirándulásokat, túrákat mindig ösz- renc geológus emlékoszlopánál megtudhattuk, hogy a 
szeköti helyismereti, a látottakról szóló érdekes ismeretek, geológus egyéb helyek mellett (neki köszönhetjük többek 
történetek, anekdoták átadásával. Ezek még népszerûbbé között: Szeged, Hajdúszoboszló, Karcag, Debrecen, Szol-
teszik ezeket a kirándulásokat, hiszen a résztvevõk (még a nok, stb. gyógy- és hévizünk feltárását) itt is kutatott meleg 
helyszínt jól ismerõk is) érdekes történeteket hallhatnak a vizet, de a fúrás 734,5 méter mélyen félbe maradt, a helyén 
kirándulás helyszínérõl, amit aztán büszkén adnak tovább ma emlékmû áll. Továbbhaladva az un. Mária-sétányon 
gyermekeiknek, s fõleg unokáiknak, kedvet csinálva közös található Mária szobrot tekintettük meg, mely másolata, a 
családi programokhoz. Nem történik ez másként a nagyon Pireneusok tövében fekvõ kisvárosban, Lourdes-ban talál-
népszerû Bükki Túráinkon sem, és most sem amikor da- ható eredetinek. A Mária-sétányon tovább sétálva pedig a 
colva az idõjárással, a gyülekezés idõpontjában nyakunkba spanyolországi Limpias falucskában lévõ eredeti másola-
szakadó esõtömeggel, közel ötven fõ részvételével ismét jó taként készült Limpias kereszt (mely eredetének csodálatos 
hangulatú túrát tettünk a Bükkben. A gyülekezés helyszíne gyógyulásokat és eseményeket tulajdonítanak) történetével 
a Lillafüreden található erdei kisvonat (hivatalos nevén LÁ- ismerkedhettünk. Hosszú, viszont egyáltalán nem kimerítõ 
ÉV) állomás volt. A találkozás helyszíne jó alkalmat adott sétánk végállomása a sokoldalúságáról híres "utolsó ma-
az erdei kisvonat keletkezésének-történetének megismeré- gyar polihisztor, a madarak atyja" Herman Ottó zoológus, 
sére, arra, hogy Magyarország két "leg"- jérõl szerezhet- néprajzkutató, régész, Kossuth eszmei világát követõ or-
tünk ismereteket: a leghosszabb mûködõ erdei keskeny szággyûlési képviselõ munkásságáról, élettörténetérõl hall-
nyomtávú vasúti vonaláról, melyen "hibrid" mozdony üze- hattunk sok érdekességet, emlékházánál. Az elsõ világhá-
mel, és a közelben lévõ, 20 méter magas (most már száraz borús viszonyok miatt Budapesten, 1914. december 29-én 
idõszakban a Hámori tóból táplált) vízesés történetérõl. eltemetett polihisztort végakaratának megfelelõen Mis-
Természetesen megismerhettük a Hámori tó keletkezésé- kolc város tanácsa 1965-ben hazahozatta és Lillafüredhez 
nek, és a Palotaszálló építetésének történetét, azt, hogy a tartozó felsõhámori köztemetõben helyezte örök nyuga-
Palotaszállót 1925 és 1929 között a Népszövetség támoga- lomra.
tásából, Lux Kálmán tervei alapján, neoreneszánsz stílus- Ennyi ismeret és felüdítõ séta után mindenkinek jól 
ban, kormányüdülõ céljából építették. Érdekes történet a esett, a Herman Ottó Emlékház parkjában, kiépített helyen 
település nevének keletkezése. A település nevét Bethlen megsütött szalonna. 
unokahúgáról, Vay Erzsébetrõl (beceneve: Lilla, aki Vay Teszárovics Miklós, 
Elemérnek, Borsod vármegye akkori fõispánjának testvére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei NYÉSZ elnöke

Túráztunk a Bükkben

Mozdulj!Mozdulj!



Lengyelországban bemutattuk 
a NYOSZ mozgásprogramjait

Idén második alkalommal rendezték meg Krakkóban a háború után születettek nemzedéke jelent a nyugdíj-rend-
mozgás szerepét népszerûsítõ programsorozatot a szenior szer számára napjainkban (hasonlóan a magyarországi Rat-
korosztály számára. A rendezvény egyszerre tartogatott kó-korszakban születettekre)
különbözõ sportos és játékos versenyeket, a szenior spor- - a lengyel kormányzat az idõspolitikai célokban egy-
tot valamilyen módon támogató cégek bemutatkozását, va- szerre hangsúlyozza az idõskori aktivitás fenntartásának, 
lamint a témához kapcsolódó tudományos konferenciát. az idõs ember környezete ideálissá tételének, és a de-
Ez utóbbi kapcsán a Nyugdíjasok Országos Szövetsége is mográfiai tendenciák kedvezõ befolyásolásának szol-
lehetõséget kapott a mozgásprogramjainak bemutatására. gálatát.

- külön kiemelték, hogy az idõsekrõl alkotott elõíté-
A nagyszabású esemény számos ponton eltérõ módon letek megváltoztatásán dolgoznak: a lengyel nyugdíjas az 

szervezõdött Lengyelországban, mint ahogy az nálunk, EU-ban a leggazdagabbak közé tartozik, vásárlóereje az 
Magyarországon szokott történni. Pl. A fõszervezõ a krak- átlagosnál magasabb, a vállalkozói réteg után a legtöbbet 
kói Testnevelési Egyetem volt, és az állami hivatalok foko- költ Lengyelországban.
zott érdeklõdése kísérte. A miniszterelnök, a köztársasági - a gerontotechnológia és az un. silver economy (az 
elnök és az egészségügyi miniszter is figyelmet szentelt az idõsek számára nyújtott speciális technológiák, gazdasági 
eseményre, és levélben juttatta el gondolatait a jelenle- feltételek) külön iparágat képeznek Lengyelországban: pl. 
võkhöz. A nagy létszámú nyugdíjas érdeklõdõ nem szer- internetes bevásárlás, hangos könyvek, speciális közösségi 
vezeti / nyugdíjas szövetségi mozgósítás révén, hanem portálok, takarító és étel kihordíó vállalkozások, elektro-
egyéni érdeklõdés alapján látogatott el a programra. mos robogók, konfekció és kozmetikai sajátosságok idõ-

A fõszervezõ - lévén az egyetem - hatalmas közremû- seknek, új egyetemi karok létrehozása idõsekkel foglalko-
ködõi csapatot "állított ki", a fiatal szervezõk bevonása zók képzésére, stb.
nem titkoltan a generációs együttmûködést is hivatott szol-
gálni. Mindezeknek köszönhetõ, hogy ez alkalommal a figye-

Az alábbiakban néhány megállapítást teszünk közre, lem az idõs korosztály mozgás tevékenységére helyezõdött 
melyek a tudományos konferencián hangzottak el, és szá- - elméleti és gyakorlati megközelítésben egyaránt. Örö-
munkra érdekes adatokat tartalmaztak: münkre szolgált, hogy mint jó magyar tapasztalat, meg-

- Lengyelország is érintett a fiatalok elvándorlásában, és oszthattuk az érdeklõdõ közönséggel, hogyan szolgálja a 
az ebbõl adódó nehézségekben - mintegy 2 millió fiatal NYOSZ a magyar szeniorok mozgásprogramjait. 
hagyta el az országot a közelmúltban, akiknek a gazda- Az elõadást követõen a NYOSZ elnöke fogadta a krak-
ságban betöltött szerepe nagyon hiányzik kói fõkonzul asszony és a lengyel államelnök édesapjának a 

- az "õsz cunami"  így nevezik azt a jelenséget, amelyet a tevékenységüket elismerõ szavait.                  (tudósítónktól)
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Az elhízás a XXI. század egyik legnagyobb népegész- nálunk a legmagasabb a szív- és érrendszeri betegségek szá-
ségügyi problémája. 1980 óta megháromszorozódott a ma. A túlsúly és elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbe-
gyakorisága a WHO európai régiójában, és a problémában tegség, a szív- és a perifériás érbetegségek, az alvászavar, 
érintettek száma továbbra is meredeken emelkedik. Az egyes rákfajták, ízületi betegségek sokkal gyakoribbak a 
OECD felmérése szerint a felnõttkori elhízásban Magyar- fizikailag inaktív, alacsony fittségû populációban. A felhal-
ország a világ összes nemzete közül a szomorú negyedik mozódott zsír a belsõ szerveket károsítja, mûködésüket 
helyen tanyázik (csupán az Egyesült Államok, Mexikó és befolyásolja, majdnem minden testrész károsodik. Többek 
Új-Zéland elõznek meg bennünket), 2010-ben még a hete- között hosszútávon anyagcsere-zavarokat okozhat. A szív, 
dikek voltunk. Az európai országok között pedig a még a máj és más szerveink zsírosodása bizonyos szempontból 
kellemetlenebb elsõ hely a miénk. hozzájárulhat a szív-és érrendszeri megbetegedésekhez és 

Európában az elhízás járványszerûen terjedõ betegség a diabétesz kialakulásához. Az elhízottak körében 83 %-kal 
(WHO), a dohányzás után a túlsúly a második legnagyobb gyakoribbak a vese betegségek. 
rizikófaktor, ezért a WHO az elhízást betegségnek nyilvá- Az ízületi gyulladásban szenvedõk több mint 66 %-a 
nította. túlsúlyos vagy elhízott. Alsó végtagjaink, így a lábaink, a 

Az idõskorúak életmódjára, tápláltsági állapotára vonat- térdeink, illetve a csípõnk cipeli egész nap teljes testsú-
kozó legfrissebb hazai kutatások eredményei azt mutatják, lyunk, ezért nem mindegy, mennyit mutat a mérleg. Már 5 
hogy Magyarországon a 65 év feletti férfi lakosság 83 %-a, kg súlyfelesleg is akár 50%-kal növelheti a térdízületi art-
a nõk 79 %-a elhízott, illetve túlsúlyos. Sajnálatos, hogy rózis kialakulását. 
mindkét adat nemzetközi összehasonlításban is kiemelke- A 2-es típusú cukorbetegség egyik vezetõ oka az elhízás. 
dõen magas. A cukorbetegek 90 %-a elhízott, illetve idõs. 

Az elhízottak aránya hazánkban az elmúlt 20 évben A túlsúly a kutatások szerint 13 ráktípus kockázatát nö-
megduplázódott. A felnõtt lakosság 2/3 része túlsúlyos veli meg, köztük a nyelõcsõ, a pajzsmirigy, a mell, az epe-
vagy elhízott. Minden három emberbõl egy túlsúlyos és egy hólyag, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vese, a pete-
elhízott. fészkek, a méh, a vastagbél, a prosztata és a végbél daga-

A jelenség hátterében elsõsorban az egészségtelen táp- natos megbetegedését. A rákban elhunyt nõk 16%-ának, a 
lálkozás, a fizikai aktivitás hiánya és pszichés okok állnak. férfiak 14%-ának a halálában az elhízás is szerepet játszott.
Ha több energiát viszünk be, mint amennyit felhasználunk, Orvosok véleménye szerint a kövér, de sokat mozgó 
az az idõk során lerakódik és túlsúlyossá válunk. emberek egészségesebbnek tekinthetõk, mint soványabb 

alkatú, de teljesen inaktív életet élõ társaik.
Elhízás ellen mit szedjek? A lábaidat! A túlsúlyosak és az elhízottak arányának idõbeli válto-
Az, hogy valaki sovány testalkatú, még nem jelenti azt is, zása arra enged következtetni, hogy az utóbbi több mint tíz 

hogy nem kövér belül. Orvosi vélemények szerint belsõ évben az elhízás visszaszorítását célzó beavatkozások nem 
szerveink, vagyis a szívünk, a májunk és hasnyálmirigyünk értek el kellõ hatást.
elhízása legalább akkora veszélyt jelenthet, mint a szabad Ne a csoda diétákban higgyünk, hanem az egészséges 
szemmel is látható túlsúly, még akkor is, ha egyébként kar- életmódban!                                   
csú testalkattal áldott meg minket a sors. Az elemzések sze-            Dr. Nagy Sándor
rint azok az emberek, akik a súlyukat pusztán az étkezés 
szabályozásával, diétával, fogyókúrával tartják meg, és nem 
hívják segítségül a mozgást is a célok eléréséhez, sokkal 
nagyobb arányú belsõ zsírral rendelkeznek, még akkor is, 
ha a külsõ szemlélõ számára soványnak hatnak. 

Az elhízás az ötödik vezetõ halálok világszerte a XXI. 
század legnagyobb népegészségügyi kihívása. A halálozá-
sok 10-12 %-áért felelõs. Az elhízás dominóeffektus sze-
rûen indít be olyan káros folyamatokat, amelyek 10-20 év-
vel rövidítik meg az életet. Az elhízással kapcsolatban ha-
zánk a túlsúlyos kategóriába esik, ennek következtében 

EgészségEgészség

Elhízás elleni világnap 
- május 22.
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A testsúlycsökkentõ mûtét a tartós fogyás és más egész- Nem tudni, mi volt az oka, hogy a leginkább a napo-
ségügyi elõnyei mellett a tudósok szerint 61 százalékkal záshoz köthetõ melanóma kialakulásának kockázata csök-
mérsékli a melanóma kockázatát is. kent a megoperáltaknál, ám a tanulmány készítõi, a Göte-

A kutatás eredményeit az Európai Elhízástudományi borgi Egyetem kutatócsoportja szerint maga a súlycsök-
Kongresszuson mutatták be, mely szerint a mûtéttel össze- kenés befolyásolta a rák esélyét.
függésben nemcsak a melanóma, de általában a bõrrák Az eredmények azt az elméletet támasztják alá, hogy az 
kockázata is csökkent 42 százalékkal. elhízás is a melanóma kockázati tényezõi közé tartozik, így 

A kutatásban 2007 svéd önkéntes vett részt, akiken úgy- az elhízott páciensek testsúlyának csökkenése ennek az ag-
nevezett bariátriai (testsúlycsökkentõ) mûtétet hajtottak resszív ráktípusnak az esélyét is mérsékli.
végre, majd átlagosan 18 éven át kísérték õket figyelemmel. Az Amerikai Rákkutatási Társaság (ACS) becslései alap-

A testsúlycsökkentõ mûtéten átesett résztvevõk adatait ján 2018-ban nagyjából 91 270 új melanómás esetet diag-
2040 elhízott svéd adataival vetették össze. A kontrollcso- nosztizálnak, 55 150 férfi és 36 120 nõ lesz közöttük, és a 
port tagjai sok szempontból - kor, nem, testméretek, szív- betegség mintegy 9320 ember halálát fogja okozni az Egye-
és érrendszeri jellemzõk, valamint társadalmi helyzet és sült Államokban. A társaság szerint az utóbbi tíz évben 
személyiségjegyek alapján - hasonlítottak a vizsgálat részt- drámaian, 53 százalékkal emelkedett a melanómás megbe-
vevõihez, egyetlen nagy különbség a gyomormûtét volt, tegedések száma.
melyen õk nem estek át. (forrás: MTI)

Összefüggés 
a túlsúly és a 
bõrrák között

EgészségEgészség

Program:Program:
1. nap: - Szobák elfoglalása, délután fürdõzési lehetõség (nyugdíjas   
               belépõ: 850 Ft), - Városnézés idegenvezetõvel
2. nap: - Nagysallér - Vidrapark (Nagyatádtól kb. 50km, belépõ 500 Ft/fõ) 

Trófea kiállítás, Vadaspark, Hubertus kápolna, Studinka László
Természetismereti Központ

            - Délután fürdõzési lehetõség a nagyatádi gyógyfürdõben 
(nyugdíjas belépõ : 850 Ft) - Este animációs program

3. nap: az alábbi kirándulási lehetõségek egyike:
"A " Ðurðevac - Molve (Horvátország) (Nagyatádtól kb. 50 km). - Molve: 
a fából készült gótikus Mária szobrot õrzõ Nagyboldogasszony plébánia-
templom, híres zarándokhely, - Ðurðevac: városnézés, 15. századi Öreg 
vár (Belépõ: 20 kuna/fõ ) a szõlõhegyen bor- és ételkóstoló 
(határátlépéshez ÉRVÉNYES személyi igazolvány elegendõ)  
"B" Kaszópuszta - Csurgó (Nagyatádtól kb. 40 km) - Erdei kisvasuta-
zás, Baláta tó: Közép- Európa egyetlen õsláposa, természetvédelmi 
terület, Erdei pihenõnél piknik, Lombkorona tanösvény, - Csurgón 
borkóstoló a 400 éves Csokonai pincében
"C " Kaposvár - Bõszénfa (Nagyatádtól kb. 60 km) - Belvárosi séta 
Kaposváron, - Bõszénfa - Somogyi dombság egyik legszebb vidéke, 
utazás traktorral a szarvas farmra, vadétel kóstoló, - Délután fürdõzési 
lehetõség a nagyatádi gyógyfürdõben (nyugdíjas belépõ : 850 Ft)
- Vacsora után zenés, táncos est
4. nap:- Hazautazás

Barangolás 2018Barangolás 2018
3 éjszaka szállás, svédasztalos félpanzióval, 
valamint az alábbi programmal: 33.900 Ft/fõ +IFA
IFA: 400 Ft/fõ/éj (18 év felett fizetendõ), Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj, 
Prémium szobafelár:3.000 Ft/szoba/éj

HOTEL SOLAR***Nagyatád  
Tel.: 82/504-135; 30/500 31 35

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.,
 infosolar@t-online.hu,

www.hotelsolar.eu

A kirándulások részvételi díja minimum 25 fõ 
esetén érvényes, tartalmazza az idegenvezetõ

és a programok díját, azonban az útiköltséget NEM.
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BarangolásBarangolás

Az MMG AM Nyugdíjas Baráti Kör (Budapest) tagjai latos kilátás nyílik a Mura völgyére, a Pannon síkságra, át-
egy négynapos úton látogatták meg Lentit és környékét. Az látni még Horvátországba is.
elsõ napon még a délután folyamán ismerkedtünk a vá- Feljutottunk Lendva legújabb, 2015-ben átadott 53,5 
rossal, ami nagyon kellemes meglepetés volt számunkra. méter magas kilátó tornya tetejére, ahonnan négy ország 
Tiszta utcáival, rendezett, takaros, virágos házaival már a tájaira nyílik kilátás, hiszen Szlovénián túl átlátni belõle 
közeli nyugati határon túli településekre emlékeztetett. Ausztriába, Horvátországba és Magyarországra is. 

A következõ nap megtekintettük a helyi vasúttörténeti Következett kirándulásunk fõ célja, a dobronaki Tró-
és erdészeti múzeumot, majd utaztunk Magyarország leg- pusi kert és orchideafarm megtekintése. Ez egy hatalmas és 
hosszabb kisvasútján, a Csömödéri Állami Erdei Vasúton. nagyon szép komplexum. Az idegenvezetõtõl rengeteg in-

Kirándulásuk fénypontját a harmadik nap jelentette. formációt és hasznos tanácsot is kaptunk, de tetszetõs és 
Bérelt autóbusszal utaztunk a szlovéniai Lendvára, ahol érdekes volt a trópusi üvegházuk is. A látvány leírhatatlan.
helyi, jól felkészült idegenvezetõvel néztük meg a neve- Visszatérve hazánkba Szécsiszigetre utaztunk. Meg-
zetességeket. Többek között eljutottunk a Makovecz Imre néztük a Szapáry-Andrássy kastélyt, a vízimalmot, a bivaly-
által tervezett kulturális létesítménybe, illetve a várba. Meg- rezervátumot. Az igazi, felemelõ élményt viszont a 2011-
tekintettük Zala György szobrait (neki modellt ült még Fe- ben külsõleg megszépült Szent Kereszt plébániatemplom 
renc József  és felesége, Erzsébet is. Legismertebb szobrai a nyújtotta. Kati néni invitált bennünket a templomba és 
Hõsök terén találhatóak.) Láttuk belülrõl is a zsinagógát és élményszámba menõ elõadásával ismertetett meg a tem-
a szõlõültevényekkel körülvéve a város felett 266 méteres plom történetével és az itt található kuriózumokkal. A je-
magasságban õrködõ Szent Háromság Kápolnát, Hadik lentõs mûvészeti-történelmi értékekkel rendelkezõ temp-
Mihály múmiájával. A kápolna mellõl szép idõben csodá- lom méltatlanul nincs a köztudatban.              Fliszár László

Májusi kirándulás Lentibe
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Népszerû gyorsétterem a Blaha Lujza tértõl nem mesz- üzletek megfeleltek annak a kötelezõ fogyasztóvédelmi 
sze, kígyózó sorok. A Vásárlók Könyve elfektetve, a pult elõírásnak, hogy a fogyasztók számára jól látható helyen 
bal szélén található, alig látható helyen, és azt szinte teljesen kell tárolni a Vásárlók Könyvét. Voltak azonban kerülendõ 
eltakarja egy fehér lap. Ez így nem szabályos. kereskedelmi gyakorlatok is egy-két esetben, mint például 

A fogyasztók egyik legfontosabb alapjoga, hogy pana- amikor a Vásárlók Könyve takarásban volt, mert elõtte - 
szuknak hangot adjanak, amennyiben nem elégedettek az vagy rá - közvetlenül valamilyen más papírt helyeztek el, 
üzletben valamilyen termékkel vagy szolgáltatással, vagy amely megnehezítette a nyomtatvány megtalálását. Ezektõl 
akár az eladó magatartásával. Ha pedig a megtett panasz eltekintve viszont, a jól láthatóság követelménye általában 
kezelésével nem ért egyet a fogyasztó vagy a kifogást nem érvényesült, teljesült és annak az üzletek megfeleltek. 
lehet azonnal kivizsgálni, úgy a kereskedõnek a panaszról Ennél már több fogyasztóvédelmi probléma akadt vi-
és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegy- szont a könnyen hozzáférhetõség követelményével. A vizs-
zõkönyvet kell felvennie. Sõt annak másolati példányát is át gált üzletek közül nem egy, sõt több is olyan helyen tartotta 
kell adni, ott helyben az üzletben a fogyasztónak. a Vásárlók Könyvét, ahol a fogyasztók ahhoz csak nagy 

Mit tehet a fogyasztó, ha mégsem kap papírt arról, hogy nehézségek árán, vagy pedig egyáltalán nem férhettek hoz-
személyesen, szóbeli panaszt tett a helyszínen? zá (mert például a nyomtatvány az elõlük teljesen elzárt pult 

Ilyenkor jön szóba a Vásárlók Könyve, amirõl szinte mögött volt). Ezekben az esetekben kizárólag az üzlet sze-
mindenki hallott már, de az erre vonatkozó pontos elõírá- mélyzetének döntésén múlik, múlhat, hogy kérésre a fo-
sokkal a fogyasztók nem feltétlenül vannak tisztában. Az gyasztók rendelkezésére bocsátják-e a nyomtatványt, már-
kifejezetten arra való, hogy a fogyasztók bármilyen, az üz- pedig ez szembemegy az elõírásokkal. Így tehát több he-
let mûködésével kapcsolatos panaszukat, de akár javasla- lyen szemmel ugyan látható, de a fogyasztók elõtt elzárt és 
tukat is abba bejegyezzék. Kifejezetten tilos a fogyasztókat kizárólag a vállalkozás személyzete által hozzáférhetõ he-
e jogukban megakadályozni vagy befolyásolni. Ha pedig a lyen, azaz a pult mögött tárolták a Vásárlók Könyvét. Egy 
fogyasztó beírja oda a kifogását, akkor az írásban megtett alkalommal pedig a nyomtatvány túl magasra került kihe-
panasznak is minõsül, amire harminc napon belül a keres- lyezésre, ahol a vásárlók már nem feltétlenül érik azt el, 
kedõnek válaszolnia kell! Emellett az sem mindegy, hogyan amennyiben abba be kívánnak írni. 
helyezik ki azt. Így a Vásárlók Könyvét a fogyasztók számá- Voltak természetesen kiemelkedõ és pozitív kereskedõi 
ra jól látható, egyszersmind pedig olyan helyre kell tenni, gyakorlatok is, így ki kell emelni azokat az üzleteket, ahol 
ahol a vásárlók ahhoz könnyen hozzáférhetnek. Így pél- például már be sem kellett menni külön a "vásártérbe", a 
dául, nem szabályos az, ha a fogyasztok elõl elzárt, eldu- termékek, polcok közé, hanem a Vásárlók Könyve kimon-
gott, nem látható helyen van, de ugyanúgy az sem, ha azt dottan szembetûnõen - és szabad hozzáférést biztosítva - 
ugyan látható helyen, de az üzlet pultja, esetleg pénztára került kihelyezésre. Azaz már rögtön és közvetlenül az üz-
mögött tartják, tehát kizárólag a kereskedõ munkatársa letbe történõ belépést követõen, annak bejárata mellett. 
számára hozzáférhetõ módon. Ugyancsak pozitív tájékoztatási gyakorlattal találkozott 

Meglehetõsen vegyes, ám alapjában véve pozitív ta- a Szövetség az egyik gyorsétteremlánc üzletében, ahol a 
pasztalatokra tettünk szert. Vásárlók Könyve fellelhetõségének jelzésére külön kihe-

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége lyezett tájékoztató felirat szolgált. Ez jól láthatóan, szembe-
a vizsgált, tizenkét különbözõ üzlet mindegyikében azt tûnõen, nagy betûméretekkel jelezte a pontos helyet, a 
tapasztalta, hogy ott - így vagy úgy, de azért mindenhol - "VENDÉGKÖNYV" felirattal. Amellett pedig, hogy ott 
kihelyezésre került a Vásárlók Könyve, amely segíti a fo- maga a Vásárlók Könyve c. nyomtatvány is jól láthatóan, és 
gyasztói jogérvényesítés és panasztétel lehetõségét. Egy a fogyasztók számára hozzáférhetõ módon került kihelye-
esetben sem fordult elõ tehát olyan helyzet, amikor az áta- zésre. Érdekesség viszont, hogy ugyanezen gyorsétterem-
dást kifejezetten, külön kérni kellett volna, hanem az min- lánc egy másik üzletében az elõzõnek teljesen az ellen-
dig ki volt helyezve. Ez, mint ahogy írtuk, pozitív. kezõjét tapasztaltuk, amikor is a Vásárlók Könyve szinte 

Ha már azonban jobban belemegyünk a részletekbe, teljes takarásban volt, és nehezen volt hozzáférhetõ.
meglehetõsen vegyes a kép. Néhány kivétellel, de a vizsgált      Dr. Baranovszky György, ügyvezetõ elnök 06-30-954-8131

Kihelyezik-e a boltok 
a Vásárlók Könyvét
úgy, ahogy azt kell? 
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Franciaországban a 65 év felettiek lakosságon belüli jes nyugdíjra való jogosultságot. A gyereket nevelõ csalá-
aránya 19,48% %, és folyamatosan növekszik. A nyugdíj- doknak plusz nyugdíjbiztosítási negyedév jár.  
korhatár 62 év, de a teljes nyugdíjra csak 67 évesen lesz jo- Az alapnyugdíjat a foglalkoztatottak kötelezõ kiegé-
gosult az, aki legalább 41,5 évig befizetett a társadalombiz- szítõ nyugdíjjárulék befizetése növeli meg. 
tosítási kasszába. Hol és hogyan élnek az idõsek Franciaországban

Franciaországban a havi átlagos nyugdíj 1.300 € (kb. 2018 tavaszi adatok alapján a megélhetési költségek 
406.500 forint). Az egyedülállók minimum nyugdíja havi 73,62%-kal magasabbak Franciaországban, mint hazánk-
634,66 € (198.000 forint), amit a különféle szolidaritási ki- ban, míg a lakásbérleti díjak 86,74%-kal haladják meg a 
egészítésekkel tornáznak fel havi 833 €-ra (260.500 forint). magyarországit. Az élet minõségének indexe 165,84 a 0-
A törvényes alapnyugdíj nem haladhatja meg a társadalom- 200 terjedõ skálán, míg a magyar index csak 132,78 a 2018 
biztosítási plafon 50%-át (jelenleg havi 1.655,50 €, ami kb. tavaszi számítások szerint. 
516.500 forint). A 2017-ben hatalomra került ifjú elnök, Az idõsek Franciaországban is ameddig lehet, a saját 
Emmanuel Macron átfogó gazdasági, szociális reformot otthonukban szeretnének maradni. Ezt az is erõsíti, hogy a 
hirdetett meg, aminek része a nyugdíjrendszer megrefor- gondozóházaknál nagy a pénzhiány és az elkötelezett ápo-
málása is, többek között megemelve a havi 1.200 €-nál ma- ló személyzetben is jelentõs hiány van, ugyanis a munka 
gasabb nyugdíjra kivetett társadalombiztosítási járulékot, fizikailag és lelkileg is igen megterhelõ, hiszen a gondozó 
amibõl a foglalkoztatottakra kivetett járulékot akarja mér- házakban lakók zöme 85 év feletti és számos betegségben 
sékelni. A reformtervek ellen több hónapos sztrájkhullám szenved. Erre a problémára hívták fel a figyelmet az év eleji 
kezdõdött 2018 márciusában Franciaország szerte, ahol a több tízezres tüntetéssel, amiben az állami és privát gondo-
nyugdíjasok is nagy számban utcára vonultak. zóházi vezetõk, dolgozók, szakszervezeti tagok, gondo-

A jelenlegi francia nyugdíjrendszer eléggé bonyolult, zottak egyesületei és az érintett családok vettek részt. 
mert a nagy foglalkozási csoportoknak általában saját rend- A nyugdíjas otthoni elhelyezés az utóbbi évtizedben 
szerük van, bár ezek is kötelezõen mûködtetettek. Makron vált egyre népszerûbbé Franciaországban, jelenleg már 
reformjának célja egy egységes, kötelezõ rendszer létre- 5.000 ilyen várja lakóit. Ennek több változata létezik:
hozása felölelve az állami, és a magánszféra munkavállalóit.  - Hagyományos nyugdíjas otthon, ami lehet állami vagy 

Jelenleg a törvényes felosztó-kirovó rendszerû alap- privát, speciális ellátást biztosítva, vagy anélkül 
nyugdíj összege három tényezõtõl függ: - Védett apartmanok, ahol az apartman házban vagy 

- Átlagos éves alapfizetés (SAM), ami a nyugdíjjárulék csak idõsek laknak együtt, vagy vegyes a lakóközösség, ahol 
fizetésének alapja. Ezt a járulékfizetõ 25 legjobb évi jöve- a beköltözõk bérlik az apartmant, amit önmaguk bútoroz-
delme alapján számítják ki. nak be, viszont közösen vesznek igénybe szolgáltatásokat, 

- Fizetési ráta, ami a SAM minimum 37,5%-a, maxi- mint pl. az étkeztetés, mosás. Így fenntartható egy bizonyos 
mum 50%-a. mértékû önállóság, de figyelnek is az idõsekre. 

- A nyugdíjbiztosítás teljes hossza a járulékfizetéssel le- - a szolgáltatással ellátott apartmanok hasonlóak az 
fedett biztosítási negyedévek alapján. Azaz az 50%-os teljes elõbbihez viszont nem csak bérelhetõk, hanem meg is 
kifizetési ráta annak jár, aki 166-172 biztosított negyedév- vehetõk.
vel rendelkezik (születési évtõl függõen, az 1955-57-ben - Nyugdíjas lakóparkok, bár ezek még elég ritkák Fran-
születetteknek 166 biztosított negyedévvel kell ehhez ren- ciaország szerte. Elõnyük, hogy biztonságosak, helyben 
delkezniük, a következõ években születetteknek 3 évente nyújtanak kényelmi szolgáltatásokat, készen kapott a kö-
egy hónappal többel, így az 1973-ban vagy azt követõen zösség. A kényelmi szolgáltatások között lehet az uszoda, 
születetteknek 172 biztosított negyedévvel) és 67 évnél társalgó, könyvtár, sport és zene szoba, étterem, a szolgálta-
idõsebb. tások felölelhetik a gondozást, takarítást, adminisztrációs 

Példa egy 1955-ben született munkavállaló nyugdíj- segítségnyújtást, kisállat gondozás, ételszállítás, fodrásza-
számítására: 25 év legjobb éves átlagfizetése X fizetési tot, fizioterápiát, kirándulásszervezést stb.. Az ilyen lakó-
rátával (37,5-50%) X az általános rendszer szerinti teljes parkok általában 50-60 egy- vagy két hálószobás villából 
biztosítás hosszával / 166 negyedévvel állnak, amelyeket vagy bérelni lehet havi 300-600 €-ért, azaz 

Az 1955 elõtt születetteknek nincs meg a szükséges kb. 95.000-190.000 forintért, vagy meg is lehet vásárolni 
nyugdíjbiztosítási negyedéve a nyugdíjkorhatár eléréséig, 70.000-120.000 €-ért, azaz kb. 22 millió-38 millió forintért.
így õk csak csökkentett nyugdíjban részesülhetnek, hacsak A nyugdíjas otthoni szolgáltatások havi díja átlagosan 
nem dolgoznak tovább és fizetnek be tovább a nyugdíjbiz- 150-500 €/hó között, azaz 47.000-157.000 forint, ami lefe-
tosítási alapba. Aki ugyan elérte a teljes nyugdíjra jogosító di néhány hét betegápolási díját, valamint pl. a fûtés és hûtés 
korhatárt, de nincs elég biztosított negyedéve, az kitolva a díját, a meleg- és hidegvíz szolgáltatást, a szatellit TV-adást.   
nyugdíjba menést és továbbdolgozva szerezheti meg a tel- Összeállította Verg Marianna

Franciaország nyugdíjrendszere
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ii
Halak
II. 20. - III. 20.

Hozzájut végre egy régóta várt na-
gyobb összeghez, aminek köszönhe-
tõen sor kerülhet az eddig elmaradt 
utazásra is. A mindennapokban ügyel-
jen arra, hogy ne vesszen el a részle-
tekben, és környezetében kerülje a 
vitás helyzeteket.

aa
Rák
VI. 22. - VII. 22. ee Skorpió

X. 23. - XI. 22.

gg Kos
III. 21. - IV. 20. bb Oroszlán

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

Gyakran gondolkodik azon mostaná-
ban, mi a célja, mit is szeretne valójá-
ban elérni. Felgyorsul ön körül az 
élet, ezért napi szinten kell foglalkoz-
nia a megfelelõ egészségi állapotának 
fenntartásával. Ha dolgozik, július 
pozitív hónap lesz az ön számára.

A nyár közepén fokozottan ügyeljen 
az egészségére, ellenkezõ esetben be-
tegség döntheti ágynak. Mosatlan gyü-
mölcs, a melegben könnyen romló étel 
vagy rovarcsípés is komolyabb fertõ-
zést okozhat. Kerülje az olyan helye-
ket, ahol légkondicionáló mûködik!

Júliusban jól gondolja át, mire költ 
nagyobb összeget, mert a horoszkóp 
szerint ezekben a hetekben nem árt 
az óvatosság, hogy elkerülje a pénz-
ügyi veszteséget. A bolygók állása se-
gíti a pénz beáramlását az életébe, ne 
hagyja, hogy kifolyjon a kezei közül.

A július elsõsorban az anyagiakról 
szól, hiszen komoly nyereséget köny-
velhet el. Azonban legyen körültekin-
tõ, mert a horoszkóp pénzügyi vesz-
teségeket is jelez. Ezt elkerülheti, ha a 
rendelkezésére álló pénz befektetésé-
hez szakember tanácsát kéri.

Anyagi helyzete miatt nem kell ag-
gódnia júliusban, egy váratlanul érke-
zõ nagyobb összeg biztosítja a család 
gondtalan megélhetését. Ebben a hó-
napban amúgy is az otthoni bizton-
ságos, nyugodt légkör megteremtése 
a legfontosabb feladat az ön számára.

__ Bika
IV. 21. - V. 20. cc Szûz

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

Gyakorlatias, lelkiismeretes, ügyel a 
részletekre  ez általában jellemzõ önre. 
Ha ezekben a hetekben is hû lesz ön-
magához, elképzeléseit megvalósíthat-
ja. A környezete is a segítségére lesz, 
de gondolja át, kire számíthat, kiben 
bízhat meg igazán.

A következõ hetek a pihenésrõl szól-
janak, kerülje a komolyabb fizikai ter-
helést, így érzelmi téren is pozitív vál-
tozást tapasztalhat. Ellenkezõ esetben 
hangulati ingadozásai, az önbecsülés 
hiánya problémákhoz vezet, ami ront-
ja az otthoni hangulatot.

Az utóbbi idõben eltûnõben lévõ ma-
gabiztossága visszatér a következõ he-
tekben, ám ez nem minden téren je-
lent pozitív változást az életében. Le-
gyen óvatos, mert parázs vitákba bo-
nyolódhat, ha úgy gondolja, szerettei-
vel szemben csak önnek lehet igaza.

Júliusban egy külsõ tényezõ - egy kel-
lemetlen helyzet vagy negatívan gon-
dolkodó személy - megzavarhatja az 
otthoni harmóniát. Ne engedje, hogy 
valamilyen negatív hatás befolyásolja 
az élet bármely területén! Így meg-
elõzheti egy betegség kialakulását.

Kerülje a felesleges vitákat, ha mást 
gondol valamirõl, mint a környezete, 
ne legyen dühös, ne kényszerítse rá a 
saját véleményét másokra. Ha pert 
akar indítani valamilyen ügyben, fon-
tolja meg, a perköltség most jelentõs 
anyagi terhet jelentene önnek.

Az álmodozások ideje lejárt, gondolja 
át, valójában mi a fontos az ön szá-
mára, és a megvalósításáért mit haj-
landó tenni. Július elején kisebb bosz-
szúság éri, de a dolgok jóra fordul-
nak, és a hónap vége felé egy rövid 
utazás feledteti a rossz napokat.

`̀ Ikrek
V. 21. - VI. 21. dd Mérleg

IX. 23. - X. 22. hh Vízöntõ
I. 21. - II. 19.

JúliusJúlius
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Rejtvényünk számozott soraiban Jeanne 
Moreau francia filmsztár (1928-2017) 
gondolata olvasható a szerelemrõl

A gondolat összetett és kimondható, az 
igazság egyszerû és kimondhatatlan.. 
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