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Járom az utam...

Cél az út - tartja az ősi tanítás. Én ezt úgy szoktam magam számára lefordítani, 
hogy nem csak megvalósítani szép, elérni jó egy kitűzött célt, hanem az odáig 
vezető út bejárása is legalább oly annyira izgalmas, érdekes, tanulságos tud lenni, 
mint maga a cél elérése. Én teljes mértékig azonosulni tudok ezzel a szemlélettel. 
Nem csak elméletben, a gyakorlatban is: gyaloglás, túra esetében is, de az élet más 
területén is, amikor "úton vagyok" egy-egy vágyott állapot elérése felé, élvezettel 
járom a magszokottat, de sokszor keresem az újat.

A napokban sikerült ezt az élményt nagyon is személyes történetként átélni.
A nyár a kedvenc időtöltéseknek szánt évszak, számomra ez gyakorta a túrázás. 

Kiváló barangolásaim helyszínei a Bakony-alja, a pannonhalmi dombvidék lankái. 
Sokszor járom be a szeretett szurdokokat, de néha vágyok újabb, vagy rég nem járt 
utakra is. Általában vannak apró kis cél-állomásaim: egy kilátó, egy útszéli almafa, 
egy kút, vagy forrás, egy etetésre váró, lovakkal teli tanya, esetleg egy kisvendéglő.

Történetem a völgyben kezdődött, vendégeinkkel egy ott lévő éttermet látogat-
tuk meg, majd ebéd múltával elköszöntem tőlük, és a hegytetőnek vettem az irányt. 
Már ott és akkor volt egy kis tanulságra okot adó tényező: ebéd után bajos útra kel-
ni, főleg úti ital nélkül. Emlékeim szerint volt arra felé egy ösvény, hát elindultam 
ezen a nyomon. Tudtam, tájékozódásomhoz segített korábban a villanypózna, a 
vezeték ismerős területen, a hegytetőn ér véget, hát követtem ezt a "vonalat". Úgy a 
hegy közepe felé jártam, mire kiderült: ez a vezeték nem az a vezeték, az út egy 
magán házhoz vitt, nincs tovább, irány vissza, rossz volt az emlékezet.

Aztán jött egy másik emlék: a temető mellett visz egy keskeny ösvény fölfelé, 
egyszer már bejártam, frissítő szilvafák övezik, árnyas az út, most még félni sem fo-
gok az arrafelé egyébként gyakori róka komáktól. Elindultam hát az újabb irányba. 
Megvolt a szilvafa, sőt újabbak is lettek azóta, madárdal kísért, idilli volt minden. 
Aztán "jött" egy tábla: "Vigyázz, méh veszély, ne menj tovább!" Hát ez az út sem az 
enyém - be kellett látnom. Újból vissza a völgybe - már igencsak szomjasan. 

Elfogyott az emlék, nincs több járatlan ösvény, marad a kocsiút. Ez aztán a ki-
taposott, perzselő nap, forgalmas kocsisorok, unalmas bandukolás, mindenki ezt az 
utat járja - vélem. De legalább célhoz értem, messze lemaradva korábbi "pályacsú-
csaimtól" időben.

Hazaérve megállapítottam, igazi hazai leckét adott ma nekem az Élet. Azt üzen-
te, hiába akarsz "felfedező" lenni, járatlan utak kalandjában örömet lelni, a célodat 
csak a járt, kitaposott úton éred el.

Ennyi lenne az üzenet? Nem érem be ennyivel! 60 éves vagyok, a lábam még 
szerencsére bírja, tüdőm, erőm úgyszintén. Az a hegy még sokáig ott lesz. Nem 
adom fel! Az ÉN UTAM ott vár valahol, van még időm, hogy megtaláljam. Meg is 
fogom....      

  Némethné Jankovics Györgyi
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Molnár Ferencné (született Szarka Rózsa) életének szin-
te minden szakaszában a közösségekben a közösségekért 
dolgozott és próbált segíteni az elesetteken. Ezt a hatalmas 
empátiát a szülőktől a génjeiben örökölte és vette át abból a 
környezetéből, amelyet a gyermekkorában nagy nehézsé-
gek között megélt és ami befolyásolta a világszemléletének 

2017 - Rózsa átveszi a NYOSZ kitüntetéséta kialakulását.
A nyugdíjas körökben csak Rózsaként becézett nyugdí-

férjhez mentem és három gyermekünk született. A 38 éves jas vezető így vall önmagáról és életéről:
pedagógusi munkám során több vidéki általános iskolában 
is tanítottam és az ottani tevékenységem ma már szép em-"Értelmiségi családba születtem Tiszaszentimrén, ahol 
lékké alakult.az édesapám a falu jegyzője volt. Gyermeki ésszel vissza-

1974-ben beköltöztünk be Debrecenbe, ahol először gondolva szerettem ott élni. Mindenki ismert és szerettek 
csak óvónői állást kaptam. A munkaidő-beosztásom miatt bennünket. Kilenc éves koromban éreztem meg, hogy 
kénytelen voltam munkahelyet változtatni. Igazodnom kel-valami baj történt. Az édesapámat állásától megfosztották 
lett az oktatási intézmények szüneteihez, hogy a szünidő-és hazaköltöztünk a nagyszülőkhöz Dévaványára. Sokan 
ben a gyermekeimmel lehessek.laktunk egy fedél alatt. Mi öten voltunk testvérek és a 

Az utolsó munkahelyem a Debreceni Karácsony Sán-nagybátyámék is ott laktak. Mégis csendes családi életet él-
dor Általános Iskola volt, ahol 1975 óta dolgoztam. Köz-tünk. 
ben 5 évig igazgatóhelyettesként végeztem a pedagógiai Az általános iskola befejezése után a Gyomai Állami Ál-
feladatokat. Majd az igazgatónk betegsége miatt egy évig, talános Gimnáziumba jelentkeztem, de a származásom mi-
az igazgatói feladatokat is elláttam, mint megbízott igaz-att nem vettek fel. Nagyon szomorú lettem. Nem tudtam 
gató. Az igazgató nyugdíjba vonulása után a Karácsony mit kezdeni a szabadidőmmel. Majd szeptember végén jött 
Sándor Általános Iskola igazgatója lettem. Ma is büszke egy üzenet a gimnáziumból, hogy haladéktalanul jelenjek 
vagyok az ott végzett munkámra, ugyanis több mint 970 meg az intézményben, ugyanis sok tanuló már az első 
tanulónk volt, akiket két műszakban tanítottunk. A 32 tanu-hetekben kimaradt, ezért nem volt meg az osztálylétszám. 
lócsoportnak hely kellett, ezért az önkormányzat segítsé-Így lettem a gyomai gimnázium tanulója.
gével építkezésbe kezdtünk. A főépülethez új szárnyat A gondtalan gyermekkort tönkretette a családunk kite-
(ebédlőt, konyhát és tantermeket) építettünk, és egy min-lepítése. Az egyik reggel elmentem az iskolába és délután 
den igényt kielégítő tornatermet. A szülők segítségével, édesanyám az otthonunk kapujában várt. Azt mondta, 
akik velünk együtt lapátolták a salakot, egy futballpályát is menjünk tovább, mert ide mi már nem mehetünk be. Szó 
létrehoztunk a testnevelő kollégák és a fiú tanulóink nagy nélkül baktattunk a község szélén álló hosszú parasztházba, 
örömére.ahol már ott lakott egy budapesti család. Sokáig abban az 

Pozíciómból eredően több évtizeden keresztül felada-egy szál ruhában jártam iskolába, ami azon a napon volt raj-
tom volt a tanulóifjúsággal, a szülőkkel, a kollégákkal és a tam. Osztálytársaim előtt borzasztóan szégyelltem magam 
technikai dolgozókkal való foglalkozás. Figyelemmel kísér-és sok időbe telt, míg kihevertem ezt a megaláztatást.
tem a szociális körülményeiket, ugyanakkor szem előtt tart-Az érettségi után a Felsőfokú Óvónőképzőt végeztem 
va a környezetemben lévők érdekvédelmét is.el, mert már kislánykoromban elhatároztam, hogy ha felnö-

Minden nyáron táboroztattuk a tanulóinkat az ország vök, akkor óvónő leszek. A pályaválasztásom nagyon jól si-
különböző tájegységein. Emellett több éven keresztül a vá-került, mint fiatal óvónéni nagy szeretettel és óriási türe-
ros közelében lévő tavak mellett "Környezetvédelmi tá-lemmel neveltem az apróságokat, és örültem a sikereiknek. 
bort" vezettem két kolléganőm segítségével június közepé-Több mint 10 éves óvónői munkám után szükségszerűvé 
től augusztus 20-ig. Minden héten új gyermekcsoport ér-vált a továbbtanulás, mert egyre kevesebb gyermek szüle-
kezett a megyei önkormányzat által szervezett "Környezet-tett, ezért elvégeztem a Tanítóképző Főiskolát. Közben 

Aktívnak maradni 
egy életen át



védelmi táborba", ahol főleg hátrányos helyzetű, vidéki Ma is napi kapcsolatban állok a tagszervezetekkel. Meg-
gyermekeket üdültettünk. Ez is egy szép emlék a sok tevé- választásom óta több nagysikerű rendezvényt szerveztünk 
kenység között. a megyében, a régióban és a határon túli magyar, nyugdíjas 

Pedagógusi munkámmal párhuzamosan aktív tagja vol- szervezetekkel (Nagyvárad, Nagyszalonta, Révkomárom).
tam a városban működő Pedagógiai Bizottságnak, ahol kü- Kiemelt rendezvényeink: Kórustalálkozók, Katonada-
lönféle feladatokkal bíztak meg. Akkor ezt az önkéntes te- lok Fesztiválja, Klubvezetői Konferenciák, Idősek Világ-
vékenységet "társadalmi munkának" neveztük. napjának megünneplése és az éves programunkba beter-

Eredményes pedagógiai és társadalmi munkámat több vezett 7 kategóriában meghirdetett kulturális rendezvények 
kitüntetés fémjelzi: 1982. Dicsérő Oklevél, 1983. Érdemes lebonyolítása, valamit a felmenőrendszerű vetélkedők, 
Társadalmi Munkás, 1986. Kiváló Munkáért Miniszteri Di- melyeket a NYOSZ kiírása szerint bonyolítjuk le. Mint 
cséret, 1988. Kiváló Társadalmi Munkás nyugdíjas vezető a NYOSZ elnökségétől 2008-ban és 

Három gyermekemet egyedül neveltem fel. Magánéle- 2017-ben Dicsérő Oklevelet kaptam Hajdú-Bihar Megyei. 
temről elmondhatom, hogy jól alakult. Gyermekeim sike- és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetségében vég-
resek és szép családban élnek. Közben megörvendeztettek zett önkéntes munkámért.
7 unokával. Szövetségünknek 85 tagszervezete van a megye 51 tele-

pülésén és Debrecen Megyei Jogú Városban. Rendezvé-
1997. május 11-én mentem nyugdíjba. Nyugdíjazásom nyeiken (meghívásos alapon) részt veszünk és támogatjuk 

első percétől tagja lettem a Debreceni Nyugdíjas Egyesü- őket. A klubvezetők és a vezetőségi tagjaik részére minden 
letnek, ahol rövid időn belül a szabadidős tevékenységek, évben két alkalommal 3 napos kihelyezett Klubvezetői 
kirándulások szervezésével bíztak meg. Az idősekkel több Konferenciát szervezünk. Célja a tapasztalatcsere, az élő, 
éven keresztül bejártuk a történelmi és az irodalmi emlék- személyes kapcsolatok kiépítése.
helyeket. 1998-ban a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szer- Munkánkat áthatja a hagyományok ápolásának igénye, 
vezetek Szövetségéhez kerültem, mint a Hajdú-Bihari közösségformáló ereje, az élethosszig tartó tanulás lehe-
Nyugdíjas Híradó Szerkesztőbizottságának a tagja. Köz- tősége, az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő 
ben besegítettem a megyei kulturális vetélkedők szerve- hasznos eltöltésének megszervezése és arra törekszünk, 
zésébe, kiállítások rendezésébe. Jól éreztem magam az ak- hogy a generációs kapcsolatok kiépítése során a fiatalok is 
kori munkatársak között. A segítségükkel kezdetem megis- ismerjék meg a népi hagyományokat, népművészeti alkotá-
merni a nyugdíjas szervezet célját és feladatait. Tetszett ez a sokat. Ennek érdekében (szigorúan csak meghívásos ala-
szerteágazó tevékenység. pon) meglátogatjuk a "Lakóotthonokban" élő fiatalokat és 

Később - személyi változás miatt - megbíztak a Kultu- közös munkával (sütés, főzés) kötetlen beszélgetéssel tesz-
rális Bizottság elnöki teendőivel. Szervezetten végeztük és szük felejthetetlenné az ott töltött időt.
végezzük ma is a hagyományápolást. A népköltészet, a nép- Végezetül elmondhatom, hogy soha sem unatkoztam, 
dal, a néptánc, a népi színjátékok, a népi díszítőelemek és a mindig megtaláltam azt a tevékenységet, amelyet szívesen 
tájjellegű hímzések jó programot jelentettek, és jelentenek végeztem, melyben örömömet leltem. Aktív koromban 
ma is az idős embereknek. Rendezvényeinken lehetőséget gyerekek, most pedig az idősek érdekeit tartom szem előtt.
biztosítunk számukra, hogy a szabadidős tevékenységeiket Egész életemben mindig egy közösség tagja voltam, így 
bemutathassák. érthető, hogy szükségem van a nyugdíjasok által alkotott 

2003 februárjában a Megyei Szövetség alelnökévé vá- klubokra, összejövetelekre. Nagyon szeretem a kistelepülé-
lasztottak. Feladatom volt a kapcsolatok kiépítése és ápo- seken lévő klubokat, ahol szinte családias a légkör. Ezért a 
lása. Majd 2008-ban változás történt a Megyei Szövetség közösségért érdemes dolgozni.
vezetésében. Az akkori elnök lemondott és felkért, hogy Az általam vállalt feladatokat a lehetőségekhez mérten 
vállaljam el a szövetség vezetését. A közgyűlés a lemondott szívesen végzem mindaddig, amíg szükség van rám.
elnök javaslatát elfogadta és megyei elnökké választottak. Demeter Ferenc

5ENERÁCIÓNG K

CímlapsztoriCímlapsztori



6 ENERÁCIÓNG K

Országgyűlési képviselők kérdeztek -
a Kormány képviselői válaszoltak

- Kérdés: Ön támogatja-e, hogy milliós nyugdíjakat ál- hetően a fenntarthatóság biztosított, és a nyugdíjak reál-
lapítsanak meg, miközben több százezer nyugdíjas nyomo- értéke folyamatosan növekszik. A járulékplafon eltörlésé-
rog? Tervezik-e a járulékplafon visszaállítását? vel a munkaalapú társadalom tagjainak az ellátásokra jogo-

- Válasz: Úgy látom, hogy az Önök gondolkodásmód- sultsága összhangba került az általuk vállalt terhekkel. En-
ját nyugdíjügyben nem tudják befolyásolni az elmúlt két nek eredményeképpen a magasabb jövedelem után több já-
kormányzati ciklusban elért eredményeink. Önökkel szem- rulékot fizető biztosítottak a társadalombiztosítási nyugdíj-
ben mi megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét, valamint a rendszer "biztosítási elve" alapjá n méltányosan és jogosan 
gazdasági növekedésnek köszönhetően nyugdíjprémiumot várják el, hogy a befizetéseikkel arányosan magasabb ellá-
és Erzsébet utalványt biztosítottunk az ország terhét évti- tásra legyenek jogosultak. Ezzel az intézkedéssel jelentős 
zedeken keresztül a hátukon vivő idősek számára. Nem egyszerűsítés történt, hiszen a járulék megállapítása során 
zavarja önöket még a 2018-as országgyulési választások nem kell figyelemmel lenni a felső korlátra, és ezzel együtt 
eredménye sem, amikor a választók ismételten nemet nem is merülhet fel járulék-visszatérítési igény sem. Az in-
mondtak az Önök által képviselt politikára. Nemet mond- tézkedés az adóadminisztrációs egyszerűsítés irányába ha-
tak azokra, akik úgy szerveznek "éhségmenetet", hogy tott, és beleillett abba a koncepcióba, miszerint a biztosított 
közben százmilliókat tartanak külföldi bankszámlákon. személy (illetve foglalkoztatója) által megállapításra kerülő 
Nemet mondtak azokra, akik úgy követelnek korkedvez- járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok egy-
ményes nyugdíjat, hogy közben a parlamenti szavazáskor szerűbbek és így könnyebben teljesíthetőek legyenek. Az 
nem támogatják a nők negyven éves szolgálati idővel tör- intézkedés hatására az egykulcsos járulék bevezetése való-
ténő nyugdíjba vonulását. Nemet mondtak azokra, akik sult meg, mivel megszűnt a 0 százalékos kulcs a járulék-
úgy sajnálkoznak a nyugdíjak mértékén, hogy közben egy- plafon feletti jövedelmekre.
havi nyugdíjuktól fosztanak meg minden idős embert. A járulékfizetés felső határának visszaállítása azonnali 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra bevételkieséssel járna együtt, amely a Nyugdíjbiztosítási 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló Alapból folyósított ellátások fedezetét veszélyeztetné, illet-
1997. évi LXXX. törvény (24. §-a rögzítette, hogy a foglal- ve megnövelné a központi költségvetésre eső terheket és 
koztatott a nyugdíjjárulékot (valamint a magán-nyugdíj- nem utolsó sorban méltánytalan lenne a biztosítottak egyes 
pénztári tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után csoportjaira nézve.
fizeti meg, de maximum a mindenkori költségvetéséről A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség jövedelemkorlát 
szóló törvényben meghatározott összeg után. nélküli teljesítése csak az egyik oka a magas összegű nyugdíj 

2013. január 1-től szűnt meg a járulékfizetési felső határ. keletkezésének. Magasabb összegű nyugdíjak 2013 előtt is 
E módosítás azt jelentette, hogy minden biztosítási jogvi- keletkeztek, amelynek oka a magasabb jövedelem mellett a 
szonyból származó jövedelem után - korlát nélkül - meg nyugdíjazás elhalasztása és a nyugdíjkorhatár feletti to-
kell fizetni a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, és ez vábbdolgozás. Egy-egy év továbbdolgozás a megállapítan-
azzal jár - a nyugdíjszabályok függvényében - , hogy a maj- dó nyugdíj összegét - a többlet szolgálati idő hatásán túl - 6 
dani nyugellátás összegét is növeli, mivel így magasabb lesz százalékkal emeli.
az ellátási alap is. A társadalombiztosítás egyik kiemelten Miközben a kérdésben említett kiugróan magas nyug-
fontos alapelve, hogy a pénzbeli társadalombiztosítási ellá- díjak alig számszerűsíthetők, a nyugdíjrendszer kifejezetten 
tás összege arányban álljon a biztosítottnak az ellátás fede- szolidáris az alacsony keresetet vagy kevés szolgálati időt 
zetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével. Az elért biztosítottakkal, mert a nyugdíj összegét meghatározó 
Önök javaslata a legtöbbet keresők közterhét csökkentené. egyik elem, a szolgálati idő szerinti mértékskála nem line-

A Kormány eredményes nyugdíjpolitikája biztosította a áris, hanem az alacsonyabb tartományban nagyobb lépték-
Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi egyensúlyát, stabilizálta a kel halad, mint a hosszabb szolgálati idő tartományban..." 
nyugdíjrendszert, a végrehajtott profiltisztításnak köszön-                                                   Rétvári Bence államtitkár

Nyugdíj-ügyeinkNyugdíj-ügyeink

Az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnökének, Korózs Lajos képviselő úrnak és ellenzéki 
képviselőtársainak május 18-ig benyújtott kérdéseire megérkeztek a "válaszok" a kormánytól. 
Sajnos, a miniszter nevében olyan leveleket küldtek, amelyek vagy nem adnak konkrét választ a konkrét 
kérdésre, vagy másra válaszolnak, mint amire a kérdés vonatkozott, vagy csak "elmúlt nyolcéveznek", 
miközben már 8 éve a jelenlegi kormány uralkodik. 



7ENERÁCIÓNG K

Napjaink Európájában és Magyarországon is egymást 
érik az egyre megoldhatatlanabbá váló munkaerőhiány 
pótlására felvetett javaslatok. Nyugaton a Kelet-Euró-
pából áttelepülőkkel és a betelepülő migránsokkal pró-
bálják biztosítani a gazdaság és a társadalom működéséhez 

sérletek még megvalósításuk esetén sem jelentenének tar-szükséges munkaerőt, de természetesek az idősek tovább 
tós megoldásokat az egyre súlyosabbá váló gazdasági-foglalkoztatására vonatkozó - az érdekeltségük növelésén 
társadalmi gondokra, mert egy korábbi, most széthulló alapuló - elképzelések is. 
világból fakadó gondolkodásra épülnek. Olyan civilizációs A magyar közgazdászok is ezt a gondolkodást követik, 
változás zajlik, amely hamarosan egy teljesen más világot bár a migrációs elképzelést politikai érdekekből említeni 
teremt - olyat, ami nemcsak a gazdaságot, hanem az élet sem merik. Inkább azt vetik fel, hogy 72 évre kellene majd 
minden területét, az emberi lelket is átformálja. felemelni a nyugdíjkorhatárt ( "Jöhet a sírig tartó munka" 

Ahogy a kígyó levedli a kinőtt bőrét, úgy válik meg a Portfólió, 2018.06.05.) ), vagy hogy a gyermekeket szülő 
világ a századokon át működött élet-rendszerétől. Az új nőket kellene magasabb nyugdíjjal jutalmazni (Botos Kata-
kor embere már nemcsak megélni akar, hanem saját élet-lin). 
célokat követ, önmaga életét akarja megteremteni. Válság-Ezek az elgondolások alapjaikban hibásak. A mai Ma-
ba került a múlt - vele a társadalom korábbi eszméi, intéz-gyarországon az egészséges idősek aránya nagyon ala-
ményei, működési rendje, amelyeket előbb-utóbb elsodor-csony. Az elmaradott térségekben, többszörösen hátrá-
nak a változások. nyos életkörülmények között élők még az 50-es éveikig 

De a változások nemcsak pusztulást hoznak. A ro-sem maradnak egészségesek, a férfiak többsége a 60-as 
botok munkástömegeket "szabadítanak fel", lehetővé téve, éveiben várhatóan meghal. A nyugdíjkorhatár további 
hogy más területeken dolgozhassanak. Az új munka-emelése az élet egyik legfontosabb szakaszától, az időskor 
lehetőségekhez azonban új tudás, ahhoz új oktatás kell. gazdag emberi tartalmától fosztaná meg az embereket, a 
Nem a nagyszámú betanított munkás, hanem a nagyobb gazdaság eszközévé sorvasztva őket. (Félő, hogy a tel-
értéket teremtő tudásalapú gazdaság tudja biztosítani az jesítményközpontú oktatással már gyermekeink is elve-
elvárt társadalmi jólét anyagi feltételeit. szítik életük legszebb éveit!) Ráadásul a nyugdíjasok a 

A jövő felé kell fordítani az országot - új világot kell fiatalabb generációk mindennapi életvitelének fontos tá-
teremteni ahhoz, hogy ne kerüljünk újra a kényszerek szül-maszai. Hiányuk zavart okozna a munkaerőpiacon is, és 
te változtatások fogságába. Ehhez új gondolatok, új poli-megszűnne az a nagyszülők és unokák közötti lelki ösz-
tikai elgondolások, az egész társadalmat átfogó új érdekkö-szekapcsolódás is, ami a társadalom természetes szö-
zösség kell. A nyugdíjrendszer is része kell hogy legyen vedékét alkotja. 
annak az átfogó társadalmi-gazdasági paradigmaváltásnak, A gyermek beszámítási ötlet számos hibájának egyike, 
ami már elkerülhetetlenül zajlik a magyar társadalomban. hogy a születés és a gyermeknevelés nem egy ember fele-
(Az egymást követő nemzedékek közötti érdekközösség lőssége és feladata, a terhek egy részét a férfiak is viselik, 
megteremtésének igénye például fontos felismerése a akik a kedvezményekből nem részesednének, ami ellen-
nyugdíjasok országos vizsgálatának.) tétes a józan ésszel. (Ennek persze ma már nincs sok sze-

A legfontosabb kérdés: az ember van-e a gazdaságért, repe a társadalmat érintő döntésekben.) A gyermekvállalás 
vagy a gazdaság az emberért? A mostani életidegen ja-nagyobb támogatása természetesen nemzeti érdek, de azt 
vaslatok a tőke érdekeit fejezik ki - a másik változat egy új másképpen kell megvalósítani. 
társadalom kiinduló pontja.Az alapprobléma az, hogy mindezek a kétségbeesett kí-

dr. Köteles Lajos

AktuálisAktuális

Ne vegyétek el 
a jövőnket!
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AktuálisAktuális

Rövid időn belül meg kellene duplázni az idősek ottho- ma kereső tevékenységet végzők vállára újabb anyagi 
na férőhelyeinek számát. A Ratkó-generáció tagjai megér- teherviselést rakni alig lehetséges. A rászoruló idősek se-
keztek a nyugdíjas életszakaszba. A névadó korszakának gítéséhez, gondozásához, ápolásához szükséges időráfor-
tartott időszakban (1952-1956 között) közel egymillió dítás is nagy megterhelést jelent a hozzátartozóknak. Az 
gyermek született, (948.826 fő), akik közül örvendetesen idősek életkori sajátosságainak megfelelő társas kapcso-
sok honfitársunk még köztünk van. (716.588 fő) A kor- latok körülményeit, a rászorultak segítéséhez szükséges 
osztály együtt élte meg a társadalmat érintő alapvető poli- szakszerűséget az intézményesülés teremtheti meg. A 
tika, gazdasági és kulturális átalakulást. Meghatározó közös társadalom egészének kell a rendelkezésre álló nemzeti 
élményük az intézmények zsúfoltsága és forráshiányos- erőforrások emberséges elosztásával a rászoruló idősek-
sága volt. A háború utáni - mindmáig legnépesebb - kor- nek színvonalas otthonokat biztosítani.
osztály végighaladt a társadalmi normák elsajátítását, a A jelentős számú, új idősek otthonainak építését, a költ-
perspektívát biztosító, az együttélését szabályozó intézmé- ségvetésből biztosított forrásokból kellene finanszírozni. 
nyek mindegyikén. A korosztály megtapasztalhatta a szű- A közös erőforrásokból történő finanszírozást több 
kös bölcsödéi férőhelyek hatásait, a zsúfolt óvodai ellátás tényező is indokolja. Elsőnek említem azt a tényt, hogy a 
következményeit, a felkészületlen közoktatás okozatait, a történelmi előzmények miatt az OECD országok közül a 
férőhely-hiányos felsőoktatás zártságát, a munkahely- magyar idősek függenek a legjobban az államtól. Az 
hiányos gazdaság perspektívátlanságát. A Ratkó-generáció összjövedelmük 89 százaléka állami juttatásokból szár-
tagjai eddig, az intézményi szűkösség áldozatai voltak. A mazik. Az intézménybővítési program költségvetésből 
társa-dalmi intézmények a nagylétszámú korosztály szín- való támogatását az is indokolttá teszi, hogy az érintett 
vonalas fogadására, az idősek sajátos igényei kiszolgálá- korosztály az elmúlt évtizedekben jelentősen hozzájárult a 
sára, a jogosan igényelt minőségi gondoskodásra jelenleg nemzeti vagyon mértékének növeléséhez és jelenleg is 
nincsenek felkészülve. A napjainkban nyugdíjba vonulók részt vesz a nemzeti össztermék bővítésében. Utalnék az 
az életük folyamán végig azzal szembesülhettek, hogy azon általuk végzett jelentős mértékű fizetetlen háztartási sze-
intézmények voltak felkészületlenek, férőhely hiányosak és repvállalásukra és a számottevő mértékű önkéntes mun-
alul finanszírozottok, ahol aktuálisan a generáció tartóz- kájukra. A generáció fiatalabb tagjai aktivitásukkal hoz-
kodott. zájárulnak az egészséges családi munkamegosztáshoz, a 

A most idősödő generáció felé a társadalomnak van társadalmi harmónia fenntartásához. Mindezek mellett 
törlesztendő adósága. A fent leírt szűkös intézményi felté- nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az idősek is 
telek az idősek gondozása terén jelenleg is fentállnak. Az teljesértékű adófizetők. A ma hatályos adók, járulékok és 
idősek otthonai által biztosított férőhelyek (54.134 fő) már illetékek közül szinte mindegyiket fizetik, melyek a magán-
a mai igényeket sem tudják kielégíteni. Az elhelyezésre vá- személyekre vonatkoznak. 
rók nagy száma (21.959 fő) komoly jelzés arra, hogy ha- Az adatok azt mutatják, hogy az intenzív férőhelybőví-
laszthatatlan a jövő feszültségeinek elkerülése végett, a tés alig halasztható. A most nyugdíjba vonulók egészség-
központi beavatkozás. A nyugdíjas éveiket kezdő nagylét- ben eltöltött ideje (5,9 év) miatt, pár év múlva a mainál is 
számú Ratkó-generációval szembe méltatlan lenne a közeli nagyobb feszültség fog jelentkezni az idősek gondozása 
jövőben jelentkező igényeiket figyelmen kívül hagyni. terén. A frusztráció érinteni fogja a kereső tevékenységet 

A segítségre szoruló idősekről való gondoskodás álta- folytatókat éppúgy, mint az elhelyezést kereső Ratkó-ge-
lános emberi parancsának való engedelmesség egyre ne- neráció tagjait.                                          Karácsony Mihály
hezebb feltételek elé állítja a fiatalabb korosztályokat is. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület - Elnök

A Ratkó-generáció jogos igénye

Az idősek otthonai, férőhely kapacitások, várakozók száma, költségvetési ráfordítás
(2017. 09. hó)

állami önkormányzati egyházi fenntartású Összesen
Idősek otthonainak száma 89 db 348 db 215 db 852 db
Férőhely kapacitások száma 8.752 fő 20.346 fő 13.819 fő 54.134 fő
Elhelyezésre várakozók száma 2.762 fő 12.448 fő 5.783 fő 21.959 fő
Költségvetési ráfordítások 8,993 mrd Ft 19,598 mrd Ft 8,413 mrd Ft 37,004 mrd Ft
                                                                                                                          Forrás: EMMI 2017. szept. 24-i levele
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A nyugalmazott postaigazgató 2003-tól 2009-ig al- ért folyamatos harcot kell vívni, hiszen akár a munkajö-
elnökként, a szép emlékű Gyúró Imre után, 2009-től 2015. vedelmek, akár a nyugdíjak átlagát tekintve, országosan az 
február 27-ig elnökként vezette Szabolcs-Szatmár-Bereg utolsók vagyunk. Sajnos, sejtem, több generáció munkája 
megye nyugdíjasainak legnagyobb érdekvédelmi közös- is kell ahhoz, hogy ezen lényegesen javíthassunk." 
ségét. Gazdagabb, gördülékenyebb lett a közösségi élet, Az érdekvédelmükért folytatott tevékenységét méltá-
mert az ő szolidan alkalmazott tapasztalataival, ismeret- nyolták a megye és számos településének vezetői. Lehető-
ségeivel, kapcsolatteremtő képességével az egész megyé- ségeik szerint támogatták az egyesületeket. Amikor elnöki 
ben megnyerte a nyugdíjas egyesületek és klubok tagjai tisztségétől megvált, megkapta a megyei közgyűlés elisme-
együttműködését. Nagy része volt csendesen bátorító segí- rő kitüntetését.
tőkészségének, meggyőző érveléseinek abban, hogy a me- A Nyugdíjasok Országos Szövetségében elismerésre 
gye nyugdíjasai nyitottabbak lettek a világra, utaztak bel- és méltóan működött közre az országos szervező-irányító 
külföldre, sikeresen énekeltek, táncoltak, vetélkedtek, munkában is, betegségéig biztos pontnak számított; véle-
spor-toltak, színházba mentek, fejlesztették tudásukat. ményt mondott, közvetítette a híreket. Az országos elnök-
Erősöd-tek az emberi és csoport-kapcsolatok a megyében ségében végzett munkáját pedig a Nyugdíjasok Országos 
bel- és külföldi egyesületekkel egyaránt. Ott volt a Szövetsége is magas kitüntetéssel jutalmazta. 
nyugdíjas kö-zösségek örömünnepein - sokszor feláldozva Szeretetben élt kedves feleségével, sikeres gyermekei-
pihenését, családi együttléteit. vel, imádta unokáit. 

A szövetség 20 éves jubileumi évkönyvében, 2015-ben Kedves Pali! Ígérjük, munkádat tovább folytatjuk! Csak 
így vallott magáról: "Fiatal korom óta szeretem az em-beri az hal meg, akit elfelejtenek. Te itt maradsz a szívünkben. 
közösségeket, különös vonzalmam a gyerekek és az idős- Isten veled, nyugodj békében!
korúak iránt biztatott a segítségnyújtásra, a közösségi szel-
lem, az emberség, az egymás segítése szervezésére. Ne- Nyugdíjasok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége, 
künk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugdíjasai érdekei- és a Nyugdíjasok Országos Szövetsége Elnöksége

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

Szabó Pálra emlékezünk
Szabó Pál, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek 
Szövetségének tiszteletbeli elnöke, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége 
Elnökségének tagja életének 79. évében, rövid, de súlyos betegség után, 
július 16-án este befejezte földi életét.  Az alábbi sorokkal tőle búcsúzunk.

"Kedves Pali! Így szólítalak most meg, ahogy hosszú évek óta mindig tettem. 
Közös munkánkat a baráti kapcsolat és a kölcsönös bizalom jellemezte, így tudtuk 
összehangolni szándékainkat, tetteinket azok érdekében, akikért dolgoztunk. 
Nem értettünk mindig és mindenben egyet, de sem Te, sem én nem éleztük el-
lentéteinket, mint ahogy másokkal szemben sem törekedtél vitára, összetűzésre, 
felülkerekedésre. Ezzel a magatartásoddal összehangoltabbá tetted szövetségünk 
és egyesületeink életét. S ezzel nyújtottál a legtöbbet kortársainknak: nyugalmat és 
hitet támasztva abban, hogy közösségeinkben jó élni; elkerülni a magányt, szebb-
nek, biztonságosabbnak érezni mindennapjainkat, gyermekeink, unokáink jövő-
jét. Köszönjük ezt Neked, kedves Barátom! Emlékedet tisztelettel és szeretettel 
őrizzük. Nyugodj békében!" 

(Részlet Erdélyi Tamás ravatalnál elmondott búcsúbeszédéből)
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A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség 2018. jú- A VI. Tiszántúli Népdalköri Találkozót is a helyi mű-
nius 25-én Nyári Julia professzionális alkotó közreműkö- velődési központban szerveztük, 2018. június 30-án, szom-
désével nyitotta meg az Alkotó Kezek elnevezésű kiállítását baton. Oskovics György tiszteletbeli elnök értékes gondo-
a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ első emeletén. A latokkal köszöntötte a 15, minősítésre érkező csoportos és 
találó elnevezés 15 alkotó munkáját fedte le és igen jó képet egyéni fellépőt, valamint a közönség szórakoztatására meg-
adott arról, milyen változatos technikákkal, milyen szép jelent együtteseket. Juhász Nagy Mihályné Erzsike volt a 
dolgokat lehet létrehozni. A kiállítók nyugdíjas korba érve nap háziasszonya, elsőként a zsűrit mutatta be, melynek el-
kerestek és találtak olyan elfoglaltságot, amely kitölti a hir- nöke Mizó Ferenc nyugalmazott intézmény igazgató, a Ma-
telen megnövekedett szabadidőt. Alkotnak és gyönyörköd- gyar Kultúra Lovagja, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesü-
nek benne, ajándékba adják a családtagoknak, jó barátok- letek Szövetségének kulturális referense volt. Tagok: Mol-
nak. Szövetségünk elkérte ezeket a tárgyakat, hogy bemu- nárné Prjevara Nóra és Juhász Julianna tanárnők, a helyi 
tathassuk kreativitásukat, ízlésüket. A telt házas megnyitó művészeti iskola pedagógusai. A délelőtt a városunkban 
bebizonyította, jó döntés volt tagjainkat és a még nem működő Szépkorúak Tánccsoportjának táncával kezdő-
nyugdíjas barátainkat meghívni erre az alkalomra. dött, délután is ők nyitották a sort, ezúton is köszönjük ne-

A kiállítók és alkotásaik: Perjés Zsuzsanna gyertyák, kik. Táncaikat Gálné Széll Katalin tanította be. Sorrendben 
Horváth Attiláné textil szobrok, Szlávikné Búzás Irén tojás fellépett ezen a napon az Algyői Búzavirág Asszonykórus, a 
díszítés, Oskovics Györgyné patchwork, Nagy Elizabeta Székkutasi Murgács Kálmán Nótaklub, a Belvárosi Olva-
zsinór hímzés, Borbásné Rákos Zsuzsanna gyöngyfűzés, sókör Népdalköre Hódmezővásárhelyről, Gyuris János 
Szabó Margit címkés foltvarrás, Juhász Istvánné hímzés, szólóénekkel, a Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör Szegedről, 
Szűcs Sándorné papír szobrok, Tót Zoltánné patchwork, Szentesről itt volt a Vadrózsa Népdalkör, Orosházáról a 
Deák Sándor tűzzománc, Likhanecz Sánor fafaragó, Kó- Bokréta Népdalkör és Gyula városából az Illés Panna 
nya Istvánné flitter szobrászat, Kónya István csont faragás, Hagyományőrző Népdalkör. A helyi főiskola menzáján el-
Nyári Szilvia mézeskalács, Daru Péterné tojásdíszítés. fogyasztott bőséges és finom ebéd után - melyet ezúton 

köszönünk meg - folytatódtak az előadások. Az orosházi 
Orosz Sándor szólóéneke után a Tilinkó Népdalkör Szen-
tesről lépett színpadra, őt követte a Baksról érkező Szivár-
vány Népdalkör és Citera Együttes, a Dobozi Népdalkör, a 
Napraforgó Népdalkör városunkból, a Pusztaszeri Dalárda 
valamint Bárdos István és Bárdos Istvánné citerások Földe-
ákról. Az egész napos izgalmat Piroska Tánccsoportja ol-
dotta, majd a Bárdos házaspár varázsolt fantasztikus han-
gulatot azzal, hogy megénekeltette a több mint 200 részt-
vevőt. Kitartóak voltak, amíg a zsűri tanácskozott, kitartott 
a közös éneklés is. Értékeléskor a zsűri elnöke meleg sza-
vakkal méltatta a fellépőket, kitartásra biztatva őket. Min-
den fellépő arany minősítést kapott, közülük kiemelt ara-
nyat a következők: Belvárosi Olvasókör Népdalköre Hód-
mezővásárhely, Gyuris János szólóének, Hóvirág Nyugdí-
jas Népdalkör Szeged, Vadrózsa Népdalkör Szentes, Nap-
raforgó Népdalkör Hódmezővásárhely, Bárdos házaspár. 

Szövetségünk sok-sok tagja dolgozott ennek a napnak a 
sikeréért, a kísérő-rendezvényként megtartott kiállítás őr-
zésétől a népdalköri találkozó lebonyolításáig. Hála és kö-
szönet érte! Külön köszönjük a Nemzeti Együttműködési  
Alap, és a Nyugdíjasok Országos Szövetsége támogatását, a 
művelődési központ dolgozóinak segítségét, a főiskolai 
menza figyelmességét és természetesen a fellépők igényes 
műsorát.                                     Kissné Urgyán Mária - elnök

Mozgalmas napok a Hódmezővásárhelyi 
Nyugdíjas Szövetségnél 



Több, mint 370-en vettek részt a Komádiban meg- Magyar Vöröskereszt Komádi alapszervezetének munka-
rendezett XI. Régiós és egyben I. Országos Baráti társai (Gorzsásné Tarsoly Alexandra és Jambrich Judit 
Kulturális Találkozón, 2018. július 21-én a Szabadidő elnök) vércukor- és vérnyomásmérést végeztek, melyet 
Központban. nagy érdeklődés övezett. A nagy melegre való tekintettel az 

 önkormányzat párakaput is állított, amit a résztvevők ki is 
Az Aranykor Városi Nyugdíjas Klub tagjai már hetek- használtak. A műsorok első része után finom ebéddel, 

kel az esemény előtt lázasan készülődtek, hiszen idén már sertéspörkölttel és meggyes süteménnyel vendégelték meg 
országos szintű rendezvénnyé nőtte ki magát ez a rend- a résztvevőket, melyet a Komotthon Kft. munkatársai biz-
hagyó baráti találkozó. A tagok közül megbízott személyek tosítottak. A nap folyamán az Aranykor Nyugdíjas Klub 
fogadták az ország minden tájáról érkező vendégeket, majd tagjai "Arany toll, arany kéz" címmel szabadtéri kiállításon 
segítettek nekik elfoglalni a helyüket és egész nap gondos- mutatták be az általuk készített munkákat. A kiállítást Sza-
kodtak a kényelmükről. A meghívott vendégek fogadó- bó Józsefné álmodta meg és az ő ötletei alapján lettek el-
helyisége és a Szabadidő Központ nagyon szép díszítése helyezve a csodaszép kézimunkák. A színpadi előadások 
Balogh Gyuláné klubtagnak és segítőinek volt köszönthe- után köszönetképpen Mike Zoltán klub elnök minden 
tő. megjelent nyugdíjas csoportnak emléklapot és összetarto-

zást, összefogást jelképező emléktárgyat nyújtott át. Majd Délelőtt 10 órakor Tóth Ferenc, Komádi város polgár-
következett a várva várt tombolasorsolás, mely most is na-mestere nyitotta meg az eseményt, majd Mike Zoltán, az 
gyon izgalmas volt. A fődíj egy Farkas Jánosné által fel-Aranykor Városi Nyugdíjas Klub elnöke, Szrenka Pálné a 
ajánlott kávéfőző gép volt, melyet egy csengeri vendég NYOSZ alelnöke és Molnár Ferencné a Hajdú-Bihar Me-
nyert meg. Lengőteke versenyt is rendeztek, melynek he-gye és Debrecen Nyugdíjasok Szervezete Szövetségének 
lyezettjei kupával és oklevelekkel gazdagodtak. elnöke köszöntötték a megjelenteket. A rendezvényre töb-

bek között elfogadta a meghívást és megjelent, Szendrődi  I. helyezett: Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület
György, a NYOSZ alelnöke, Bulcsú László a Hajdú-Bihar II. helyezett: Berekfürdői Napsugár Nyugdíjas Klub
Megyei Közgyűlés alelnöke, Hidvégi László alpolgármes- III. helyezett: Furtai Vadrózsa Nyugdíjas Klub

Folytatódott a 2017-es jubileumi találkozón elültetett ter és a város intézményeinek vezetői, képviselői. Ezután 
Barátságfa melletti Barátságtáblán a megjelent klubok, 25 csoport énekes és táncos műsorát láthattuk a színpadon, 
egyesületek névtábláinak elhelyezése. melyek mind nagy sikert arattak. A meghívottak főként 

A találkozón a hangosításról és az élőzenéről ifj. Szabó Hajdú-Bihar és Békés megyéből érkeztek, de jöttek Nagy-
Sándor gondoskodott. Az esemény jó hangulatú mulato-szalontáról, sőt Hollandiából is vendégek. Elsőként vettek 
zással zárult, mindenki jól érezte magát, a résztvevők meg-részt a találkozón a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjas Klub, a 
ígérték, hogy jövőre is ellátogatnak a baráti találkozóra.Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület (Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye) és a Berekfürdői Napsugár Nyugdíjas Klub 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) tagjai. A program alatt a Rozsik Rita

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

Énekeltek és táncoltak a nyugdíjasok 
Komádiban

A házigazdák csoportja A vendégek csoportja



Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte 2018. má- bulizásra. Megünnepeltük mindenki névnapját, a Nőna-
jus 26-án a Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége. A Tol- pot, és Nyugdíjas napot is tartottunk. Rendezvényeinken a 
na Megyei Bíróság 61 alapító taggal, Csizmadia János el- tagok által sütött finomabbnál finomabb süteményeket, jó 
nökletével 1998. május 26-án vette nyilvántartásba az egye- medinai borokat, pálinkát kóstolhattunk. Hallgathattunk 
sületet. Csizmadia János kilenc évig volt az elnöke szer- előadásokat egészségünk megőrzéséről, tűzvédelemről és 
vezetenek. 2007. márciusában egészségi okokra hivatkozva arról, hogyan védjük meg vagyonunkat. A faluban zajló 
lemondott tisztségéről és tagság Sárdiné Iker Annát válasz- összes rendezvényen ott vagyunk, kivesszük részünket a 
totta meg elnöknek. faluszépítésből, számíthat ránk a falu vezetése. Testvér-

Az ünnepségre meghívót kapott Medina polgármeste- szervezetünk a horvátországi Borovo nyugdíjas szervezet. 
re, a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövet- Tíz évvel ezelőtt barátsági együttműködésünket írásban is 
ségének vezetőségi tagjai és a harci, kölesdi nyugdíjasok rögzítettük. Évente kétszer találkozunk: áprilisban Boro-
küldöttsége. Medina polgármestere, Vén Attila köszöntöt- vóban, októberben pedig a nyugdíjas napon Medinán. Fő 
te a megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy egy kis faluban is támogatónk a Medinai Önkormányzat, néha-néha magán-
jól működik egy civil szervezet. Megköszönte az eddigi személyektől  is kapunk némi támogatást, mivel forrásaink 
munkánkat, jó egészséget és hivatást kívánt az elkövetkező csökkenek. Büszkék vagyunk Csizmadia Jani bácsira, aki-
évekre. Emlékplakett adott át a szervezetnek. nek már három novellás kötete jelent meg. Ő az egyesület 

A megyei szervezett vezetőségi tagja Botos Jánosné úgy legidősebb tagja, 89 éves. 
értékelte a munkánkat, hogy tartalmasak, változatosak a Az ünnepi műsorban felléptek az óvodás gyerekek és 
programjaink, hiszen figyelemmel kísérik munkánkat. Elis- óvónőik, szerepelt a nyugdíjas kórus és Fejős Györgyné 
merésként emléklapot és jelképesen egy cserép virágot medinai, Kimiti Jánosné kölesdi nyugdíjas verset mondott. 
adott át és további eredményes munkát kívánva. Taglét- Az óvodai dolgozók vidám jelenete emelte a hangulatot. Az 
számunk jelenleg 47 fő. Az alapító tagokból már csak iskolások versekkel köszöntöttek bennünket. A műsor után 
Csizmadia János, Csizmadia Jánosné és Fejős Györgyné finom ebéd következett: sült kolbász, hurka,stb.
vannak közöttünk. A húsz év alatt nagyon sok tagtár- Ebéd után a szülinapi torta elfogyasztására került sor. 
sunktól vettünk végső búcsút. Tagjai vagyunk a Tolna Volt tombolasorsolás is, ahol értékes nyeremények vártak 
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetségének, tagdíj gazdára. Akinek kedve volt, táncra is perdülhetett. 
befizetésével segítjük munkájukat. Részt veszünk prog- Ez a nap boldogságot adott, hiszen az emberi élet alap-
ramjaikon, és küldöttségük pedig a mi rendezvényeinken. vető célja a boldogság keresése. Mint minden rendezvény 
Tagjaink közül négyen kaptak munkájuk elismeréseként előtt és után, itt is sok volt a munka, de segítőkész tagjaink 
oklevelet tőlünk. Szerveztünk gyógyfürdőbe utazást és ki- kivették részüket belőle, és ez mindenki számára boldog-
rándulásokat egyaránt, nem csak megyénkben, hanem Ba- ságot adott.
ranya, Somogy, Veszprém, Csongrád, Bács-Kiskun me-
gyékben is. Évente három alkalommal jöttünk össze egy kis Sárdiné Iker Anna - elnök 

Elismerés az önkénteseknek

Hagyományokhoz híven ez évben is megrendezte Szekszárdon a Mentálhigiéniás Műhely az 
Önkéntesek Napját és a Hála Gálát. A gála keretében a színvonalas műsorok mellett került sor 
az un. Szomjú-díj átadására, az önkéntes munka elismeréseként. (Szomjú György szekszárdi  
lakatosmester volt, aki híres volt az önkéntességéről. Ezzel a tevékenységével nagy tiszteletet 
vívott ki a XIX. század végén.) Minden évben ezzel a díjjal mondanak köszönetet az önzetlen, 

áldozatos munkát végzőknek. Két kategóriában adnak elismerést, egy egyesületnek és egy 
magánszemélynek. Az idei díjazottak: A Nők Szekszárdért  Egyesület és dr. Horváth Marcell, 

a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetségének elnöke. Az ünnepségen részt vettek 
a város más önkéntes egyesületei is, az érdekszövetség  valamennyi önkéntese, akik örömmel 

gratuláltak elnöküknek. Dr. Horváth  Marcell meghatódva vette át az oklevelet és megköszönte 
a város civil szervezeteinek figyelmességét.

20 éves a Medinai Nyugdíjasok 
Érdekszövetsége
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szerve- kiemelkedő kulturális centruma adott otthont a megyei 
zetek Szövetsége ezúttal egy híres, történelmi nevezetes- szövetségnek a kulturális seregszemle lebonyolításához.
séggel rendelkező városban, Nyírbátorban kapott hely- Máthé Antal polgármester úr megnyitóját és Román 
színt rendezvénye lebonyolításához. Demeterné elnök asszony köszöntését követően a rendez-

Engedjék meg, hogy egy kérdéssel és a kérdésre felku- vény nyitányaként Román Dóra és Szabó Panna ötödik 
tatott válasszal kezdjem mondanivalómat. Miért nevezik a osztályos tanulók énekszámokkal szerepeltek. Ezt köve-
Sárkány városának Nyírbátort? A válasz a Báthori család tően 16 település, 24 egyesületéből/klubjából 44 szereplő 
történetéig nyúlik vissza. A legenda szerint a XI. század mutatta be tudását kórus, szóló ének, tánc és versmondás 
elején a Báthoriak nemzetségéhez tartozó Vid nevű ősük terén. A résztvevők teljes létszáma 550 fő volt. A műsor 
hőstette nyomán került a sárkány a címerpajzsukba. A tör- rugalmas, profi levezetését Majtényi Edit, a nyírbátori ön-
ténet szerint hősünk, a közeli Ecsedi lápban tanyázó, a kör- kormányzat munkatársa végezte. A rendezvény zárásakor 
nyéket pusztító, az ott élőket rettegésben tartó sárkányt minden fellépő közösség emléklapot kapott a szép elő-
megölte, annak fogait bizonyítékként kivette és bemutatta. adások elismeréseként.

Majd a Báthoriak másik hős és bátor harcos családtagja, A nap végén a szövetség elnöksége kisvonattal város-
Opus neve egybeforrt Bátori - Vid nevével. A családi nézést biztosított minden jelenlévő számára.
króni-kában már együtt szerepelnek. Köszönjük Nyírbátor polgármesterének, a képviselő 

1408-ban Zsigmond király a török veszély miatt újra testület tagjainak, az önkormányzat és a kulturális központ 
szervezte a Sárkányrendet, a tagjai közé emelkedett Bátho- munkatársainak, a nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségi Egye-
riak címerpajzsát ez időtől díszíti a sárkánykígyó, és teszi sület elnökének és tagjainak a támogatást és a segítséget. 
egységessé a hagyományt (forrás: Internet). Köszönjük a szereplőknek a csodálatos, tartalmas, él-

Ez a történelmi hagyományokkal büszkélkedő, a megye mény dús előadásokat.                                Csikai Sándorné

Kulturális esemény a Sárkány városában
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Engedjenek meg egy rövid visszatekintést a nyugdíjas- Májusban kiránduláson voltunk Álmosdon. Álmosd 
klubunk életéből. győztes csata helyszíne. A Bocskai-féle felkelésben (1604-

Az Alsójózsai Nyugdíjasklub 1989-ben alakult 8 fővel. 1606) a Bocskai István által vezetett hajdú csapatok első 
Jelenlegi taglétszámunk 45 fő. döntő győzelme itt volt a császári seregek felett.

Klubvezetőnk: Pásztor Ferencné (Irénke). Hetente tar- Júniusban a Berettyóújfalu melletti Szásztanyára ki-
tunk klubfoglalkozásokat, de júliusban, augusztusban nyá- rándultunk. Bejártuk az élménydús tanyai látnivalókat, s a 
ri szünet van. Nagy feladatunk lesz 2019-ben, hogy a 30. kiváló ebéd után portyázás következett a környéken. Ez a 
éves évfordulónkat megszervezzük. kirándulás a szükséges mozgásigényt is megoldotta, és bő-

Rendszeresen jelen vagyunk a Józsai Közösségi Ház ven megérte a befektetett fáradságot.
rendezvényein, kiállításain, a városrészünk ünnepségein. Júniusban még kiruccantunk Zelemérre is. A szép idő-

Megrendeztük a nőnapi ünnepségünket, a húsvéti lo- ben eltöltött pihenőnapon piknikkeltünk a Csonka-torony 
csolkodást. A nyári szünetben elmegyünk Berekfürdőre, árnyékában, s István-királyunk szobra közelében ebédre 
ősszel szeretnénk elmenni Ópusztaszerre. elkészült/megfőtt a mezítlábas-slambuc is. 

Nótakörünk 21 éve működik. A dalos- nótáskedvű tag- Júniusban még megrendeztük a születésnaposok, vala-
jaink létszáma 14-16 fő. Nagyon hiányzik sorainkból a sú- mint a névnaposok felköszöntését. A vacsorával egybe-
lyos betegsége miatt kiváló Papp Ferenc házaspár. Eljá- kötött rendezvényünkön az ünnepeltek köszöntésén túl 
runk a környékbeli térségi dalos találkozókra is, ahol fellé- szavalatok, énekek szóltak a lelkes közönségnek és az 
pünk: Debrecen-Csapókertben, Konyáron, Hajdúnáná- ünnepelteknek. No persze a szép, nagy születésnapi tortát 
son, Görbeházán. Itt kell elmondanunk, hogy Nótakörünk is mind megettük. 
2018 májusában a térségi dalos fesztiválunkon Kiváló mi- Folytatás következik szeptemberben.
nősítést ért el.

Bemutatkozó soraink után következzenek az utóbbi Gorzsás Antal
kirándulásainkról szóló tájékoztatásaink. Sajtófelelős

Az Alsójózsai Nyugdíjasklub életéből
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Nyáron sem pihenünk

A Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület hagyomány- részt a találkozón. Elmondani nem lehet, hogy milyen fo-
őrző csoportja nyáron sem pihen. Míg mások nyaralnak, gadtatásban volt részünk, azt át kell élni. Csodálatos volt a 
mi hétről hétre próbálunk, és versenyekre járunk. 2018. hely, a fogadtatás, az ellátás, és a találkozó megrendezése. 
májusában Gyöngyösöm a Kelet-Magyarországi Tánc- A műsor szervezés szerény, de nagyszerű volt. Egyesü-
versenyen vettünk részt. Ott tartózkodásunk ideje alatt letünk énekkara nagy sikert, vastapsot kapott, a sport ver-
Madai László csengeri születésű, ma már nyugdíjas bá- senyen Csenger lett az első. Búcsúzáskor a buszig kísértek 
nyamérnök kalauzol bennünket évről évre. Az idén a Mát- bennünket, és megígértették velünk, hogy 2019-ben is 
rai Erőművekbe vitte el a csoportot, ahol nagy szeretettel ellátogatunk hozzájuk, míg a buszt látták, addig integettek 
fogadtak bennünket, bemutatták az erőmű működését, utánunk. Ha lehetőségünk lesz rá, szívesen elmegyünk 
délután pedig az ország legmagasabban fekvő tavához, a jövőre is.
Sástóhoz mentünk el. Csodálatos, csendes pihenő hely, egy Egyesületünk hagyományőrző csoportjának ezek a fel-
páran felmentek a kilátóba gyönyörködni a táj szépségé- lépések jelentik a nyaralást, ezért ha tehetjük, megyünk, de 
ben. a fellépések ideje minden esetben 2-3 napos, mert egy nap 

Júniusban Salgótarjánban lépett fel az egyesület triója, alatt nem lehet megjárni a találkozókat, így a lehetőséghez 
az Országos Könnyűzenei Fesztiválon. Salgótarjánban alkalmazkodva ismerkedünk a környékkel, megnézzük az 
már negyedszer voltunk versenyen. A Nógrád Megyei Szö- adott település nevezetességeit, műemlékeit.
vetség elnöke régi ismerősünk, több országos rendezvé- Még nincs vége a nyárnak, így nem pihenhetünk, vár 
nyen segíti fellépéseinket. Innen már egyenes volt az utunk ránk még pár fellépés, sajnos van olyan is, hogy vissza kell 
Gyulára, ahol az Országos Szeniortánc Versenyen vettünk utasítani egy-egy meghívást, mint most is Körösladányba 
részt. Sikeres volt a fellépésünk - "Arany" minősítést ér- voltunk hivatalosak a Bartók Béla emléktábla avatására, de 
tünk el. A zsűri elnökétől csak dicséretet kaptunk, kedves az időpont ütközött egy korábban elfogadott meghívással. 
szavakkal dicsérte ruhánkat: "szerény, de nagyon szép". Sok helyre mehetnénk, de idő és anyagi fedezet hiányában 

Még nincs vége a nyári szezonnak: júliusban Nyírbá- nem tudunk mindenhova elmenni. Hála Istennek, min-
torban léptünk fel, a Nyugdíjasok Országos Kulturális denkinek van szép családja, akiknek az életében is telje-
Találkozóján, ének, tánc és versmondás kategóriában, sítjük szülői és nagyszülői kötelezettségeinket, ami minden 
öröm volt a régi kedves ismerősökkel találkozni. kimaradt fellépésért kárpótol bennünket. Köszönjük vá-

Az idén első alkalommal kaptunk meghívást Komá- rosunk Polgármesterének és az országos szerveknek, vala-
diba, a XI. Régiós és I. Országos Baráti Kulturális Talál- mint városunk egyéni vállalkozóinak a támogatást, ezek 
kozóra. Várakozással néztünk a találkozás elé. Ezen a ta- nélkül a támogatások nélkül nem valósulhattak volna meg 
lálkozón nem csak a hagyományőrző csoportunk vett a fenti programok.
részt, velünk jött egyesületünk több tagja is, 22-en vettünk Juhász Istvánné - az egyesület elnöke
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Nálunk a Balatonnál az egyesület nyugdíjasainak a nyári 270 milliárd forinttal járulunk hozzá, amit "fizetetlen mun-
vakáció akkor kezdődik, amikor vége az iskola évnek és a kának" is titulálnak.
szeptemberi iskola kezdésig csak akkor találkozunk a vá- Mindezt csak azok kedvéért emlegetem fel, akik az 
rosban, ha unokáikkal kézen fogva végzik napi teendőiket, "unokázást" nem tekintik értékteremtő munkának. Mégis 
vagy szerveznek szabadidős programokat. tegyük mindezt addig, amíg a fiatalabb generációk, a gyer-

Magam is érintett vagyok és hála a sorsnak a vakáció, a mekeink e felelősségteljes feladattal megbíznak bennün-
kikapcsolódás a rövidebb-hosszabb unokás együttlétekkel ket, s ez az időszak az érintettek 10-15%-nál egész évben 
tölti ki a nyári hónapokat. Hogy ez örömteli-e, az úgy gon- jellemző. Van-e annál felemelőbb érzés, mint részeseivé 
dolom nem képezi vita tárgyát, hiszen a szülők teher- válni a felnövekvő generációk nevelésének és kivenni 
mentesítése természetes feladatunk, s addig örüljünk, amíg részünket ebből a nemes feladatból?!
szükség van ránk. Felejtsük is el a korábban felemlített számsort. Bár aki-

Mind e mellett jutott eszembe, hogy a károgók által nek inge, vegye már magára!
hangoztatott "mihaszna"generációról készült egy KSH Küszöbön az ősz, amikor a még akkumulált erőfor-
által is beismert szám, ami azt jelenti, hogy a 733 Ft-os rásainkra további családsegítő feladatok várnak és a mara-
minimálbért figyelembe véve az ország erőforrásaihoz, a dékkal saját közösségünk gyarapítását szolgálhatjuk.
GDP nagyságához 6,2 milliárd forinttal, a növekményhez Jánossy Gábor - Siófok

Lapzártakor jött a hír...

Megújult: www.nyosz.hu!

A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület saj- gyasztói árnövekedés is ezen az értéken fog reali-
tóközleményt adott ki augusztus 10-én, melynek té- zálódni. Megítélésünk szerint a valóság nem igazolta 
mája: Nyugdíjkorrekciós programra van szükség! vissza a tervezési feltételt. 

A közleményt alább közöljük. A napokban nyilvánosságra került infláció mér-
téke a július hónapban már 3,4 százalékos volt, és 

Az idősek kiszolgáltatottságának csökkentéséért, szakértők az év végéig további növekedést prog-
a méltóságuk növekedéséért szerveződött, országos nosztizálnak. 
hatókörrel tevékenykedő önkéntes érdekképviseleti Az aláíró szervezetek kérik, hogy 2019. január 
szervezetek azt kérik a Magyarország Kormányától, elsejével a nyugdíjak, járadékok és nyugdíjszerűrű el-
hogy tegyen lépéseket a jelenleg hatályos törvényben látások havi összege minimum 3,5 százalékkal emel-
rögzített jövő évi nyugdíjemelés korrekciójára. kedjenek. 

A Magyarország 2019.évi központi költségveté- Támogatnánk, ha az emelkedés alapot teremtene 
séről szóló törvény 58. §-a 2,7 százalékos nyugdíj- egy nyugdíjkorrekciós folyamat megkezdéséhez, ez-
emelést irányoz elő. Az emelés mértéke arra a ter- zel is segítve az alacsony ellátásban részesültek fel-
vezési számításra alapozódott, hogy a jövő évi fo- zárkóztatásának a szükségességét.

A "mihaszna generáció" vakációja



Augusztus 29. Augusztus 30. Augusztus 31.
11.00 óra 09.00 óra Szenior Mozgásprogram és 

Érdekvédelmi konferencia Országos Dalköri Fesztivál Szeniortánc találkozó
Téma: - Újra szól a dal 2018 9:00 óra

válságkezelés időskorban A fesztiválra hívjuk és várjuk az Kapunyitás, regisztráció 
(család, egészség, pénzügy, ország területéről azokat a nyugdíjas (egész nap)

közösségek) dalos közösségeket, amelyek az év 10:00 óra 
vagyis milyen tanácsokat adnak a folyamán a felmenő rendszerű Megnyitó, majd közös bemelegítés

szakemberek, hogyan legyünk úrrá a versenyeinken kiválóan szerepeltek, Folyamatosan: 
legkülönfélébb gondjainkon, és műsorukat szakavatott zsűri Túrák és játékok, 

problémáinkon? jelenlétében, és nagy számú kortársi szeniortánc oktatás és bemutatók
Előadók: közönség előtt szívesen mutatnák 12:00 óra

Dr. Tonk Emil ("marketing guru")  be. Ebéd  (azok számára, akik 
Dr. Farkas András ("nyugdíj guru") A fellépők, kísérők, érdeklődők megrendelték előzetesen)

13.30 óra számára a részvétel 200.- Ft-os 13.30 óra
Ebéd (azok számára, akik regisztrációs jegy ellenében Kerekasztal-beszélgetés a Szenior-
megrendelték előzetesen) biztosított, mozgás-program nagyköveteivel - 

14.30 óra melyet belépéskor kell fizetni. Németh Lajos és Várkonyi András
Személyiségfejlesztő, és szituációs 12.00 órától ebéd folyamatosan 
játékok  Scherer József  mester (azok számára, akik megrendelték A rendezvényen az alábbi 

coach vezetésével előzetesen), majd tombola, és a programok közül válogathat: 
18.00 óra fesztivál bemutatóinak folytatása Kispályás foci, Pingpong, Darts, 

Vacsora (azok számára, akik 15.00 óra Taifun, Csocsó, Petanque, Minigolf, 
megrendelték előzetesen) Alex Tamás Idősebbek Pontdobó kapu, stb.

hullámhosszán c műsora, a 
A konferenciára minden érdeklődő Szépkorúak himnuszának 16:00 óra

nyugdíjas aktivistát, közösséget bemutatása Tombolahúzás, díjátadás, majd a 
szeretettel hívunk és várunk. 16.00 óra: eredményhirdetés rendezvény zárása

17.00 óra: Szeredy Krisztina 
A részvétel 200.- Ft-os regisztrációs énekművész műsora A részvétel 200.- Ft-os regisztrációs 

jegy ellenében biztosított, melyet 18.30 óra: Vacsora (azok számára, jegy ellenében biztosított, melyet 
belépéskor kell fizetni. akik megrendelték előzetesen) belépéskor kell fizetni.
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KibeszélőKibeszélő

Korlátot a jogosítvány használatnak?

Javaslet érkezett, hogy a Generációnk újságban legyen lehetőség egy olyan rovat beindítására, amelyben önma-
gunkról, az életünkről, életünk visszáságairól szólunk. Legyen ez egy rövid, tényszerű kibeszélős rovat. Hiszen sok 
olyan dolog van az életünkben, amit szeretnénk megosztani másokkal és ezt az interneten többen meg is teszik. De ezek 
általában a kellemes dolgokról szólnak, ami egy kicsit talán "dicsekvésnek" is számít.

De mi van azokkal a közösségi életben megélt percekkel, órákkal, amelyek szembe mennek velünk és a sok év ta-
pasztalata alapján belénk rögződött elvekkel? A megélt élményt követően jön a dohogás, a kellemetlen, üres érzés a ki 
nem beszélt igazság miatt. Mi lenne, ha indítanánk erre egy rovatot címmel?

Ez ne a tragédiákról szóljon! Mert tudjuk, ebből nagyon sok van!Szóljon ez a napjainkról, a mindenkit - főleg az idős 
társadalmat - érintő problémákról. Arról, hogy mi idősek hogyan éljük meg napjainkat és a társadalom elfogadottsága 
irányunkban hogyan alakul? Egyáltalán azok, akik rólunk döntenek, tisztában vannak-e azzal, hogy a most idősekre 
hozott rendeletekkel egyszer nekik is szembesülniük kell?

Várjuk az alábbiakhoz hasonló negatív élményeiteket.

 Életem felejthető pillanatai! 

Megfigyelhető néhány médiában - főleg a népszerű- próbálok vigyázni, hogy ne kapjak büntit, mert nagyon 
séget hajhászó reggeli műsorokban - időről időre felteszik sajnálom kifizetni az átlagnyugdíjamból a 30 ezer forintos 
azt a kérdést, hogy meddig vezethessenek az idősek, mi az a büntetést.
kor, ami után egy szigorító törvény előírása szerint az idő- Közeledek egy kamionhoz, ezért ki kellene sorolnom a 
sek tegyék le a jogosítványt. Innentől bármennyi kilo- belső sávba. Nézem, szabad a belső sáv, csak egy fekete ko-
métert vezetett életében balesetmentesen, a kocsit a jövő- csi jön a távolban. Amint kimegyek, a távollévő autó ve-
ben csak álló helyben, "külső, belső ápolási" célokra hasz- szettül villogtat.
nálhatja. Na, jön a kis VUK- mondom a feleségemnek! (VUK a 

Természetesen ez a vita mindig "megalapozott" ténye- nagysikerű rajzfilmben úgy kapta a nevét, hogy a jó vadász 
ken alapul, mert a hírekben időnként szerepel egy-egy idős hírében lévő fiatal róka mondása ez volt: Vadászom Utam-
társunk, aki - a nem túl "szalonképes", Gyurcsányi fordu- ból Kotródj! Ennek XXI. századi megfelelője: Vezetek 
lattal élve - elcseszett valamit. A lényeg az, hogy ezt a Utamból Kotródj.)
problémát meg kell oldani. Jönnek a műsorvezetőktől és a 
hallgatóktól a jobbnál jobb ötletek az eltiltás konkrét ha- Sajnálatos, de nem tudom befejezni az előzést, a fekete 
tárairól - talán 65, vagy 70, esetleg 75 év. tízmillió feletti sportkocsi egy-két méterrel mögöttem 

Sajnálatosan azt nem veszik figyelembe, hogy a baleseti kénytelen 136 kilométer/órára lecsökkenteni a sebességét 
statisztikák mit mutatnak. Hány halálos balesetet okoznak és tovább villogtat. Befejezem az előzést és a "műsor" foly-
a fiatalok, a felpörgött, discos vezetési stílusukkal, vagy a tatódik azzal, hogy a két, alig harminc éves, nagy tapasz-
meggondolatlanságukból, és mennyit az idősek korukból talattal és a saját maguk által összelapátolt jelentős anyagi 
eredő reflex lassulásból? háttérrel rendelkező fiatal a kocsim mellé érve, félreért-

Másrészt, nagyon nem érthetek egyet a fiatalok ötle- hetetlen mozdulatokkal adják a tudtomra, hogy menjünk a 
teivel, mert a testi és szellemi fittség - ha még nem vették fenébe! De minél előbb és főleg minél gyorsabban!
volna észre - nem korfüggő. Ezt már az orvosok sokszor 
bebizonyították, de nagyon sajnálatos, hogy egyesek az Most már értem az új elvárás lényegét. Sokszor útban 
olcsó népszerűség kedvéért a műsoraikban rendszeresen vagyunk még az általunk befizetett adóból épített autó-
előveszik ezeket a témákat. pályán is. Ezért a helyzet megoldásának legegyszerűbb 

formája 60 év felett elvenni a jogosítványt és, nézegesse az 
Ez a gondolat van az agyamban, amikor tempósan öreg a kocsiját otthon a garázsában. Hiszen úgy is félti, 

haladok egy szürke nyári délutánon az M7-es autópályán. A mert sokaknak egy élet munkájának eredménye ez az öreg 
megszokottnál sűrűbb a forgalom, ezért hatvan felett még kocsi.
fontosabb a koncentráció. Szeretem felvenni a forgalom 
ritmusát, ezért 130 felett tartom a sebességet, de arra meg- (név és cím a szerkesztőségben)
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Az újságok megírták, hogy 2018. július 5-én, életének "Az életem műve … bő tizenöt évet dolgoztam rajta. ... 
74. évében hosszas betegség után elhunyt Aczél Endre. Az Acélsodrony a magyar politika történéseit úgy adta elő, 
Idézet a Népszavából: "A kíváncsiság, a tudni akarás és a ahogyan azt a magyar dolgozó nép megélte. ... azt gondo-
közönség tájékoztatásának kötelezettsége vezette. A Gö- lom, … voltaképpen hiteles krónikája a rendszerváltozásig 
möri Endre nevével fémjelezhető nagy generáció méltó megélt majd három évtizednek. … A magam naiv módján 
örököseként, hírlapíróként alkotott napi múlékonyságú "gyermekeinknek" szántam. ... A  felnövekvő nemzedékek 
műfajban maradandót." nem "rezonálnak" ezekre, ... bevonult a kommunistázás 

meg a bolsizás, de halvány lila sejtelmük sincs arról, hogy 
Szerettem írásait. Amikor 2009-ben megjelent AMIT AZ A VILÁG valójában milyen volt.  ... Mi arról álmo-

MEGÍRHATOK c. könyve, abban nagyon szemléletesen doztunk, hogy akár gyalog is elmennénk Bécsig, ha nyitva 
írt életéről, munkáiról. volna a határ; ők interneten foglalnak le maguknak londoni 

Szeretnék emlékezni Aczél Endrére a könyveiből vett koncertjegyeket, és "fapadosoznak" egyet, ha más nincs, 
idézetekkel  mondjuk Pozsonyból. ...

'74 januárjától Pekingben tudósító. Gyermekük szüle- Én annyi mindent olvastam össze, …a ma nemzedékei 
téséről - aki '75-ben született - szólnak a következő sorok. nem olvasnak, mert a betű lassan kivész az életükből. (Ne-

"A harmadik hónapban - mivel problémák adódtak - hezen értettem meg eleinte azokat a panaszokat, hogy 
bevittem őt a Barátság névre hallgató kórházba... Mari és "szövegértésben" miért kullog ifjúságunk az európai rang-
az orvosnő között - orosz, angol és kínai szavak, na meg a listák hátsó felén. Az én fiatalságom idején föl sem merült 
kéz és láb használatával - kialakult egy tartós baráti kom- az a fogalom, hogy "szövegértés".
munikáció, amely lelkileg nagyon jót tett a "betegnek". Utóbb nyilván azért merülhetett fel, mert az ifjúság 

A szülésről ... döntő hányada elfordult az olvasástól és a szókészletét 
"Amikor a fájások felerősödtek, jött egy bábaasszony- szinte kizárólag az elektromos média neoprimitív szöve-

féleség, aki a következőket csinálta: mind a tíz ujjával a geiből meríti. S aki nem olvas, az természetesen nem mű-
bőrön - jobb híján ezt mondom - elkezdett a hasán zon- velődik, és nem is érti az elébe kerülő szövegeket, holott 
gorázni. Sebesen mozgatta az ujjait, aminek úgy három azok az anyanyelvén íródnak."
perc múltán az lett az eredménye, hogy Mari szempillái Aczél Endre az Amit megírhatok c. könyv után - 
nehezülni kezdtek... majd elaludt. Körülbelül húsz percig amelyből fentebb idéztem -, 2010 és 2011 között három 
aludhatott, teljesen kipihenten, jókedvűen ébredt, úgy is vastag kötetben Acélsodrony címmel a '60-as, ', 70-es és a 
maradt, amíg csak nem érkezett meg a következő fájdalom- '80-as évekről adta ki emlékezéseit. Később, 2014- ben 
adag … “ jelent meg az '50-es évek 1. kötete, amit - sajnos - nem 

Ezután  a leendő apát hazaküldték. követett a második.
A szülőszobában egyszerre hárman szültek. A két kínai A ' 60-as évek beköszöntőjében írta: "1962-ben érett-

szülőtársból egyetlen panaszos hang se jött ki, s ez olyan ségiztem, s onnantól fogva - egyetemistaként, majd új-
megnyugtatóan hatott az én feleségemre, hogy maga is ságíróként - mohó érdeklődéssel figyeltem mindent, ami 
panaszszó nélkül hozta világra a fiunkat." körülöttem történt. A politika legalább annyira érdekelt, 

Az iskolás gyermekükről már Londonból ír. mint képzőművészet, a popzene vagy a sport, afféle lelkes 
"Laci fiunkat 1981 szeptemberében beírattuk egy... típusként magamba szívtam "a világ összes dolgát". Aztán 

teljesen ingyenes általános iskolába, ahol tanulni keveset három évtized múltán úgy gondoltam, hogy ami bennem 
tanult. ...Rögtön ráéreztünk, hogy ez így nem lesz jó. ...Így van, azt talán a "közt" is érdekelheti. … Így született meg  
került Laci fiam kevesebb, mint félév elmúltával egy nem … az Acélsodrony."
túl drága, de nem is olcsó iskolába. …Én azonban úgy 
gondoltam, hogy ellentétben a többi magyarokkal, akik A könyveket elolvasva, értőbben idézhettem fel fiatal-
csak azt lesték, hogy összejött-e már a pénz a BMW-re, ságom éveit. 
inkább a Hill House-ba járatom a gyerekemet, lévén ez a Köszönettel emlékezve Aczél Endrére.
szememben jobb beruházás." Egy érdeklődő olvasója: 

A 2009-ben megjelent ACÉLSODRONYRÓL: Király Istvánné

PostabontásPostabontás

Aczél Endrére emlékezve 
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Tizedik alkalommal 2018. július 07-én rendezte meg a A táncfesztiválon az ország harminchat településéről 
Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége a X. Or- több mint ötszáz fellépő, néző és kísérő vett részt. A 
szágos Szenior Táncfesztivált Gyulán az Erkel Ferenc Mű- fellépő csoportok Budapesttől Gyöngyösig, Taksonytól 
velődési Központban. Ostorosig, Kabától Ráckeresztúrig, Berettyóújfalutól 

Kora reggeltől az ország számos helyéről érkező cso- Esztárig, Miskolctól Nagytarcsáig, Ózdtól Hajdúdorogig 
portok, fellépők lepték el a Művelődési Központ előcsar- stb. mind-mind nagy izgalommal és figyelemmel kísérték a 
nokát, ahol a szokásos adminisztráció után népviseletbe és fellépők produkcióit.
egyéb fellépő ruhába öltöztek át. Az egész napos ese- A táncfesztiválon két fő kategóriában - néptánc és tár-
ményen a fellépők, kísérők, vendégek sokasága zsúfolásig sastánc, valamint egyéb táncok kategóriájában ítélkezhe-
megtöltötte a nem túl tágas nézőteret. tett a három tagú szakmai zsűri. Néptánc kategória, vala-

A táncfesztivál lehetőséget biztosít az országban mű- mint a zsűri elnöke Hegedűsné Farka Lilla néptáncpeda-
ködő szenior csoportok bemutatkozására, tudásuk össze- gógus (Békéscsaba) a Békés Megyei Néptáncosok Szövet-
mérésére, valamint produkcióik szakmai zsűri általi meg- ségének elnöke volt, társastánc kategóriában Antali Zoltán 
mérettetésre. A táncfesztivál kiemelt célja az is, hogy a társastáncpedagógus (Orosháza) Békés Megyei Príma dí-
bemutatott produkciókkal a táncosok kedvet teremtsenek jas, egyéb kategóriában pedig Virág Veronika (Kistelek) 
a közönségnek, a nyugdíjas korosztálynak a mozgáshoz, a balettmester volt. A bemutatott színes produkciók közt 
felnőttkori tánctanuláshoz,  az önfeledt szórakozáshoz. különféle néptánc összeállítások és társastánc bemutatók, 

Nem könnyű kiállni a színpadra, nagy önbizalom, ke- valamint kákán, country, sztep, stb. szerepelt.
mény felkészülés és gyakorlás előzi meg a sikert - mondta A szakmai zsűri döntése alapján a következő eredmé-
Szrenka Pálné Erzsike a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesü- nyek születtek: kiemelt arany minősítést: 13 fellépő ért el, 
letek Szövetsége elnöke - aki arra buzdította a közönséget, arany minősítést: 17 fellépő ért el, ezüst minősítést: 12 
hogy a fellépőket tapssal biztassák, az előadott produkci- fellépő kapott. Helyi, gyulai felajánlásaként a kimondottan 
ókat pedig nagy szertettel fogadják. Hangsúlyozta, hogy a a Békés megyei fellépő csoportok között arany, ezüst, 
jubileumi rendezvény is bizonyítja a tánc összetartó erejét, bronz és különdíj is kiosztásra került. 
és hogy a nyugdíjas társadalom aktív a mindennapokban is. A  X. jubileumi rendezvényen mindenki egységes véle-

A rendezvényt a vendéglátó Gyula város polgármestere ménye volt, hogy értéket teremtettek, és adtak át és mély 
Dr. Görgényi Ernő nyitotta meg. Gyula vendégszerető közösségi, baráti kapcsolatok alakultak ki.
város, ezért is biztosítottak lehetőséget a mai országos A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támo-
rendezvény ismételt lebonyolításához. Gyula városában gatásával valósult meg. További támogatók: Gyula Város 
helye van a kultúra minden szegmensének, így a táncfesz- Önkormányzata, Békés Megyei Önkormányzat, Nyugdí-
tiválnak is, és megígérte a jövő évi rendezvény biztosítá- jasok Országos Szövetsége, Gyulai Nyugdíjasok Érdek-
sának helyszínét. Köszöntőt mondott még Tolnai Péter, a védelmi Egyesülete, Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége, 
Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, valamint Oskovics Gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központ, Békés Megyei 
György a NYOSZ alelnöke. Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége.                  Mizó Ferenc

Mozdulj!Mozdulj!

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

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

X. Országos Szenior Táncfesztivál
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Családi Egészség- és Sportnap
ahol unokáikkal együtt sportolhattak a Békés megyei nyugdíjasok

Augusztus 3-án tizenkettedik alkalommal rendezte meg Kotroczóné Terike megyei védőnő személyes támogatásá-
a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége a Békés nak köszönhetően.
megyei Családi Egészség- és Sportnapját Békéscsabán a A "Szenior mozgásprogram" kommunikációs munka-
Tréning Center sportcentrumban. Ez évben a rendezvény társa, Glazer Szilvia a helyszínen kihangsúlyozta, hogy az 
csatlakozott a Nyugdíjasok Országos Szövetsége "Szenior országos program kezdeményezésének célja, hogy a nyug-
mozgásprogramjához", amelynek nagykövete Németh La- díjasokat át- és megmozgassák egészségük érdekében. Az 
jos immár nyugdíjas meteorológus volt. idei program különlegessége, hogy országosan úgy moz-

gósítsák a nyugdíjasokat, hogy tízezer olyan mozgással töl-
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntette a tött órát gyűjtsenek össze, ami alatt legalább százan egy-

szépszámú megjelentet és köszöntőjében elmondta, hogy szerre sportolnak folyamatosan.
a rendezvény igazi családi programról szól, hiszen nyugdí- Németh Lajos nyugdíjas meteorológus a "Szenior moz-
jasok unokáikkal együtt sportolhatnak a mai napon. gásprogram" arca és aki a nevét adta mindehhez, a rendez-

Tolnai Péter a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke beszé- vényen minden programot személyesen végiglátogatott, 
dében kitért arra, hogy a nyugdíjas éveknek nem feltétlenül mindenkivel elbeszélgetett, becsületesen végigtornázta a 
a passzív pihenéssel kell eltelniük, hanem a szépkorúak  bemelegítő gyógytornát is és nyilatkozott a megjelent 
olyan dolgokkal is eltölthetik felszabadult idejüket, ami médiáknak. Kihangsúlyozta, aki korban közel áll hozzá, 
hasznos az egészségüknek. Kiemelte, hogy a Békés Megyei minden embernek van mozgásszervi problémája, ami be-
Nyugdíjas Egyesületek Szövetség folyamatosan, évente folyásolja a hétköznapjait, de azt rendszeres mozgással 
több olyan rendezvényt is szervez amely a nyugdíjasok tompítani lehet. Kezdeményezésük további céljaként em-
szabadidős és kulturális kikapcsolódását szolgálja (a vissza- lítette még az olyan közösségek kialakulását, kialakítását, 
térő megyei és régiós rendezvények sora, a X. Országos ahol a sok esetben egyedül maradt nyugdíjasok ezen prog-
Szenior Táncfesztivál, stb.) ram szervezésével új családba épülhetnek be. 

A Békés megyei Családi Egészség- és Sportnap prog-
A rendezvény eddigi és ez évi célja is az idős, nyugdíjas ramját színesítette az is, hogy főzőversenyt is rendeztek a 

korosztály megmozgatása, ezért is csatlakozott a megyei benevező csapatoknak. A bográcsokban elkészült finom 
nyugdíjas szövetség az országos mozgásprogramhoz. ételeket zsűrizés után a rendezvény látogatói jó étvággyal 
Mindennek a megyei főszervezője Szrenka Pálné Erzsike a fogyaszthatták el.
Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elnöke A rendezvény teljes időtartama alatt a látogatókat a Bé-
volt.  kés megyei meghívott nyugdíjas csoportok, előadók válto-

A rendezvényt gyógytorna, különféle sportversenyek,  zatos kulturális műsoraival, programjaival szórakoztatták.
labdajátékok, lengőteke, tenisz, biliárd, nagyszülő-unoka 
kvíz, unokáknak pedig labdajáték és aszfaltrajz-verseny A rendezvény végén mindegyik sportágban a résztvevő 
színesítette a sportnapi rendezvényt. felnőttek és gyermekek oklevelet és tárgyjutalmat vehettek 

Az "egészség utcában" folyamatos szűrések (vérnyo- át, valamint jutalmaztuk a főzőverseny eredményes csapa-
más, vércukor, testzsír,stb.), valamint egészségügyi szakta- tai is.
nácsadások álltak a nagyszámú érdeklődő rendelkezésére Mizó Ferenc

Mozdulj!Mozdulj!
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A 3. alkalommal rendezték meg július 16-18 között a 
csehországi Olomoucban a Visegrádi Négyek szenior 
sportolóinak nemzetközi találkozóját.

A megmérettetésre a NYOSZ kapott meghívást és a 
magyar nyugdíjas társadalmat egy nyolc főből álló veszp-
rémi csapat képviselte. A verseny kiírása szerint férfi és női 
kategóriában és két korosztályban lehetett versenyzőket 
nevezni. A versenyzőkre 10 különböző ügyességi feladat 
várt és a versenyszámokban elért egyéni első három hely 
alapján adtak pontokat. Az egyénileg szerzett pontok alap-
ján alakult ki a csapatok végső összetett helyezése.

A versenyszámokban volt golf, darts, karikadobálás, 
kézigránátdobás célba, hoki ütővel kapura gurítás. Futó-
számokban síkfutás, talicskázás, teniszütővel szlalom. A 
magyar csapatnak nagyon kevés lehetősége volt a felkészü-
lésre, mert a versenyszámok többségével a helyszínen talál-
kozott először. A nehézségek ellenére a csapatnak négy 
érmet sikerült elhoznia. Dartsban Demeter Ferenc bronz, 
golfban Kovács Zoltán bronz, kézigránátdobásban Farkas 
Sándor bronz, talicska tolásban Fonyódiné Kávás Erika 
ezüst érmet szerzett. A tényekhez hozzátartozik az is, hogy 
a helyezések eldöntése egyes számokban számunkra szo-
katlanul történt. Farkas Sándor többedmagával a maxi-
mum 9 köregységet teljesítette és a szétdobás helyett a szü-
letési év alapján történt a helyezések besorolása. A ma-
gyarok végül a 19 csapatot felvonultatott mezőnyben az 
előkelő ötödik helyet szerezte meg.

A rendezvény értékét emelte az a tény, hogy az ered-
ményhirdetésen megjelent és az okleveleket személyesen 
adta át Csehország miniszterelnöke, Andrej Babis. A mi-
niszterelnök rövid beszédében bejelentette, hogy január el-
sejétől egységesen 700 koronával emelik a nyugdíjakat. 
Egyben ígéretet tett arra is, hogy nagyobb szerepet kap a 
nyugdíjasok országos vezetése a szociális lakások elosztá-
sában, ezzel is csökkentve az utcára kerülő idősek számát.

Az elismerések átadását követően a miniszterelnök 
dedikálta a nemrégiben megjelent könyvét, ami "Miről 
álmodom, amikor ébren vagyok" címmel került kiadásra. 
A rendezvény hátralévő részében a miniszterelnök sorra 
látogatta a régiók és a külföldi országok csapatait és el-
beszélgetett a szenior sporttalálkozó résztvevőivel.

A részvevők megállapították, hogy ez a nemzetközi 
sporttalálkozó nagyon jó alkalom volt arra, hogy tovább 
erősödjenek a barátságok a környező országok hasonló 
korú polgárai között, határok és elvárások nélkül. Mert ez a 
korosztály úgy élte le az aktív életét, hogy nem voltak ilyen 
kötetlen, saját maguk által választott találkozási lehető-
ségek.                                        Demeter Ferenc - csapatvezető

Csehországi megmérettetés

Mozdulj!Mozdulj!

Megnyitó a stadionban

Miniszterelnöki gratuláció

Miniszterelnök és a magyar csapattagok

Miniszterelnök és a magyar csapat



23ENERÁCIÓNG K

Mondjam, vagy ne mondjam?

"Az egész gyermek olyan, mint egyetlen lásnak az első fele dicsér, a második tunk egy megfelelési kényszert is, 
érzékszerv, minden hatásra reagál, amit em- pedig némi csipkelődést hordoz. Ez hogy mindig büszkévé tegyen minket. 
berek váltanak ki belőle. Hogy egész élete megkeverheti a gyermek gondolatait, Ám neki kellene elégedettnek lennie 
egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan nem tudja biztosan, hogy most vajon és örülnie a teljesítményének. Helyet-
viselkednek a közelében."  (Rudolf  Steiner) méltatták a viselkedését vagy nem. te mondhatjuk azt; "Remélem örülsz, 

Bizonyára észrevették már a gye- Csak dicsérjünk, ne tegyünk mögé hogy segítség nélkül, teljesen egyedül 
rekesek, hogy az apróság a korai évei- egyéb zavaró megjegyzést. fel tudtad építeni ezt a házikót." Ez 
ben olyan, mint egy szivacs, és min- Inkább a jót. Gary Chapman sze- neki és róla szól.
dent magába szív. Hogy aztán a legvá- rint; "Minél nagyobb a gyermek, an- Legyünk jelen. Az utóbbi meg-
ratlanabb helyeken és pillanatokban nál többet szidjuk a kudarcai miatt, jegyzésnek sokkal kisebb értéke van, 
törjön elő belőle, amit látott vagy hal- ahelyett, hogy megdicsérnénk a sike- ha mindez aközben hangzik el, mi-
lott. Nem véletlen érdemes nagy kö- reiért." Vegyük észre a jót, még a közben a tükör előtt az ingünket gom-
rültekintéssel beszélni a környezeté- problémás helyzetekben is. Általában boljuk, nyakkendőt kötünk és csak 
ben. Még elővigyázatosabbnak kell az történik, hogy a lurkó csinál vala- egy gyors félpillantást vethetünk az 
lennünk, amikor vele beszélgetünk. mit, és mi rögtön észrevesszük, mi az, épített házikóra. Ha odatelepedünk, 
Mert minden megnyilvánulásunk je- ami rossz. Mi lenne, ha fordítva csi- mosolygunk és további kérdéseket 
lentős hatással lesz a személyisége for- nálnánk? Ha arra figyelnénk fel, ami teszünk fel, akkor jelentőséget tulaj-
málására. Mit és hogyan mondjunk a az egészben pozitív. Mintegy a tanu- donítunk a cselekedetének. Valóban 
legkisebbeknek? lási folyamat és a dicséret kombiná- elismerjük, kitüntetjük a figyelmünk-

Lekicsinylés elfelejtve. Tartóz- ciójaként. Például a gyerek egyedül kel és időt szánunk rá. 
kodjunk attól, hogy bárkit is lefitymál- mossa a kezét, és ezt egyre ügyeseb- Kérjük ki a véleményét. Talán 
junk. Nagyon rossz példa pejoratív ben teszi. Mégis, amikor véletlenül kisebb, mint mi, lehet még nem is tud 
véleményt mondani másokról. Eleve rajtakapjuk, hogy kipancsolja a vizet, annyit a világról, de mindenképp a 
él benne az elfogadás iránti vágy. Ha szóvá tesszük. Hagyjuk szó nélkül, családunk teljes jogú tagja ő is. Tegyük 
olyan közeget teremtünk, ahol embe- vagy találjunk pozitívumot a helyzet- lehetővé, hogy a családot érintő kér-
reket megszólunk, kinevetünk, meg- ben. Például így; "Már hetek óta szé- désekben megnyilvánulhasson. Kér-
alázunk, akkor nem fogja biztonság- pen mosod a kezed egyedül és most jük ki a véleményét. Hova menjünk a 
ban érezni magát. Elültetjük belé a kiment egy kis víz, ez nem számít ki- hétvégén? Mit szeretne csinálni? 
félelmet, hogy ő is így járhat. csim, semmim baj, előfordul." Melyik ruhát akarja felvenni a gyerek-

Ügyetlen példák. Nem sikerül- Ne hasonlítgassunk. A kisebb- zsúrra? A korai időszaktól kezdve le-
het minden elsőre. Ez a természetes rendűségi komplexus fő kiváltója, ha gyen övé a választás szabadsága. 
tanulási folyamat része. Talán mi már másokkal példálózunk, akik valami- Szeretlek. A legfontosabb szó. 
ügyesebbek vagyunk a korunk és a ta- ben sokkal jobbak nála. Mindig talál- Ezt nap, mint nap hallania kell. Mi 
pasztaltságunk okán. De ott kezdtük hatunk valakit, aki jobb nála ebben gyakran megkérdezzük a lányunktól, 
mi is, ahol a csemeték. Normális, hogy vagy abban. Na és? Nálunk is tudnak hogy; "Mondtam már ma, hogy sze-
ügyetlenek vagyunk kezdetben. Ne jobban focizni, írni, olvasni, rajzolni. retlek?" És attól függetlenül mit 
gúnyoljunk, inkább meséljünk neki a Az erősségeit díjazzuk, arról beszél- mond, vagy válaszol-e rá, kifejezzük a 
mi saját ügyetlenségeinkről, és arról, jünk és növeljük az önbizalmát. Magá- szeretetünket, akár egy ölelés kíséreté-
miként lendültünk át ezen. Nevetve - ban kell biztosnak lennie, nem abban, ben. Csemetének éreznie és tudnia 
taníthatunk. hogy mindig van és lesz valaki, aki kell, hogy szeretjük bármi áron. A 

Egyértelműen. Egy gyermek jobb nála. Egyébként neki is vannak cselekedeteitől függetlenül, akkor is, 
még nem áll készen az áthallásokra, a képességei, amiben ő jobb másoknál. ha épp rossz fát tett a tűzre, feltétel 
szarkazmusra. Amikor dicsérünk, ak- Ő a fontos, nem mi. Kedvelt szü- nélkül szeretjük. Az egészséges lelki 
kor tisztán, egyszerűen, közérthetően lői kifejezésünk a "büszke vagyok fejlődésének alapeleme a "szeretve 
dicsérjünk. Ne tartalmazzon a mon- rád". Ez azonban nem róla, hanem vagyok" érzés. Ez adja meg az elfo-
dandónk kétértelműséget. "Ezt nagy- rólunk szól. Ennek a mondatnak az gadás, a biztonság érzetét, ami a gyer-
szerűen csináltad! Nem lehetne, hogy üzenete, hogy mi jól érezzük magun- meknek elengedhetetlen a felnövésé-
minden este ilyen rend legyen a szo- kat, mi elégedettek vagyunk vele, és ő hez.   
bádban?" Ennek a megnyilvánu- másodlagossá válik. Akár kialakítha-  (Forrás: Légyjobbmindhalálig-blog)

Neten megyNeten megy

9 javaslat, hogy mit mondjunk és mit ne a gyermekeknek9 javaslat, hogy mit mondjunk és mit ne a gyermekeknek
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Székesfehérvár egyike a legősibb magyar városoknak, A koronázások, királyi esküvők és temetések mellett to-
középkori királyi székhely, egykori koronázóváros. Ma az vábbi országos jelentőségű események zajlottak Székesfe-
ország egyik legerősebb ipari városa, közlekedési csomó- hérváron. Az itt megtartott 1222-es Országgyűlésen hir-
pont Budapest és Balaton között. Jelentős kulturális köz- dette ki II. András király az Aranybullát, az ország első 
pont  történelmi belvárosában több mint tíz múzeum és alkotmányát, ahogy az esemény helyén emelt emlékmű hir-
kiállítóhely található páratlan értékű gyűjteményekkel. Az deti. 

Szent Istvánt követően még nyolc Árpád-házi és hét ősi és az új találkozása teszi egyedivé, ezt érhetjük tetten 
vegyes házi király választotta végső nyughelyéül a ko-történelmi Belvárosában, ahol a modern kövezetben led 
ronázó bazilikát, s 38 királyunkat koronázták meg falai világítású indacsíkok futnak.
között. A középkori Magyarországon csak az lehetett tör-

Fehérvárt 972 körül alapították egy jól védhető, mo- vényes uralkodó, akit Szent István koronájával Székesfe-
csaras terület dombjain a természetes utak találkozási pont- hérváron koronáztak meg.  
ja mentén, ez adta a település stratégiai és kereskedelmi je- Ma a bazilikának csak a romjait találjuk a Nemzeti Em-
lentőségét. A Sárrét mocsaras peremén épített vár a Móri- lékhelyen, de elképzelhetjük a monumentális épület mére-
árok legfontosabb természetes útvonalának völgykijáratát teit: a belváros valamennyi ma álló temploma elférne ben-
és a Sárvíz átkelőhelyét védte. Géza fejedelem itt építtette ne. 

A Belváros máig megőrizte középkori utcaszerkezetét, meg a magyarok első kőtemplomát, mely temetkezési he-
díszei a barokk, rokokó és copf  épületek lettek. Közülük is lyéül is szolgált, fia I. István pedig királyi székhellyé tette a 
kiemelkedik a belváros barokk gyöngyszeme, a Hiemer-várost. Székesfehérvár Szent István városa: itt kezdte fel-
ház, a magyar copf  építészet kiemelkedő alkotása, a Püs-építeni magántemplomát, a Szűz Mária Prépostsági temp-
pöki palota, vagy a Vörösmarty Színház, a magyar nyelvű lomot, a későbbi koronázó templomot. Ide temették és itt 
színjátszás bölcsője, ahol ma is a legnagyobbak játékát él-avatták szentté államalapító királyunkat, itt született fia, a 
vezheti a közönség. A késő barokk képzőművészet válto-később szintén szentté avatott Imre herceg. Itt helyezték el 
zatos formavilágú, virtuóz alkotásaival a belvárosi temp-a királyi trónt, őrizték a koronázási ékszereket, a kincstárat, 
lomokban, a Szemináriumi- és Ciszterci-templomban ta-majd az ország levéltárát. A bazilikában koronázták királya-
lálkozhatunk.  inkat, és itt rendezték a királyi esküvőket. Itt volt a sóka-

mara, és a pénzverőkamara is, s az I. István alapította szé-
kesfehérvári társkáptalan révén kulturális központ is lett a A XX. század első éveiben kezdődött ipartelepítés az 
város. Feltételezések szerint ő vezette be a később ország- 1950-es évek második felében indult gyors fejlődésnek, 
gyűléssé alakuló törvénykezési napokat, s tőle kapta Szé- ennek betetőzéseként Székesfehérvár 1990-ben megyei 
kesfehérvár a szabad királyi város címet és az ezzel járó jogú városi rangot kapott, mára pedig a Közép-Dunántúli 
kiváltságokat. Régió legjelentősebb városa lett. Az erős gazdasági cent-

rum magjában ékszerdobozként ragyog a 2013-ban felújí-
tott történelmi Belváros, ami tele van élettel, nyárestéken 
mediterrán hangulatot idéz. A város életét izgalmas prog-
ramok és rendezvények pezsdítik fel egész évben, amit ér-
demes a belvárosi éttermek, kávézók hangulatos teraszain 
élvezni. Már csak azért is, mert közben a helyi étel- és ital-
kínálatot is kipróbálhatjuk, akár az ország egyetlen vidéki 
top 10-es éttermében, amely a Hiemer-házban kapott he-
lyet. Nem szabad kihagyni a 2013-as év fagylaltját és a 
2014-es ország tortáját, a Somlói Revolúciót, hiszen mind-
kettőt fehérvári cukrászmester jegyzi. Aki pedig a belvá-
rosi nyüzsgés és városnézés közben, vagy azután lazításra 
vágyik, választhatja a kagylódíszítésű szecessziós műem-
léki Árpád Fürdőt, vagy az árnyas ligeteket, de talál re-
kortán hobbifutópályát is a belváros közvetlen közelében. 

Székesfehérvár régen és most 
útikalauz, nem csak stopposoknak

BarangolóBarangoló



A múzeumi barangolásra hagyjunk elegendő időt Fe- várja vendégeit, melyek valóban csak Székesfehérvárhoz 
hérváron! A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeinek köthetőek. A Koronázási Szertartásjáték a Fehérváron ko-
felfedezését kezdjük a Nemzeti Emlékhelyen, ahol a Szent ronázott királyok életét, legendáit és koronázásukat jeleníti 
István-mauzóleumban található szarkofág körül a falakon meg grandiózus díszletek között, modern fény- és látvány-
Aba Novák Vilmos történelmi seccóján a Szent Korona technikával. Esténként a belváros házfalain mozgó törté-
történetét és a Szent Jobb legendáját követhetjük nyomon. nelmi képregényen köszön vissza történetük. A középkori 
A Régészeti kiállításon évezredek kincsei között megcso- vásári forgatagban időről időre feltűnnek a csaknem öt 
dálhatjuk a királyi bazilika értékes kőfaragványainak ma- méter magas királyi óriásbábok is, majd vezetésükkel au-
radványait is. A különleges Fekete Sas Patikamúzeum mel- gusztus 20-án nagyszabású történelmi felvonulást élvez-
lett rendkívül népszerűek a képzőművészeti tárlatok a hetünk. A programokat a több mint 20 éve töretlen nép-
Deák és a Csók István Képtárban. Utóbbiban őrzik Aba- szerűséget élvező Nemzetközi Néptáncfesztivál táncka-
Novák Vilmos világhírű pannóját, amely az 1937-es párizsi valkádja kíséri. A királyi rendezvény mellett a legismer-
világkiállítás magyar pavilonját díszítette. A Hetedhét Já- tebbek a Kortárs Művészeti Fesztivál, a Hetedhét Játék-
tékmúzeum Európa-hírű játékgyűjteményében több ezer fesztivál, az Alba Regia Jazzfesztivál, a FEZEN, és a va-
miniatűr játék és baba kapott helyet az egykori polgári rázslatos Fehérvári Advent. 
miliőt bemutató enteriőrökbe rendezve. Páratlan történelmi örökség és friss, pezsgő kulturális 

élet egy izgalmas közösségi térben. Ez Székesfehérvár, 
A fehérvári kirándulásból nem maradhat ki a Bory-vár ahol jó élni és jó lenni, mert az ittlét önmagában is élmény, 

sem. A 20. századi lovagvár, a romantika fellegvára a város amit tovább fokoznak az egész éven át tartó színvonalas 
legkülönösebb építménye, amit Bory Jenő építész-szob- rendezvények, az itt őrzött muzeális kincsek, a világraszóló 
rászművész emelt két kezével felesége és gyermekei szá- sportesemények, vagy egyszerűen csak a helyi élet pezs-
mára. Közel negyven nyáron át készült a lenyűgöző alkotás gése. Múlt, jelen és jövő együttélése teszi egyedivé és ellen-
jórészt betonból, mely jelentős újítás volt a korában. állhatatlanná, egyszerűen: királyivá.

Székesfehérvár programnaptára egész évben zsúfolt, 
Kedves NYOSZ tagok, gyertek el, ismerjétek meg 

egymást érik a színvonalas rendezvények. A történelmi fő-
ezt a nyüzsgő, gazdag történelmű várost! 

város legfontosabb eseményére augusztusban kerül sor. A 
Legyetek részesei ennek a fantasztikus 

Szent István ünnepe köré szervezett, tíznapos Székesfe-
hangulatnak!

hérvári Királyi Napok olyan egyedi kulturális csemegékkel 

BarangolóBarangoló
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A halhatatlanság magja: a szezámmag

EgészségEgészség

A szezámmagot egyesek a Szunda-szigetekről, míg áttört fokhagyma, 2 evőkanál olaj, tengeri só, 1/2 citrom 
mások Indiából származtatják, s a hindu mitológia szerint a leve
Yama istenség által megáldott mag Keleten a halhatat- Elkészítés: A szezámmagot őröljük meg kávédarálóval. 
lanság szimbólumává vált. Nem véletlenül: a szezámmagot Adjuk hozzá a vizet, a fokhagymát, a citrom levét, és jól 
a magok királyának is szokták nevezni, hiszen a legtöbbet dolgozzuk össze. Majd adjuk hozzá a sót és az olajt. A vizet 
tartalmazza bizonyos ásványi anyagok közül. apránként adjuk hozzá, s csak keveset, hogy krémszerű 

A Tajvani Egyetem kutatói egy kísérlet során be is bi- legyen.
zonyították jótékony és hamar jelentkező hatásait: 5 héten A szezám-mag
át 24 egészséges személy 50 gramm szezámmag port fo- A kb. 2mm-es mag értékes anyagokat tartalmaz, 50-
gyasztott, amelynek eredménye egyértelmű és jelentős 60% olajat, 30% fehérjét, 16% szénhidrátot, E vitamint, B 
volt: a teljes koleszterinérték, a rossz-koleszterinérték vitaminokat, s mindenek előtt a niacint, ami segít a bőr és 
csökkent, javult a jó-rossz koleszterin aránya, megnőtt a emésztési gyulladások gyógyulásában, amit táplálkozási hi-
vérben az antioxidánsok szintje, valamint az emésztőrend- ány, illetve orvosságok, mérgezések következményei okoz-
szerben ösztrogénszerű anyagok keletkeztek. hatnak. Megemlítésre méltók még az +ásványi anyagok és 

Pozitív élettani hatásai: nyomelemek mint, kálium, kálcium mágnézium, foszfor, 
- erősíti az idegszöveteket és a szívizmot, fáradtság, vas és cink. A kálcium tartalma a teljes tej 100ml-ben szá-

álmatlanság ellen kiváló, gyógyítja a máj és az epehólyag molva a hatszorosa fölötti. A kálcium fontos szerepet tölt 
betegségeit, a kisebb epeköveket kihajtja. be a véralvadás, szívműködés, az izomzat, csontok, a fogak 

- a melanoma növekedését a szezámolaj gátolja leghatá- felépítése és az idegrendszer működésében. Megakadá-
sosabban, segíti az emésztést lyozza a csontritkulást segíti a fogak zománc képződését és 

- megvédi a vérereket a koleszterin-lerakódástól szabályozza a kálium és magnézium esetleges hibás műkö-
- csökkenti a koleszterinszintet dését ami szívritmus zavarhoz vezetne.
- fiatalító, sejtmegújító hatású A szezám olaj
- béltakarító, salaktalanító A Chidabarami Annamalai egyetem indiai tudósa Tamil 
- emésztésserkentő, anyagcsere-javító Nadu a szezám olaj hatását vizsgálta, magas vérnyomású 
- erősíti a csontokat, jó hatással van a fogakra és a hajra betegeknél 195 férfi, s 133 nő esetében akik naponta 35g 
Hogyan fogyasszuk? szezám olajat fogyasztottak étkezéskor 60 napon keresztül. 
A napi ajánlott mennyiség egy evőkanálnyi, melyet fo- A betegek vérnyomása 166 Hgmm-ről 135 Hgmm-re 

gyaszthatsz reggelire gabonapelyhekkel, salátákkal, jog- (szisztolikus) és 101Hgmm-ről 84,6Hgmm-re (diasztólés) 
hurtokkal, panírba keverheted, megszórhatod vele a kész csökkent.
főtt ételeket. A hidegen sajtolt olajban jelentős mértékű lecitin talál-

Az egészség krémje. ható. A lecitin igen fontos az idegrendszernek, az agynak,a 
Keleten a szezámmag az egyik legfontosabb energia- májnak, epének a nyálkahártyának és a magas vérzsír és 

forrásnak számít, s önmagában is teljes érték, napi eledel- koleszterin értékek csökkentésében.
ként fogyasztják. Íme néhány rendkívül egészséges és A szezám olaj zsírsavai és zsírkísérő anyagainak megvan 
ízletes recept! a képességük a nehézfém ionokat és más mérgező anyagok 

Natúr szezámkrém: lekötésére, biztosítván ezek távozását a szervezetből a 
Hozzávalók: 1 csomag szezámmag, só, víz. kiválasztó szerveinken keresztül.
Elkészítés: A szezámmagot szárazon világosra pirítjuk A szezám olaj szezámolint, szezamint és lignán-t tar-

(ügyeljünk arra, nehogy megégjen, mert keserű lesz!). talmaz. Ezek másodlagos növényi anyagok a lignán cso-
Kávédarálón megőröljük. Ízlés szerint kevés sót, vizet portból. Erős antioxidáns és baktérium ölő hatásuknál fog-
adunk hozzá és krémes, kenhető sűrűségűre kikavarjuk. va a tumorok képződése ellen is hatásosak.
Kenyérre kenve mézzel vagy lekvárral fogyasztjuk. Orr spray-nek használva száraz nyálkahártyánál vagy 

Szezámkrém édesen (Halvakrém): orrdugulásnál 80%-al könnyíti a panaszokat, ellentétben 
Hozzávalók: 20 dkg szezámmag, méz ízlés szerint egy sóoldattal, mely a svéd tudósok szerint csak 30%-ban 
Elkészítés: Az őrölt szezámmagot ízlés szerinti meny- volt hatásos (forrás: Medical Tribune Online) Egy pár 

nyiségű mézzel keverjük össze. csepp szezám olajat téve egy vatta-pálcikára (fültisztító) 
Pikáns szezámkrém (Tahini, arab étel): bekenvén az orrunk belsejét, ugyan ezt az eredményt ér-
Hozzávalók: 20 dkg szezámmag, 1 dl víz, 1 gerezd hetjük el vele.           (Az összeállítást készítette: Marsi Imréné)
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Jelenleg Magyarországon 11 olyan önkormányzat működik, A másik csoportba azok a felnőttek tartoznak, akik  
ahol a 65 év feletti lakosok egészségének védelméről egy merőben új életkoruktól függetlenül  valamilyen krónikus megbetege-
módon, azaz a korszerű tüdőgyulladás elleni védőoltás támoga- désben szenvednek (pl. cukor-, szívbetegek, asztmások), 
tásával gondoskodnak. Ezek az önkormányzatok arra a döntésre így válva célponttá a pneumococcus baktérium számára. 
jutottak, hogy ezzel az új, innovatív lehetőséggel kívánják támogatni A szakmai ajánlásokat alapul véve dolgozták ki az ön-
az idősebb korosztály pneumococcus okozta tüdőgyulladás elleni vé- kormányzatok a támogatási stratégiájukat és kezdték el a 
dekezését, így biztosítva számukra az egészségesebb és gondtalanabb gyakorlatban alkalmazni az életkor/rászorultság, valamint 
nyugdíjas éveket. a betegségkód alapú (BNO) vakcina támogatási progra-

Felmerül a kérdés, hogy vajon kell-e tartanunk a mokat. Mindhárom esetben a jogosultsághoz még egy kri-
tüdőgyulladástól? tériumnak kell megfelelni, hogy az érintettnek "helyi lakos-

A válasz: igen! A tüdőgyulladás sajnos még napjaink- nak" kell lenni, azaz életvitelszerűen a kerületben, a tele-
ban is egy nagyon veszélyes és könnyen súlyossá váló meg- pülésen kell laknia. 
betegedés, ami nagyon sokszor kórházi ellátást igényel. Lássuk, melyek is ezek az önkormányzatok és 
Szomorú adat, de a tüdőgyulladásban elhunytak száma hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban!
szinte semmit sem változott az 1950-es évek óta, annak el- Az életkor-alapú programok vonatkozásában, Buda-
lenére, hogy napjainkra már jelentősen javult az egészség- pest XIII. kerülete már évek óta élen jár a védőoltások 
ügyi ellátás és korszerű antibiotikumok állnak rendelke- támogatásában. Így a 65 év feletti lakosok számára ingye-
zésre. nesen elérhető a korszerű tüdőgyulladás elleni vakcina. 

Mit tehetünk a megelőzés érdekében? Ugyanez a helyzet Budapest XIV. kerületével is, ahol 2017 
Abból adódóan, hogy a tüdőgyulladás kezelése sokszor óta szintén a 65 év felettiek számára nyújt támogatást a 

nehézségbe ütközik, a fókusz a betegség megelőzésén van, helyi önkormányzat. Életkor-alapú védőoltás támogatás 
melynek hatékony módja a pneumococcus elleni védőol- zajlik Budapest VI. kerületében is, ahol már akkora a sikere 
tás. a programnak, hogy várhatóan a jogosultak életkorát a 

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy évről-évre egyre több korábban megállapított 70 évről, 60 évre csökkentik.
adat és információ lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Példaértékkel bír továbbá Dunaszentpál, Sóskút, Cso-
tüdőgyulladás elleni védőoltás alkalmazásával jelentősen pak és Szabadegyháza is. Ezeken a településeken a 65 év 
csökken a pneumococcus okozta megbetegedések száma feletti lakosoknak, míg Szentes városában a 70 év felettiek 
(tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás). számára nyújtja az önkormányzat a pneumococcus bakté-

Fontos kérdés az is, miért szükséges, hogy a fel- rium elleni védekezés lehetőségét.
nőttek is megkapják a pneumococcus elleni védőol- Vannak olyan települések is, ahol a rászorultság mérté-
tást? két veszik a program alapjául, pl Dombóváron és Oroshá-

Amikor az önkormányzatok letették a voksukat a fel- zán. A betegségkód alapú támogatásra jó példa Mezőtúr 
nőtt-vakcina program mellett a rendelkezésre álló keretö- városa, ahol a krónikus légzőszervi megbetegedésben 
sszeg függvényében meg kellett határozniuk, hogy mi le- (asztma, COPD) szenvedő páciensek részére biztosítja az 
gyen az érintett lakosok köre. A támogatott populáció ki- önkormányzat térítésmentesen a pneumococcus elleni 
választásához figyelembe kellett venni azt, hogy a nemzet- korszerű oltóanyagot.
közi és a hazai szakmai ajánlások alapján - kik a leginkább Tapasztalataink szerint a pneumococcus elleni védő-
veszélyeztetettek a pneumococcus okozta megbetegedé- oltás támogatási programok fogadtatása nagyon jó az érin-
sek szempontjából. Mivel a 2 év alatti gyermekek az éretlen tett lakosság, és a helyi háziorvosok, oltóorvosok körében. 
immunrendszerük miatt nehezen tudnak védekezni a kü- A visszajelzések alapján az idős lakosok örömmel veszik, 
lönböző fertőzésekkel szemben, ezért számukra a Nem- hogy egy kézzel fogható és nagy értékű betegség-megelő-
zeti Immunizációs Program részeként már 2014 júliusa óta zési lehetőséget kaphatnak. Az önkormányzatok pedig 
térítésmentesen áll rendelkezésre a pneumococcus elleni büszkék, hogy hasznos formáját választották a gondosko-
védőoltás. dásnak. Ezt mutatja az a tendencia is, hogy gyakran hosz-

A felnőttek veszélyeztetettség szempontjából kétféle szabbítják meg a programok határidejét vagy szélesítik ki a 
rizikó csoportba sorolhatóak: akik elmúltak 50 évesek, és támogatottak körét. Reményeink szerint ez a preventív 
életkorukból adódóan az úgynevezett immunöregedési fo- szemléletű tendencia tovább folytatódik és minél több ön-
lyamat miatt veszélyeztettek. Az ő immunvédekező rend- kormányzat csatlakozik a tüdőgyulladás elleni korszerű 
szerük - hasonlóan a két év alatti gyermekekéhez - egyre védőoltási programhoz, így gondoskodva a lakosság 
nehezebben tudja felvenni a harcot a kórokozók ellen. egészségének védelméről.

EgészségEgészség

Települések, amelyekre büszkék vagyunk! 
Előzzük meg a tüdőgyulladást!

A cikk megjelenését a Pfizer Kft támogatta.
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Portugáliában a 65 év felettiek lakosságon belüli aránya társadalombiztosítási nyugdíjminimum, sem a szociális 
19,4% %, és folyamatosan növekszik. A nyugdíjrendszer nyugdíj összege nem érte el a relatív szegénységi küszöböt 
fenntarthatósága érdekében 2014-ben 66 évre emelték az (ekvivalens átlagjövedelem 50%-a). 
öregségi nyugdíjkorhatárt, fokozatosan tovább emelve azt 
(2018-ban 66 év és 4 hónap), figyelemmel a várható élet- Hol és hogyan élnek az idősek Portugáliában?
tartam növekedésére. A nyugdíjra való jogosultság meg- 2018. júniusi adatok alapján a megélhetési költségek 
szerzéséhez 15 év biztosítási idő szükséges, továbbá a 15 20,6%-kal magasabbak Portugáliában, mint hazánkban, 
éves biztosítási időszak alatt minden évben 120 biztosí- míg a lakásbérleti díjak 45,05%-kal haladják meg a ma-
tásban töltött napot kell igazolni. A teljes nyugdíj 40 év biz- gyarországit. Ez leginkább Lisszabonra érvényes.
tosítási idővel érhető el. A nyugdíjat évente 14 alkalommal A portugál élet minőségének indexe 164,43 a 0-200 ter-
fizetik ki. jedő skálán, míg a magyar index csak 134,17 a 2018. júniusi 

A nyugdíjrendszer három pillérre épül, ahol a jövede- számítások szerint. 
lem alapú állami pillér dominál. A társadalombiztosítási Egy Európai Uniós tanulmány szerint a portugál 65 
befizetésből, amihez a foglalkoztatottak 11%-kal, a mun- éven felüliek jó része körülbelül 75 éves koráig viszonylag 
káltatók 23,75%-kal járulnak hozzá, 16,01% kerül az állami jó egészségi állapotban van, utána viszont valamilyen segít-
felosztó-kirovó nyugdíjrendszerbe. Kisebb részt tesz ki a ségre szorul. Nemrég még a családok gondoskodtak az 
foglalkoztatás szerinti önkéntes pillér (a portugál cégek idősekről, viszont ez a rendszer ott is felbomlani látszik, 
csupán 1%-a működtet ilyet), és a magánnyugdíj pillére.  mivel akinek lehetősége van rá, az teljes munkaidőben dol-

A nyugdíj összegét a bruttó hazai össztermék (GDP) és gozik. Még kevés az idősotthon, inkább a kórházban vagy 
az infláció mértékével indexálják 2008 óta, figyelembe vé- az idősek saját otthonában történő ápolás a jellemző, már 
ve a várható élettartam, valamint a lakhatási költségek annak, aki hozzá tud jutni az ilyen szolgáltatáshoz. Ezen a 
alakulását is. helyzeten próbált meg változtatni a 2007-ben meghirdetett 

Lehetőség van már 55 évesen előnyugdíjba menni, ha és 2009-ben munkáját megkezdő Integrált Folyamatos 
legalább 30 évig fizették a nyugdíjjárulékot, de ilyen eset- Gondozás Nemzeti Hálózata, ahol a házi gondozásra fó-
ben az öregségi nyugdíjkorhatárig fennálló időszakra éven- kuszálnak. A képzett gondozó személyzet hiányában azon-
te nyugdíjcsökkentés jár. Ezzel szemben továbbdolgozás ban az eredmények nagyon lassan mutatkoznak, mint azt 
esetén az elhalasztott nyugdíjigénylés idejére évente nyug- az alábbiak is példázzák.
díjemeléssel lehet számolni. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet nemrég - 46 or-

A havi minimális öregségi nyugdíj 2018-ban 269,08 Ä szág vizsgálata alapján - 2015-ben közzétett tanulmánya 
(kb. 85.840 forint). szerint a portugál idősekre jut a legkevesebb ápolósze-

Az öregségi nyugdíj mértékét a nyugdíjat igénylő 40 év mélyzet és pénzügyi ráfordítás, ugyanis míg Franciaor-
legjobb fizetései alapján határozzák meg. szágban 11, Spanyolországban 29 és Norvégiában 171 

képzett ápoló személyzet jut 1000 idős lakosra, addig 
Időskori szociális nyugdíj Portugáliában csak 4. Továbbá a bruttó nemzeti összter-
Adókból finanszírozott ellátás, amelyet először 1980- mék (GDP) csupán 0,1%-át fordítják Portugáliában a 

ban vezettek be. Azok az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő nyugdíjasok gondozására, míg ez az arány például Hol-
állampolgárok vehetik igénybe, akik nem jogosultak a tár- landiában a GDP 2,3%-a, Dániában pedig 2,2%-a. Arra is 
sadalombiztosítási nyugdíjra és jövedelmük nem haladja rámutatott a tanulmány, hogy a 65 évnél idősebb por-
meg egyedülállók esetén a portugál referencia jövedelem tugálok zöme nem jut hozzá a gondozási szolgáltatá-
(IAS) 30%-át, párok esetén annak 50%-át. Az IAS 2017- sokhoz, csak 1% kapott intézményes hosszú távú ápolást, 
ben 421,32 Ä volt (kb. 135.000 forint). míg 0,4% házi ápolási szolgáltatást. 

A portugál nyugdíjrendszerhez kapcsolódó egyik leg- Érdekességképpen érdemes megjegyezni, hogy az 
jelentősebb probléma a szegénység jelentős aránya az idős- utóbbi időben számos észak-amerikai, észak-európai, brit, 
korú népesség körében. Bár a szegénységi ráták a 65 évnél svájci és német nyugdíjas települt át Portugáliába, mert az 
idősebb lakosság esetében jelentősen csökkentek, jelenleg alacsony árak miatt ők viszont ott a nyugdíjukból kétszer 
is 22-23%-os ennek a demográfiai csoportnak a kockázata. olyan jól meg tudnak élni, mint hazájukban. 
Az egyik ok a nyugdíjak alacsony színvonala. Sem a Összeállította: Berg Marianna

Portugália nyugdíjrendszere

KitekintőKitekintő
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Téli gyógykúra Téli gyógykúra 

Hotel Solar ***
Nagyatád, Széchenyi tér 28. 

Tel: 82/504-135; 30/697-2668

infosolar@t-online.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

(2018. december 01  2018. december 23.) 

5éjszaka szállás,

svédasztalos félpanziós ellátás,

délben ajándékleves 

18 db gyógykezelés és napi fürdőbelépő

IFA: 400 Ft/fő/éj - Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj

46.000 Ft/fő + IFA

Meghitt Karácsony NagyatádonMeghitt Karácsony Nagyatádon
(2018. 12. 23-27 között) 

3 éjszaka szállás 

svédasztalos félpanzióval,

ünnepi műsorral és bállal              

(min. 3 éj esetén)
IFA: 400 Ft/fő/éj - Egyágyas felár: 2.500 Ft/éj

28.800 Ft/fő + IFA 

Sándor György 
mondásai

- Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki, hogy nyitva 
van.

- Ma reggel arra ébredtem, hogy már nem alszom.
- Neked, mint kívülállónak mi a véleményed az intelli-

genciáról?
- Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnőttkor 

és a "remekül nézel ki".
- Hatalmas kagylógyűjteményem van, amit csak úgy 

elszórva tartok a világ tengerpartjain. Talán már láttad.
- Rómában a papi nőtlenség apáról fiúra szállt.- A kenderkötéllel való akasztás függőséget okoz.
- Ha három madár lennék, akkor látnám magam felül-- A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves ha-

ről, amint magam után repülök.barccsal, az orvos meg földdel.
- A második házasság az optimizmus győzelme a ta-- Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőr-

pasztalat felett!kötésben adott ki...
- A kisbaba olyan, mint a Nescafé. Könnyű megcsinálni - Az élet olyan tragikus, az egyik nap még itt van az em-

és egész éjjel ébren tart!ber, a másik nap meg szintén.
- Az öregségnek két fő tünete van: az egyik a memó-- Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti közlekedés, 

riazavar, a másikat elfelejtettem.mert meg kell őriznünk a nagy ország látszatát!

Sándor György, 
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 

Kossuth- és Jászai Mari-díjas író, 
előadóművész, „humoralista”.
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HoroszkópHoroszkóp

ii
Halak
II. 20. - III. 20.

Pontosan fogalmazza meg az elvárá-
sait az élet minden területével kapcso-
latban, nehogy elszalasszon egy kínál-
kozó alkalmat, hogy eredményt érjen 
el. Azt viszont tudomásul kell vennie, 
hogy nem tud más embereket meg-
változtatni, és ez nem is feladata.

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.

Bizonyára vannak olyan, megvitatásra 
szoruló problémák családon belül, 
amelyeket rendre szőnyeg alá söpör 
ahelyett, hogy a megoldásukra töre-
kedne. Jobban tenné, ha tisztázná a 
párjával és a gyerekeivel, hogy mi el-
fogadható az ön számára és mi nem.

Igen aktív mind gondolkodásában, 
mind a tettek mezején. Ezt a nagy-
szerű időszakot használja ki, hogy egy 
régi, az egész családot érintő tervét 
megvalósítsa. Ebben néhány barátja a 
segítségére lesz, és az anyagi feltételek 
is rendelkezésére állnak.

Az elmúlt időszakhoz képest több 
figyelmet kell szentelnie a családjának 
és általában az otthonával kapcsolatos 
feladatoknak. Váratlan kiadás is fel-
merül a hónap közepén, de nincs mi-
től tartania, mert anyagi helyzete javu-
lóban lesz a következő hetekben.

Életében vannak olyan problémák, 
amelyek megkövetelik a tudatos hoz-
záállást, azaz nem szabad úgy tenni, 
mintha nem léteznének, és tervet kell 
kidolgozni a megoldásukra. Erre a 
hónap közepén lehetősége is adódik, 
de ehhez hinnie is kell a sikerben.

Úgy tűnik, teherbíró képessége határ-
talan, ám szeptember elején a Merkúr 
hatására csökken az energiaszintje, 
ezért fáradtabbnak érzi magát. Ez az 
állapot csak néhány napig tart, azalatt 
igyekezzen feltöltődni, élvezze a sze-
retteivel töltött időt.

__ Bika
IV. 21. - V. 20. cc Szűz

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

Itt az ideje, hogy egyensúlyba kerüljön 
az észszerű, elemző gondolkodása az 
érzelmi énjével. A továbbiakban már 
nem lesz elég, ha minden elképzelésé-
nek megvalósítását csupán módszeres 
tervezés előzi meg. Hallgasson a hir-
telen jött megérzéseire is!

Szeptemberben sok energiát kell össz-
pontosítania a kapcsolataiban rejlő le-
hetőségek kiaknázására. Ez annyit je-
lent, hogy gondolja át, mit is jelente-
nek önnek a másokhoz fűződő viszo-
nyai, mire tanítják, milyen tapasztala-
tokat szerezhet az ő révükön.

Szeptemberben a család játssza a fő-
szerepet az életében. Ebben az idő-
szakban fontos feladata lesz, hogy át-
gondolja, merre is tart és min szeretne 
változtatni az életében, és azt hogyan 
teheti meg. Itt az ideje az otthoni 
problémák megbeszélésének.

Szabaduljon meg végre az önre nehe-
zedő lelki tehertől, ne érezze úgy, 
hogy otthon kihasználják. Vegye ész-
re, hogy amit tesz, azzal kényelme-
sebbé teszi a saját és a családtagjai 
életét. Anyagi téren javulás várható, 
így elutazhatnak kikapcsolódni.

Ha 'elefántcsonttorony' típusú Vízön-
tő, azaz szereti biztonságban, nyuga-
lomban tölteni a mindennapokat, pró-
bál nem tudomást venni a felmerülő 
problémákról, ideje, hogy ezen változ-
tasson. Önben megvan a képesség, 
hogy a dolgokat jó irányba terelje.

Ősz elején a saját érzelmi világára he-
lyeződik a fő hangsúly. Elsősorban a 
gondolataiban kell rendet tennie, 
mert korábban nem fogalmazódott 
meg önben a kérdés, milyen irányt is 
vegyen az élete. Ha őszinte lesz ön-
magához, rájön a megoldásra is.

`̀ Ikrek
V. 21. - VI. 21. dd Mérleg

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

SzeptemberSzeptember
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RejtvényRejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban Osvát 
Ernő (1876-1929) író, szerkesztő, 

irodalomkritikus gondolata olvasható.

A korod nem véd meg a szerelemtől, de 
a szerelem megvéd a korodtól.

Harmati Dezsőné Mosonmagyaróvár. 

2018. október 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.

A június havi megfejtés:

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal: 

Mostani beküldési határidő: 
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HirdetésHirdetés


