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Szerkesztői üzenetSzerkesztői üzenet

Anya csak egy van
Azt hiszem, mindenkinek van legalább egy "édesanyás" története, 

amely egy életen át elkíséri az embert, és amely a pótolhatatlan szeretet 
létezésének bizonyítéka. És azt is hiszem, hogy mindenki tudna mesélni 
az egészségügyi intézményekben uralkodó állapotokról, saját "élmé-
nyek" alapján. Nos, én ezt a kettőt "vegyítve" tárom Önök elé életem 

egyik legmeghatóbb, emlékeim között tán örökre megmaradó történetét.
Kisebb balesetet szenvedve kerültem a kórház 'Sürgősségi betegellátás' nevet viselő részlegébe. 

Mondták, hogy készüljek fel, a fél életemet ott fogom tölteni, hát majdnem úgy is lett. Tumultus, 
levegőtlenség, baj-baj hátán. Még szörnyűbb mindezt megtapasztalni, ha gyerekek a főszereplők.

A legkisebb karon ülő, alig pár hetes lehet. Aggódó tekintetű fiatal anyukáját a nagymama 
higgadt, mosolygós tekintete és bátorító szavai nyugtatják: - Ne izgulj, kislányom, nem lesz semmi 
baj. Közben átveszi a babát, simogatja, és próbálja az ideges apukát is vigasztalni. 

Mellettük másik kisfiú - ő már lehet vagy egy éves is - babakocsiban kurjongat, egyetlen játék-
szere a feje fölött lévő hátizsák madzagja - anyukája azt is elveszi tőle. Miközben telefonján 
sorjáznak az üzenetek, nyomkodja rendületlenül. A fiúcska előbb csak kiabál, majd hangos 
sírásba kezd. Anyuka megitatja, majd újból a telefonon folytatja. Már vagy három órája így megy, 
de hat óra múlva sem más a helyzet, a várakozók idegei az egeket verdesik.

Nagyobbacska fiú, Peti, szintén anyukájával érkezett, a váróterem sarkában lévő játékok 
között ücsörögnek. Anyuka ölében a kisfiú, építőkockáznak, majd mese következik. Előbb ma-
gyarul, aztán angolul...

Tíz év körüli kislány sportbalesettel sírdogál mellettem. Fáradt, elnyűtt tekintetét látva anyu-
kája "megágyaz" neki az ölében, lágy fejsimogatásokkal próbálja altatni - sikerrel. Aztán kar-
digánjával óvatosan betakargatja.

Tán tizennégy lehet a fiatalember, szintén anyukája kíséri. Nincs kegyelem - szigorú ítélet 
követi a helyfoglalást: - Elő a tankönyvet, lássuk a leckét, írd a matekot, aztán jöhet a töri. 
Látszik a fiún, nem is tudja, mi fáj jobban: a lába, vagy az élet.

Aztán egy nagyobbacska lányka libben be a váróba, vállán a kistestvére sírdogál - gondoltam. 
De aztán kiderül, ő az anyuka, akit követ a teljes rokonság: az anyuka anyukája, apukája, test-
vérei, férje, sőt még a nagyszülők is aggódó tekintettel bújják a kis beteg arcát. A kilencfős roma 
"népséget" nem lehet nem észrevenni; hangos szóváltás tereli rájuk a figyelmet, a gyereksírás már 
csak háttérzaj. Majd jön a nővérke, kitessékeli a népes családot a folyosóra, majd végre ablakot 
nyit...

Itt a megváltás, friss levegő! Már vagy 7 órája várom a jobb Sorsot. Most jut eszembe, este van 
már, de még nem is ebédeltem. Bárhogy is fáj a fej, az éhség egyértelmű. Azon tűnődöm, milyen 
szerencsés vagyok - ilyen lohasztó helyzetekben az ember próbál valami megváltó gondolatba ka-
paszkodni -, engem csak a saját nyűgöm nyomaszt, nem a lányomért, családomért kell aggódnom. 
Míg a sors kegyességén mélázok, meglátom az ajtóban a nyolcvan éves édesanyámat. Házi otthon-
kában jött, épp csak felkapta a ballonkabátot, a sötét estében buszra szállt, hogy kis dobozkában 
hozzon nekem sült hús falatokat, kenyérrel, természetesen fogpálcikákkal - itt aztán nem foghat 
meg semmit koszos kézzel az ember - és hozzá a mama-teát. Tudta, szinte életet ment itt és most 
ez a pár falat. És így is lett...

Igen kérem, az ember néha egyértelműen megtapasztalja: a pótolhatatlan szeretetű anyából 
csak egy van, amúgy meg anyából sokféle...                                Némethné Jankovics Györgyi
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Benjámin László, Oravecz Paula, Váczi Mihály, Csoóri Sán-
dor, Vészi Endre, Darvas József, Veres Péter - vajon mondanak-e 
ezek a nevek még valamit a mai generációknak? Bári Olga - aki 16 
évig volt önkormányzati képviselő, közben a Pannon, illetve az 
Arra-bona nyugdíjas szövetségek vezetője - nemcsak találkozott 
ezekkel a valamikor ismert és elismert írókkal, hanem ő hívta őket 
azokba a közösségekbe, amelyeknek tagja volt.

A most 83 éves asszony egészen tavalyi balesetéig aktív életet élve 
segítette a helyi nyugdíjas közösségek életét. Most az ő életútjáról be-
szélgettünk vele otthonában. – Egy éve volt combnyak törésem, az kicsit vissza-

fogott - de azért tartom a kapcsolatot a világgal ma is - tér 
- Sok csodás eseményt rendeztünk munkatársainkkal  vissza a mai időkre. - Korábban minden nap volt valami 

mondja. - Borsos Miklóst például mi hívtuk, hoztuk haza, programom, rendezvények, intézni valók, hiszen a Pannon 
Győrbe, és így lett itt Borsos-ház. Az írók mellett a színé- Nyugdíjas Szövetség alelnöke voltam, majd megalakítottuk 
szek közül nekem a Szirtes Ádámmal való találkozás volt a az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesületet, aminek 15 évig 
legnagyobb élmény. Vagy mondjam Latinovits Zoltánt? az elnöke voltam. Tavaly decemberben kértem felmen-

tésemet, akkor örökös tiszteletbeli elnök címet kaptam. 
Nagyon nagy családom volt Úgy érzem, megtettem a magamét, sok szép dolgot csinál-
Sinkovits Imre, Jancsó Adrienn, Bessenyei Ferenc, Mi- tam életemben, hiányérzetem nincs.

kes Lilla, Béres Ferenc, Korda György - sorolja. Ezek az él- Szent László érem, Emberségesebb Magyarországért, 
mények a népművelői korszakára emlékeztetik. Pedagó- Békemozgalmi kitűntető jelvény, a Szocialista Kultúráért, 
gusnak készült, tanítódiplomát szerzett, majd magyar ta- az Idősekért-díj, Lovagkereszt, a Cigányfiatalokért elis-
nárit végzett az Eötvösön, ugyanitt népművelői diplomát merő díj - jelzik azokat a területeket, amelyeken Bári Olga a 
kapott. Tanárként kezdte, majd Jankovits György (a közösségért tett valamit. Ez utóbbi mögött egy saját maga 
NYOSZ későbbi elnöke) kérésére Mosonmagyaróváron a által alapított alapítvány állt, amelynek segítségével sok ci-
tanácsi (ma önkormányzati) apparátusban vállalt kultúr- gány fiatal végezte el az iskolát, jártak a rendezvényekre, 
missziót. versmondó versenyeket nyertek.

Házassága hamar válással ért véget, erről nem szívesen Amikor képvelő volt, és az utcákat kellett rendbe tenni, 
beszél - bár fia ma is sűrűn látogatja - mint mondja: az ő még útépítési tanfolyamra is elment, hogy tudja, mit ho-
családja nagyon nagy volt, azok a közösségek, amelyekben gyan kell kérni, kijárni:
élte életét. – Én mindig, egész életemben tanultam - mondja a 

tanító, tanár, népművelő, közösségi ember. - Muszáj volt, 
hogy tudjam, mit hogyan kell csinálni. Ha mást nem, akkor 
könyvekből tanultam. Főleg az emberi kapcsolatokról.

Anyagias lett a világ
- Hogyan látja egy 83 éves, életében mindig a közösségért cselekvő 

ember a világot..?
– Valahogyan bezárkóztak az emberek, nincs az a gaz-

dag közösségi élet, ami valaha volt. Fiatal korában az se-
gítette az embert, hogy közösségekhez tudott tartozni. 
Azért ma is vannak, akik nemcsak a négy fal között élnek, 
de egyre kevesebben. Anyagias lett a világ, a pénz lett a 
lényeg.

A közösség volt 
a társam

Bári Olga, 
örökös tiszteletbeli elnök

Bitskey és Udvaros társaságában



– Nem könnyű a nyugdíjasok helyzete - tér rá ismét 
korosztálya életére. - Sokan élnek nagyon alacsony nyug-
díjból, ha a gyerekek nem segítenék őket, bajban lennének. 
Egyre többen élnek távol egymástól, családok, gyerekek, 
unokák már elszakadnak a még meglévő nagyszülőktől. 
Nekem szerencsém van, a fiam egy tünemény, jön, látogat, 
gyakran jön. A két unoka már felnőtt korba ért, most kez-
dik saját életüket, ők ritkábban nyitják rám az ajtót. Van 
dolguk, de amikor kell, akkor jönnek.

Nem hiányzik semmi
A balesete óta sokat van itthon, de aktívan telnek napjai 

ma is. A polcon kéznyújtásnyira könyvek halmaza, legelöl 
Garai Gábor verseskötete. Mint mondja, a verseket ma is 
szereti és olvasgatja is őket. Rejtvényt fejt, tévét néz  majd-
nem mindent, de a híreket ki nem hagyná, követi ma is a 
közéletet, politikát. A házban lakik egy barátnője, aki min-
den nap lejön hozzá egy félórára beszélgetni. Maga főz, 
teljesen ellátja magát, bár még néha rászorul a járókeret 
segítségére. Néha dobozos "kaját" melegít. Mindent szeret, 
ami jó, persze a rántott hússal egyik sem vetekszik. Ked- – Igazság szerint nem hiányzik semmi. Na jó, hát a há-
venc henteséhez ma is elmegy egy-egy szelet szép húsért. zasságom nem sikerült, olyan társam nem volt, bár pró-
Ma is járat napilapot, abból minden nap szinte kiolvassa a bálkoztam, de nem jött össze, megtanultam egyedül élni 
betűket. Régebben minden színházi bemutatón ott volt, a már aktív koromban. Nekem a közösség volt a társam. De 
mai igazgató már nem hívja, Bári Olga neki már nem nem hiányzik semmi. Tudomásul kell venni, hogy vala-
"célközönség". minek vége van. Az életnek vannak szakaszai, mindnek 

– Mi hiányzik az életéből? - kérdezzük. Kicsit elgon- megvan a maga szépsége.
dolkodik, majd nyugtázza: – Készül a végére? Hiszen 83 évesen már - akárhogy is vesszük - 

ez időszerű, nem?
– Nem! Nem készülök. Reggelente az aznapra készü-

lök. Egyszer majd el kell menni, kész. A helyem megvan, 
aztán jónapot! Nem foglalkozom vele, úgyis jön, ha nem 
rendeljük meg. A születés, és a halál. Ami a kettő között 
van, az a lényeg, azt meg megcsináltuk. Éltem egy szép 
életet, van mire visszagondolni, de a jelenemben is olyan, 
hogy megvagyok benne.

Egy-egy interjú végén az újságíró mindig felteszi a 
kérdést: Van-e még valami, amit el szeretne mondani?

– Nem... - mondja elgondolkodón - ennyi volt...

(Dusza András)
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Bári Olga köszöntése

"Az élet mindig tartogat szépeket, és ezt kell megtalálni. Min-
den korszaknak más a szépsége, és más az, ami gazdagítja az 
embert. Még a nyugdíjas évek korszakaiban is más. Hiszen, 
amikor elmegy az ember nyugdíjba, akkor meg kell tanulni, 
hogy az egy más életforma, hogyan lehet azt tartalommal 
megtölteni, hogyan lehet élni szépen, okosan, jókedvűen."
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Költözz Pestre - jobban élsz
Ötször olyan nagy a jólét Budapesten, mint Nógrádban

A legtöbben nem tudjuk, mi is az a GDP. Nos, a leggyakrabban már-Bereg megye vonatkozásában ugyanez a két szám 
figyelt jóléti mutató, az egy főre jutó GDP, vagyis az országban 136% és 38%, tehát 3,6-szeres a különbség.
összesen megtermelt nemzeti érték 4,7-szer olyan magas Budapesten, Az ábráról jól látszik egyébként az is, hogy mennyire 
mint Nógrád megyében és 3,6-szer olyan magas, mint Szabolcs- nagy a különbség a közép-magyarországi régiót alkotó Bu-
Szatmár-Bereg megyében - villantotta fel a minapi Közgazdász-ván- dapest (136%) és Pest megye (70%) között is. Ez jól 
dorgyűlésen tartott előadásában a látványos ábrát Virág Barnabás, alátámasztja, hogy miért van értelme közigazgatásilag szét-
amit a portfolio.hu közzé is tett. választani a két térséget, hogy a 2020 utáni uniós ciklusban 

Pest megye önálló régióként jelentős mértékű uniós támo-
A Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója egyúttal gatásokra legyen jogosult, azaz az egyébként is relatív túl-

azt is hozzátette: a jelentős területi fejlettségi különbsé- fejlett Budapest ne akadályozza a forrásokra való jogosult-
geken enyhíteni tudtak az uniós források, illetve a jegybank ságban. Látványos továbbá az is, hogy Győr-Moson-Sop-
által indított Növekedési Hitelprogram, bár ezekkel együtt ron megye az uniós átlag 92%-ánál állt, míg a dél-dunántúli 
is igaz, hogy a beruházási teljesítmény azokban a megyék- és dél-alföldi megyék csak 40-50% körül. 
ben volt jóval erősebb, amelyek egyébként is fejlettebbek 
voltak.

Virág Barnabás az MNB 180-pontos versenyképességi 
csomagjának fejlesztéspolitikával összefüggő részeit is-
mertette röviden és prezentációjában két igazán látványos 
ábrát is mutatott Magyarország nagyfokú regionális fejlett-
ségi különbségeiről, hiszen megyei szintre lebontva hozott 
adatokat. Az ábrák segítségével is azt hangsúlyozta, hogy 
nagyfokú területi különbségekre tekintettel kell lenni a 
következő időszaki fejlesztéspolitikának, hogy a verseny-
képesség országos szinten is javulni tudjon.

A nagyfokú megyei gazdasági fejlettségi különbségek 
mellett szintén elgondolkodtató, hogy a 2013-2016 közötti 
időszakban az egy főre jutó beruházási teljesítmény is 
azokban a megyékben volt jóval erősebb (pl. Győr-Moson 
Sopronban az országos átlag 173%-a), amelyek egyébként 
is fejlettebbek voltak, így tehát a jóléti különbségek emiatt 
tovább nőhettek. Örvendetes ugyanakkor, hogy amint az 
alábbi ábrán látszik: az uniós forrásokat és a jegybank által 
működtetett Növekedési Hitelprogramot inkább azokban 
a megyékben használták intenzívebben, amelyek kevésbé 
voltak fejlettek, így tehát ezek a programok inkább a 

Amint az első ábrán látszik: az egy főre jutó GDP az 
fejlettségi különbségek mérséklése irányába hatottak (az 

uniós átlaghoz képest (piros karika) Budapesten 136% volt 
uniós pénzeknek nagyrészt éppen ez is volt a céljuk).

a legutóbbi adat szerint (2016), míg ugyanez Nógrád me-
gyében mindössze 29%-os volt, azaz a megye átlagában Forrás:

4,7-szeres a jóléti különbség. Budapest és Szabolcs-Szat- Portfolio
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Sokszor elhangzik, hogy a mai nyugdíjrendszer már nem lesz hiánya, akkor látható, hogy 378 milliárd forintot keresett a 
sokáig fenntartható. Van-e valójában értelme egy ilyen állításnak? költségvetés az Nyugdíjbiztosítási Alapon. Azaz a felosztó-
Egyáltalán mi az, hogy mai nyugdíjrendszer? Ha a társadalmi kirovó rendszer valójában úgy működött, hogy a vizsgált 
egyenlőtlenség oldaláról nézzük, akkor mit jelent a nyugdíj? Ezekben nyolc évben majdnem 380 milliárd forinttal több pénz lett 
a kérdésekben nyit vitát Kiss Ambrus cikke, melyet több részletben beszedve, mint kifizetve. A többlet természetesen nem egy 
közlünk. (2. rész) trezorban pihen, hanem más költségvetési sorokra került 

Nyilván felmerülhet bennünk: rendben, ez most nem átcsoportosításra. Magyarán belekerült a "Nagy Közösbe".
biztosítási jogviszony, de miért nem alakítjuk azzá? Milyen Még egy példát hozok ennek alátámasztására. A Nyug-
feltételek kellenek ehhez? Legfőképpen a kiszámíthatóság. díjbiztosítási Alap bevételének 2019-ben a tervek szerint 
Azaz a mai pályakezdő ismerje a játékszabályokat nagyon 56%-át a szociális hozzájárulási adóból átengedett rész 
pontosan (nyugdíjba vonulásának pontos feltétele, nyug- adja. Ez azt jelenti, hogy a cégek a foglalkoztatottak után 
díjának kiszámítási szabályai stb.), és ezeken csak vis maior befizetik a SZOHA-t, és a költségvetés évente(!) eldönti, 
esetben lehessen változtatni. Elsőre jól hangzik, de való- hogy mekkora rész hova megy.
jában nehezen teljesíthető. Nem ismerjük ugyanis, hogy az Látjuk, itt tényleg évente történik a váltó állítása. Azaz 
elkövetkező 20-50 évben milyen változások lesznek. Mit volt, amikor minden a Nyugdíjbiztosítási Alapba ment, míg 
hoz például a robotizáció, hogyan alakul át a mai érte- jövőre már csak a pénzek 70%-a. Semmilyen következe-
lemben vett munkaviszony, szolgálati idő, munka fogalma? tesség nem lelhető fel ebben. Ezért ne is keressünk rend-
Ez pedig olyan kockázat, ami miatt illúzió lenne olyan fel- szerszintű elemeket.
tételeket bevállalni, amelyek módosíthatatlanok lennének Ezt a szemléletes példát azért hoztam ide, hogy világos 
évtizedes távlatokban. Azaz a nyugdíjrendszer nem válthat legyen: a nyugdíjrendszer nem úgy működik, hogy egy zárt 
klasszikus biztosítási formává. rendszerben beszedett pénzek kerülnek kiosztásra a ma 

Akkor mit lehet vele kezdeni, hogyan gondolkodjunk az nyugdíjasai között. Ez egy fikció.
aktív kor utáni társadalom juttatásairól? Tegyük fel a kér- Mi következik ebből? Ahogy látjuk a ma dolgozói nyug-
dést, hogy kell-e társadalmi szolidaritási elvet érvényesíteni díj címén sok mindent finanszíroznak. Ez fordítva is igaz 
ebben a kérdésben? Azaz van-e a közösségnek abban fe- lehet. Azaz miért fogadjuk el tényként, hogy csak a mun-
lelőssége, hogy az egyik legkiszolgáltatottabb életszaka- kabérek után lecsípett pénzekből lehet a nyugdíjakat fi-
szában az embernek biztosított-e a megélhetése? Vagy ezt a nanszírozni? Ez egyáltalán nincs így. Innentől kezdve arról 
felelősséget társadalmi szintről a család szintjére kell lelök- beszélni, hogy a jelenlegi paraméterek alapján (ilyen a 
ni? És, ha van felelősség, akkor ez mire terjedjen ki? Az élet- korhatár, az induló nyugdíjak aránya, a munkabérekből le-
ben tartásra, a létminimum biztosítására vagy valamilyen vont járulékok mértéke) fenntartható-e egy nyugdíjrend-
társadalmi minimum biztosítására? szer nem bír sok relevanciával. Pontosabban eggyel igen. 

Azt lehet mondani a mai dolgozóknak, főleg a fiataloknak, 
Fenntarthatóság kérdése ha nem vásároltok a mostani állami befizetéseitek mellé va-
Korábban említettem, ha holisztikusan nézzük az idő- lamilyen pénzpiaci terméket, akkor éhen haltok nyugdíjas 

sek társadalmi helyzetét, akkor rossz kérdés az, hogy fenn- éveitekben. Erre óriási reklámkampányt lehetet építeni, és 
tartható-e a nyugdíjrendszer. Ezt ebből a szempontból presszionálni az embereket banki ügyintézők által, hogy 
nem lehet értelmezni. Ennek a megközelítési módnak váltsák meg egy azonnali 5000 forintos befizetéssel, majd 
ugyanis az az alapja, hogy a nyugdíjrendszer bevételei és ezt havonta ismételve, időskori biztonságukat. Az öngon-
kiadásai fedezzék egymást. A bevételi oldalnak pedig olyan doskodás természetesen nem káros, de ezt azon az áron 
állami elvonásokat kell tekinteni, melyek után növekszik a erősíteni, hogy közben a társadalmi szolidaritást szétver-
nyugdíjjal kapcsolatos jogszerző időnk. Ez elméletileg jól jük, roppant felelőtlen.
hangzik. Nézzük meg a számokat. Tehát hogyan működik a nyugdíjrendszer? Az állam a 

2010 és 2016 között három év volt, amikor hiánnyal zárt bevételeinek egy részét szétosztja az idősek között. Mind-
a Nyugdíjbiztosítási Alap, azaz a bevételei kisebbek voltak, ezt úgy előadva csinálja, hogy az aktív dolgozók kere-
mint a kiadásai, és négy alkalommal pedig többlettel. Ez setéből von le pénzeket, és azzal hitegeti, hogy majd ké-
utóbbiak közül nemcsak az történt, hogy több pénz folyt sőbb te is így kapsz nyugdíjat. Közben jönnek a piaci sze-
be, mint amennyit ki kellett fizetni, hanem még jutott a replők - állami támogatással, hiszen adókedvezmények 
költségvetés megtámogatására is egy kis pénz. Ez a kis pénz révén támogatják ezt a hangulatot -, akik azt mondják, ne 
kumuláltan 2010 óta 426 milliárd forintot jelentett. Ha higgy a rendszernek, nem lesz elegendő a nyugdíjad, de 
ehhez hozzávesszük, hogy 2010 és 2016 között év végén még megmentheted a lelkedet…
hogyan alakult a Nyugdíjbiztosítási Alap többlete, vagy (folytatjuk)

Nyugdíjrendszer: a társadalmi igazságosság 
a valódi kérdés
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Nyugdíj-ügyeinkNyugdíj-ügyeink

A Magyar Közlönyben sorra jelen- jövedelemadót (15%) kell megfizetnie 
nek meg az idei és jövő évi nyugdíj- a bére után (ugyanúgy, mintha köz-
változásokat eredményező törvények, érdekű nyugdíjas szövetkezet szemé-
ezek vonatkozó rendelkezéseit elemzi lyesen közreműködő tagjaként kapna 
a nyugdíjguru: dr. Farkas András. díjazást).

A nyugdíjakat érintő, 2018. július Így a nyugdíjas munkavállaló nettó 
27-én hatályba lépett, továbbá 2019. bére azonos feltételek mellett 14%- - új kategóriaként, a Munka Tör-
január 1-jén hatályba lépő változások- kal emelkedhet jövőre. (Cserébe vi- vénykönyve szerinti munkaviszony-
ról. szont nem illeti meg e jogviszonyára ban foglalkoztatott saját jogú nyugdí-

A nyugdíjakat érintő három új tekintettel semmilyen társadalombiz- jas személyre.
törvény: tosítási ellátás, köztük a nyugdíj mel- A közszférában maradnak kor-

letti munkavégzés után egyébként já-(1) a Magyarország 2019. évi köz- látozások
ró nyugdíjemelés sem.ponti költségvetésének megalapozá- A nyugdíj mellett a Munka Tör-

sáról szóló 2018. évi XL. törvény, 2018-ban a saját jogú nyugdíjas- vénykönyve szerinti munkaviszony-
ként történt foglalkoztatása, illetve (2) az egyes adótörvények és más ban történő munkavégzést érintő 
egyéni vagy társas vállalkozóként vég-kapcsolódó törvények módosításáról, kedvező módosítások továbbra sem 
zett kiegészítő tevékenysége alapjánvalamint a bevándorlási különadóról szüntetik meg azt a korlátozást, hogy 

szóló 2018. évi XLI. törvény - a naptári évben elért, nyugdíjjá- a közszférában közalkalmazotti vagy 
rulék-alapot képező kereset, jövede-(3) a szociális hozzájárulási adóról hasonló köszszolgálati jogviszonyban 
lem összege egytizenketted részének szóló 2018. évi LII. törvény. dolgozni kívánó nyugdíjasokat - 
0,5 százalékával (azaz a nyugdíjjáru-A három törvénnyel bevezetett amelyhez változatlanul szükséges az 
lék-alapot képező éves kereset 2400-módosítások elsősorban a nyugdíj- előzetes kormányzati jóváhagyás - e 
ad részével) kell növelni a nyugdíj megállapítás feltételeit, valamint a jogviszonyuk fennállásának idejére 
összegét.)nyugdíj melletti munkavégzés lehető- nem illeti meg a nyugdíjuk, vagyis 

A saját jogú öregségi nyugdíjast a ségeit érintik. illetmény és nyugdíj továbbra sem 
Munka Törvénykönyve szerinti mun-A nők kedvezményes nyugdíja: fizethető együtt.
kaviszonyban foglalkoztatónak a marad a 40 év Nem törölték el az éves összeg-
nyugdíjas részére kifizetett bér után Immár hivatalosan is megnyugod- határt a nyugdíjkorhatár betöltése 
nem kell szociális hozzájárulási adót hatnak azok a hölgyek, akik idén vagy előtt kapott ellátások melletti munka-
fizetnie a szociális hozzájárulási adó-jövőre teljesítik a nők kedvezményes végzés tekintetében. A nők kedvez-
ról szóló új törvény szerint.nyugdíjának alapfeltételét (a legalább ményes nyugdíja mellett munkát vég-

Vagyis a Munka Törvnykönyve 40 évi jogosító idő megszerzését), ző hölgyekre vonatkozó éves keret-
szerinti munkaviszonyban foglalkoz-mert a jogosító időre vonatkozó köve- összeget nem törölték el. E korlátozás 
tatott saját jogú öregségi nyugdíjasok telmény nem szigorodott. alapján a kedvezményes nyugdíj csak 
után - a bérük összegétől függetlenül a Annak ellenére sem, hogy jövőre addig folyósítható a kereset mellett, 
munkáltatót teljes szocho-mentesség már 64 évre emelkedik a nyugdíjkor- amíg ez utóbbi éves összege meg nem 
illeti meg.határ, így sok felsőfokú végzettségű haladja a mindenkori minimálbér 18-

Így jövőre már négy nyugdíjas ka-hölgy is igényelheti ezt a kedvezmé- szorosát (idén 138.000x18=2484.000 fo-
tegóriára is kiterjed a nyugdíjast fog-nyes nyugellátást, mert esélyük van a rintot), mert ha valamelyik hónapban a 
lalkoztató szocho-mentessége:korhatáruk betöltése előtt megszerez- kereset meghaladná ezt az összeget, 

- a kiegészítő tevékenységet folyt-ni a legalább 40 évi jogosító időt. akkor a következő hónaptól az év vé-
ató egyéni vagy társas nyugdíjas vál-Nem kell járulékot fizetni, ha... géig felfüggesztenék a nyugdíj folyósí-
lalkozóra,A Munka Törvénykönyve szerinti tását. Csakhogy az éves keretösszeg-

- az özvegyi nyugdíjban részesülő munkaviszonyban álló saját jogú be kizárólag azokat a kereseteket kell 
olyan egyéni vállalkozóra, aki a rá nyugdíjasnak minősülő személynek beszámítani, amelyek után a dolgozó 
irányadó öregségi nyugdíj-korhatárt nem kell a jövedelme után természet- nyugdíjas hölgynek meg kell fizetnie a 
már betöltötte,beni egészségbiztosítási járulékot nyugdíjjárulékot. Az új szabályok sze-

- a közérdekű nyugdíjas szövetke-(4%) és nyugdíjjárulékot (10%) fizet- rint viszont járulékmentes a munkavi-
zetnek az öregségi nyugdíjban vagy nie. szonyban saját jogú öregségi nyugdí-
átmeneti bányászjáradékban részesü-Ezáltal a munkaszerződéssel dol- jasként szerzett kereset.
lő tagjára, valamintgozó nyugdíjasnak csak a személyi 

Változások a nyugdíjrendszerben
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KitekintőKitekintő

Az orvosok elvándorlása és annak mértéke volt a katalizátor A probléma pedig abból fakadhat, hogy az ilyen intéz-
Szlovákiában az egészségügy legújabb átalakításában - tudtuk meg ményekben dolgozó orvosoknak egyszerűen nincs elég 
Újlaki Ákostól, a Boston Consulting Group projektvezetőjétől. A gyakorlatuk, sok területen. Valószínűleg a személyzetnek 
tanácsadó cég dolgozta ki a legutóbbi egészségügyi reform alapjait a megvan minden oktatása, szakvizsgája, de gyakorlata nincs 
szomszéd országban, mely azért is különleges, mert politikai kon- megfelelő egy olyan kórházhoz képest, ahol több mint 
szenzus alakult ki mögötte. A nulladik lépés a transzparencia meg- 3000 esetet ellátnak. De ez nem csak a szülészetek esetében 
teremtése, ehhez pedig pontos adatokra van szükség. Erre alapozva volt így. Az adatok azt mutatták, hogy a legnagyobb szü-
lehet olyan érzékeny döntéseket meghozni, melyek végső soron egy lészetek (a kapacitás 20%-a) látták el az esetek 80%-át, a 
kórház bezárását vonhatják maguk után. A munka azonban nem többi intézmény nagyon kevés esetet lát el, így itt összes-
gyorsfutás, a szakember szerint 10 éves távlatban kell gondolkodni ségében nem tudnak elég gyakorlatot összeszedni az or-
egy ilyen átalakítás során. vosok. Ezt nyilván az orvosok nem fogják elismerni, de a 

Portfolio: Úgy tűnik, Szlovákia kényes ügyeket is hajlandó fel- számok kimutatják. A helyzetért a finanszírozási modell a 
vállalni, amikor most belefog az egészségügyi rendszerének reform- felelős, ez az egyik legnagyobb bűnös. Jelen pillanatban 
jába. Mi kellett ahhoz, hogy a döntéshozók felvállaljanak politi- ugyanis a finanszírozás arra ösztönöz, hogy ami bejön az 
kailag érzékeny ügyeket is? ajtón, azt ki kell szolgálni és a lehető legtovább bent tartani. 

Újlaki Ákos: Valóban nem lehet ezt a politikától elvá- Ebben a tekintetben a fekvőbeteg intézmények úgy 
lasztani. A szlovák egészségügyi rendszert és kórházak működnek, mint egy hotel. Ha hosszabb a bent tartózko-
rendszerét, ahogyan a régió többi országa esetében is, a dás, akkor azért magasabb finanszírozást kap az ellátó.
posztszocialista maradványok jellemzik. A kormányok Vagyis az ilyen esetekben felmerül, hogy az ilyen osz-
jellemzően négyéves ciklusokban gondolkodnak, ezért ha tályok működtetésének van-e értelme. Egy kórház vagy egy 
belenyúlnak a rendszerbe, akkor azok nem rendszerszintű osztály bezárása azonban a helyi politikai erőknek kényes, 
reformok, hanem sokkal inkább adhoc jellegű beavatko- és el is érkeztünk megint a politikai szempontokhoz.
zások. Szlovákiában azonban az elmúlt 2-3 ciklus már re- Politikailag valóban az a kifizetődő, ha a kórház ott és 
latív egy irányba vezetett, ez pedig lehetőséget adott a kor- úgy van jelen helyi szinten, ahogyan 20 évvel ezelőtt. A szü-
mányerőknek, hogy több területhez hozzányúljanak. lészetek mellett azonban vannak olyan esetek és kezelések 
Mindemellett a döntést megelőzően végig kell mennie egy is, ahol lényegesen nagyobbak a kockázatok. Például a csí-
katalizátornak a társadalomban, ami pedig már lépésre pőműtéteknél a halálozási arány a 65 év felettieknél egy 
kényszeríti a kormányt. standard indikátor, itt többszörös különbségek voltak a 

Szlovákiában mi volt ez a katalizátor? kórházak között, és itt emberi életekről beszélünk. A ter-
Az orvosok elvándorlása, annak mértéke és az okai. Ha vezéskor geoelemzési szempontokból indultunk ki: azt 

erről szólnak a hírek három hónapon át tartósan, akkor az vizsgáltuk, hogy milyen gyorsan lehet eljutni az egyes 
politikai problémává válhat és innentől kezdve a kormány- kórházakba. 
nak rendszerszinten kell foglalkoznia a kérdéssel, a tűzoltó Jelenleg Szlovákiában 65 kórház működik (állami és 
intézkedések már nem elegendők. magán mindegy, mert mindenhol ugyanaz a szolgáltatás 

Hol és hogyan indult el a vizsgálódás a kórházaknál? érhető el), és a társadalom 91%-a 30 percen belül elér egy 
Vizsgálni kell, hogy mennyibe kerül egy kórház működ- kórházba autóval. Ha viszont a lefedettséget elfogadjuk 

tetése, mennyi és milyen beteget lát el. Ez az adatfeldol- 90%-ban, akkor elegendő lenne 45 kórház. Ez ezt jelenti, 
gozás egyszerűbb oldala. De ha előre tervezünk, akkor már hogy a kórházak egyharmada a társadalom 1 százalékát fedi 
azt kell előre jelezni, hogy milyen szociáldemográfiai folya- le. Ahol nagyon kicsi a népsűrűség, nem éri meg berakni 
matok várhatóak a következő 10-15 évben az országban. egy kórházat.
Például az öregedő társadalom, ami egyre több 60-65 év A második szempont az ágyak szerkezete volt. Elem-
feletti réteget eredményez a korfában, ami pedig nagyobb zésünk megállapította, hogy azok a részlegek a legjobbak 
forgalmat okoz a kórházakban, azonban ez nem ugyanaz a kihasználtak, amelyek megfelelnek a társadalmi korfának. 
forgalom szerkezetében, mint 20 évvel ezelőtt. Például Van például az országban 54 szülészet, amit még az 1980-as 
nem kell annyi aktív ágy, annyi szülészet. évek születési száma indokolt, azonban a mai tendenciák 

Hogyan bontották le a makroszámokat az elemzések során? már nem. Vagyis az örökletes rendszer, az ágyak struktú-
Például hogyan lehet megmagyarázni azt az esetet, rája miatt az egészségügyi ellátás nem tud hatékonyan mű-

amikor egy évi 300 szülést lebonyolító kórház esetében ködni. Nyugat-Európában csupán néhány országban lát-
rosszabbak a minőségi mutatók, mint például a kórházban hatunk 80%-os ágykihasználtságot, ami az elfogadható ha-
töltött idő hossza vagy a komplikációk. Erre mondja azt az tár lenne, Szlovákiában ez az adat 72% körül van.
orvosi közönség, hogy vannak egyetemi kórházak, ahová a 
kockázatosabb esetek futnak be. (A cikk teljes terjedelemben a www.portfolio.hu-n olvasható)

Rendbe teszik az egészségügyet Szlovákiában
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Némethné Jankovics Györgyi két cikluson át, nyolc éve elnöke a 
Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének. Ezt 
megelőzően is dolgozott már a szövetségnek, hiszen édesapja, Janko-
vits György volt az akkori elnök. Györgyi akkor már szerkesztette a 
Nyugdíjasok Lapját, ami a GenerációnK elődje volt. Így testközelből 
ismerkedhetett meg az egyes tagszervezetek, klubok, szövetségek éle-
tével.

A sors kegyes és kegyetlen oldala
A generációs különbség miatt - na, meg az idők is vál-

toztak negyed század alatt - természetesen másképp mű-
ködik ma a szövetség, mint Györgyi édesapja idejében.

- Persze belelátott már akkor is a munkába, s bár még ma sem A különbségeket harmonizálni kell
nyugdíjas, minden szavából, mondatából a korosztály gondjai iránti Jó, hogy ezt említi, hiszen a civil szervezeteket időnként 
érzékenység, elkötelezettség sugárzik. De hogyan lesz valaki egy or- kategorizálja, sőt beskatulyázza a társadalom, a politika. A 
szágos szövetség elnöke? Nyilván nem erre készült iskolás korában, NYOSZ-t - főképp a kezdetekben - a bal oldalhoz, kifeje-
és ilyen képzés nincs is. zetten a szocialistákhoz kapcsolták. Az elnökasszony úgy 

– Amíg apu - tizennégy évig - az elnök volt, addig én látja, ez a megítélés ma már gyengülőben van.
segítségére voltam, elsősorban az újság szerkesztésében. – A kezdeti megítélést tán az indokolhatta, hogy előde-
De volt, hogy sofőr voltam, fotós voltam, tolmács voltam im a NYOSZ irodáit a Köztársaság téri MSZP székházban 
mellette. Aztán 2010-ben elnökké választottak. rendezték be. Valószínűleg sok segítséget is kaptak akkor az 

Györgyi a sors kegyes és kegyetlen összjátékának tulaj- MSZP-től, ami meghatározó volt a szervezetünk történe-
donítja, hogy így alakult az élete. Bár volt ebben tudatosság tében. Akkoriban a tagságban is erőteljes baloldali orientá-
is. A kegyetlen hatásnak előző munkahelyéről, a múzeum- ció volt megfigyelhető. Ez ma már messze nem így van. 
ból való elbocsátását mondja, hiszen harminc évig végezte Vannak olyan tagszervezeteink, amelyek felvállaltan kor-
mindenki megelégedésére a múzeum népszerűsítését, mar- mánypártiak, és vannak, amelyek nyíltan ellenzékiek. Ne-
ketingesként és múzeumpedagógusként: künk ebből nem szabad sem "kirakatot csinálni", de ta-

– Kutatásokat is végeztem e témában, publikáltam, gadni sem. Az Elnökségnek tudomásul kell vennie mind-
könyveket írtam róla - emlékezik vissza erre az időre. - ezt, és egyik irányban sem szabad befolyásolnunk senkit. 
Pályázatokat írtam, melyekből pénzt sikerült szerezni a Ahhoz, hogy egyben maradjunk, ezeket a különbségeket 
múzeumnak. Emellett pedig szabadidőmben apunak segí- nem erősíteni kell, hanem ha lehet harmonizálni, egységbe 
tettem a nyugdíjas mozgalomban. Amikor elbocsátottak, hozni. Hiszen a mi tagjaink nem politikai nézeteik alapján, 
épp akkor volt tisztújítás a NYOSZ-ban, az újság szerkesz- hanem generációs alapon és érdeklődési körök szerint jön-
tője lettem főállásban, társadalmi munkában pedig végez- nek hozzánk. És szerencsére: több dolog köt össze minket, 
tem a mozgalmi tevékenységet. Ennek nyolc éve. mint ami elválaszt...

Ez volt tehát a sors kegyes oldala, hiszen, amikor épp - Abban megegyezünk, hogy különbséget kell tenni 
belesüppedt volna a munkanélküliség problémáiba, az ad- közéletiség, politizálás és pártpolitika között. Ez utóbbit 
digra megismert és megszeretett társadalmi munkája je- egyértelműen elutasítják a tagszervezetek, ám az életko-
lentett újabb kihívást az élettől. rukból fakadó közéletiség, érdekképviseleti tevékenység 

bizony politika, társadalompolitika. Hiszen a tagok, tag-- Nyilván sok minden változott ez idő alatt, és nem ugyanúgy 
szervezetek erősen igénylik a NYOSZ vezetőitől, hogy végzi a munkát, mint ahogyan annakidején édesapja:

– A változást egyrészt a generációs különbség, valamint harcoljanak ki jogokat, kedvezményeket számukra, akár a 
az én marketing szemléletem, tapasztalatom hozta magá- nyugdíj összegéről, akár egészségügyi problémákról, akár 
val. A szervezet nagysága, a mintegy százhúsz ezer nyug- családpolitikáról van szó.

– A mi dolgunk, amit tehetünk és kell is tennünk, az az díjas nagy felelősséget jelent és tudatosságot igényel. Elké-
érdekérvényesítés, ezen belül véleményezés, javaslat tétel. szítettük a NYOSZ stratégiáját, ehhez számos felmérést 
Korábban a kormányzat a nyolc legnagyobb idősügyi szer-készítettünk, hogy tudjunk majd érvelni véleményünk mel-
vezet számára nyitott volt, ma gyakorlatilag semmilyen fó-lett. Nem érzelmi, hanem tudatos alapon fogtunk hozzá a 
rum nincs, ami a kormánnyal összekötne bennünket.munkához. 

Legyen partnerség 
az idősügyben!
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Mit kérne az aranyhaltól? Tanítani - teremteni - támogatni
– Játsszunk kicsit! Ha én lennék az aranyhalacska, és vissza- - Az elmúlt időszak eseményeit, eredményeit a novemberi tiszt-

dobna a vízbe, mi lenne az a kívánság, aminek teljesülésétől boldog újító közgyűlésen vitatja meg a tagság. Nyilván felmerül a kérdés: 
lenne? hogyan tovább, milyen víziója, tervei vannak a szövetségnek, a vezető-

– A legfontosabb lenne az idősügyben - de az egész ségnek és személy szerint Jankovics Györgyinek.
társadalomban -, hogy legyen partnerség. Mindazokkal, – Három szóban tudnám megfogalmazni magunk szá-
akiknek beleszólásuk van az ügyekben, akiknek döntési le- mára a jövőképet: tanítani, teremteni, támogatni. Mi, 
hetőségeik vannak, akikkel együtt lehetne működni. idősebbek emlékszünk még az Aczél Györgyhöz kötődő 

Hogy miért nincs ma meg a partnerség? Jankovics másik három T-re, ami a kulturális irányítást jellemezte: tá-
Györgyi szerint ma nem kedvez a politikai, társadalmi klí- mogatni, tűrni vagy tiltani az egyes műveket. Nos, ezekkel 
ma annak, hogy különbözőképpen gondolkodó emberek ellentétben a mi három T-nk mindegyike pozitív tartalmú.
egy asztalhoz üljenek, és beszéljenek egymással. Úgy látja - – Nem véletlenül a tanítani az első. Ahhoz, hogy saját 
bár szeretnék elhitetni magukkal is, hogy azok -, de ma a helyzetünkkel tisztában legyünk, a gondolkodásmódun-
nyugdíjasok nem fontosak a társadalom számára: kon is változtatni kell. Tanuljuk meg helyesen értelmezni a 

– Most tették közzé egy nemzetközi kutatás eredmé- körülöttünk történő eseményeket: pl. ha egy kormányzat a 
nyét arról, hogy melyik országban milyen nyugdíjasnak nyugdíjak reálértékének megőrzését vállalja, az nekünk 
lenni. Ebben a listában Magyarország az utolsó helyre nem örömforrás - utalok itt az említett felmérés utolsó 
került. Saját tapasztalatom is megerősíti ezt, látva, hogy helyére. Azt ne őrizzük meg, hanem javítsunk rajta! Hiszen 
több európai ország közössége hogyan viszonyul saját a nyugdíjak reálértékének megőrzése azt is jelenti, hogy aki 
nyugdíjasaihoz. Csak egy friss példa: most voltunk Olo- ma szegény, az az is marad. Ez csak egy példa, de arról is szó 
moucban egy nyugdíjas sportversenyen, ahol a díjakat a van ebben a vállalásban, hogy a tanulás időskorban is fon-
cseh miniszterelnök adta át! És nemcsak a díjátadásra jött, tos, hogy a verseny-központú világunkban a nyugdíjas is 
hanem ott töltötte egész napját, beszélgetett az emberek- "versenyképesebb" maradjon. Hogy ne rostáljanak ki ben-
kel. Tehát nemcsak a nyugdíj összegéről van szó, amikor nünket azzal, hogy mi már ennek a társadalomnak nem tu-
közérzetről beszélünk. dunk semmit sem adni.

– Úgy tűnik, van még feladat a nyugdíjas szövetség előtt...
– Hogyne! Nekem, nekünk az a feladatunk, hogy e ge- Hatvan év fölött is lehet még?

neráció életminőségén próbáljunk javítani. Ha ez nyug- – Vagyis teremteni! Olyan értéket adni a közösségnek, 
díjkérdés, akkor abban, ha hagyományápolás, vagy sport- ami miatt megbecsülnek, és az önbecsülésünk is nő. Ah-
rendezvény, akkor ott. Elég világosan megfogalmaztuk azt hoz, hogy teremtsünk valamit, tanulni kell, még idős kor-
az érvrendszert, ami az érdekvédelemmel kapcsolatos. Ez ban is. Ezért támogatjuk a nyugdíjas egyetemek rendszerét, 
egyben a szervezet küldetését is jól definiálja: az anyagi de ha valaki meg akarja tanulni, hogyan tartsa mobilon vagy 
jólét szolgálata mellett a testi-lelki-szellemi jó közérzet tableten a kapcsolatot mondjuk Londonban élő unokájá-
szolgálata. Ebben minden benne van, amit csinálunk, és val, vagy épp a gyógynövényeket szeretne gyűjteni, azt is 
szeretnénk csinálni. Ezek azok az értékek, amelyek össze- segítsük.
tartják azokat a közösségeket, amelyeknek a politikai néze- – De mit lehet még teremteni hatvan fölött? Lehet egyáltalán? 
tei esetleg nem egyeznek. Mit?

- Nincs könnyű helyzetben egy ilyen hatalmas, százez- – Hogyne lehetne! Például békességet teremteni a csa-
res létszámot összefogó szövetség, ha nem akar elszakadni ládban, a közösségekben, a társadalomban. A teremtést 
az emberektől. Persze segítenek a rendezvények, de maga a nemcsak fizikai vagy anyagi vonatkozásban értem. Te-
szövetség Elnöksége is úgy épül fel, hogy országos a "le- remtés az alkotás is! Versek, irodalmi művek, egy szép ké-
fedettség", így mindenki tudja hozni, képviselni a maga zimunka, festészet - ez mind teremtés, értékteremtés. 
területének gondjait, ügyeit. A NYOSZ tagszervezetei Mindezeknek van egy egyéni, de egy közösségi oldala is. 
mind önálló jogi személyiségek, saját szabályokkal, saját Például új közösségek teremtése, vagy a közösségek szá-
akarattal, döntési lehetőséggel, sajátos hagyományokkal. mára új ügyek teremtése.
Az országos vezetésnek a feladata, hogy harmonizálja a sok – A támogatás pedig ugyanúgy lehet egyéni és közös-
helyi akaratot. ségi. A nyugdíjas létben a tanácsadás, jogi segítség nyújtása, 

– Kezdetben kicsit naiv voltam, azt hittem, hogy a szer- vagy említhetnék a bűnmegelőzéstől kezdve a fogyasztó-
vezetek által delegált vezetőség döntéseit automatikusan védelemig számos fórumot. Ezek mind konkrét segítséget 
elfogadják és követik. Az elmúlt nyolc év tapasztalatai alap- tudnak nyújtani az élethelyzetekben az egyénnek és ugyan-
ján mondhatom, hogy a helyi csoportok mintegy két har- úgy a közösségeiknek a szervezeti támogatások, anyagi tá-
mada akcióképes, részt vesz az országos eseményekben. mogatások, vagy pályázati lehetőségek.
Ma már kevesebb ügyre koncentrálunk, de azokra több Sorolná még tovább, de egy interjú keretei végesek. Se-
időt szánunk, így hatékonyabban tudunk fellépni tagsá- baj, majd a küldöttgyűlésen lehet folytatni. És hogy ezek 
gunk érdekében. A helyi eseményeket országosan is kom- közül melyik mikor kap elsőbbséget, mikor melyik válik 
munikáljuk, és megpróbáljuk rendszerbe szervezni. Így fontossá valakinek, azt majd az élet eldönti.
rendezvényeink tematikusan és országosan felépítettek. Az interjút készítette: Dusza András



A korábban kiválóan funkcionáló "házgyára" révén hályné és Ungvári Jánosné énekszámai adták meg a nagyon 
Miskolc lakótelepeinek alakításában és lakhatási lehetősé- változatos - a kiváló ebéddel együtt, délután három óráig 
geinek bővítésében is nagy szerepet játszó, 2007-ben vá- tartó - műsor alaphangulatát. Hegedűszóló és néptánc-
rossá nyilvánított Alsózsolca adott méltó helyet a Borsod- együttesek, fiatalok (Varga Flóra és Repánszki Zsombor) 
Abaúj-Zemplén Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szö- gitárműsora), szavalók és népdalcsokrot valamint táncda-
vetsége által szervezett "Nemzedékek Találkozója" elneve- lokat éneklő együttesek és szólisták, dalkörök és modern-
zésű, hagyományos kulturális, és nagy létszámú, nemcsak tánc csoportok, operett- és népszerű opera betéteket, da-
nyugdíjasokat megmozdító összejövetelének. Az Alsó- lokat előadók és vidám jelenetek követték egymást, a kö-
zsolca Polgármesteri Hivatal és intézményei segítségével, zönség tetszését, figyelmét, és érdeklődését folyamatosan 
valamint a B-A-Z. Megyei Önkormányzat, személy szerint kiváltó változatossággal. Kovács Lenkének, a műsor házi-
Török Dezső, megyei elnök által támogatott rendezvényt, asszonyának is köszönhetően, valóban lenyűgözően "pör-
(mely minden évben a megye más-más városában kerül gött" a műsor. Minderre a koronát a végén a Berta Gizella 
megrendezésre) ez évben tizenhatodik alkalommal szer- irányította "Szenior Örömtánc" tette fel, amikor ugyanis a 
vezte meg a Szövetség. Nevének megfelelően a jó hangula- táncoktató vezényletével a közönség is kivehette a részét a 
tú összejövetel, valóban a különböző korú csoportok több európai ország és Brazília zenéjét és speciális kore-
nagyszerű találkozója volt. Az Érdekvédelmi Szövetség el- ográfiáját megismertető, kímélő mozgásformát bemutató 
nökhelyettese, Pasztercsák Istvánné által jól szerkesztett, és gyakoroltató, nagy tetszést kiváltó közös táncolásból.  
harminckilenc produkciót magába foglaló műsorfolyam A vendéglátóknak, a Közösségi Ház igazgatónőjének, 
valódi élvezetes és változatos kikapcsolódást jelentett, és Lengyel-Béres Klárának és a rendezvény lebonyolításában 
sok vonatkozásában lebilincselő volt, figyelmet, fergeteges közreműködő Alsózsolcai Nyugdíjas Klubnak (vezetője: 
tetszésnyilvánítást váltott ki a közönség soraiban. A Szö- Ferencsik Józsefné) is köszönhetően, a valóban jó han-
vetség elnökének - aki köszöntötte a vendéglátó házigaz- gulatú, a generációk közötti kapcsolatokat is erősítő, egész 
dákon kívül, a közönség soraiban helyet foglaló Némethné napos program zárásaként, minden produkció Emléklapot 
Jankovics Györgyit, a NYOSZ elnökét is - bevezető gon- vehette át Szilágyi László Polgármestertől és a NYÉSZ 
dolatait követően, Szilágyi László Alsózsolca polgármes- elnökétől, Teszárovics Miklóstól.
tere fejezte ki örömét, hogy ilyen nagy létszámú, s várható- Ez alkalomból a közönség és a szereplők utaztatásában 
an a későbbiekben is a város nevezetességei iránt érdek- szerepet vállaló É-M. Közlekedési Központ ZRT t (élén 
lődő közönséget láthat vendégül Alsózsolca. A műsort az Ignácz László Közlekedési Főigazgató Urat és a nyugdí-
alsózsolcai "Fekete István" Óvoda bájos picinyeinek pro- jasok utaztatását szervező Stupek Richárd Osztályvezető 
dukciója nyitotta meg. Ezt követően a helyi "Szivárvány" Urat) is köszönet illeti, akik a nyugdíjasok - köztük a moz-
vegyes kar, a "Ritmus" tánccsoport, valamint Prekup Mi- gássérültek - helyszínre szállíttatásáról gondoskodtak.   

Nemzedékek találkozója Alsózsolcán
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Hatalmas szélvihar volt délelőtt, elvitte a paravánokat, a A műsor második részében örömtáncosok léptek a 
felállított standokat,  ahol a csipkeverés és népi hímzés be- színpadra az Alzheimer café program keretében, tanították 
mutatása mellett a 3d-s origami készítésének technikájába a nézőket is, hiszen a mozgás agytorna is, a koreográfiák 
is bepillantást nyerhettek volna az érdeklődők. Ezt meg- megjegyzése segít megőrizni a fizikai és szellemi frisses-
oldottuk, beköltöztettük az alkotókat a Civil Közösségek séget.
Házába. A harmadik rész szereplői: Pécsváradi Nyugdíjasok 

A négytornyú Székesegyház előtt felállított szabadtéri Hagyományőrző Tánccsoportj, Búzavirág Népdalkör Me-
színpadra készülő műsor veszélyben volt, de a termé- szesről, Pákolitz Kamarakórus Pécsről, Borsós István tá-
szetfelelős megsajnált bennünket, délután fél 3-ra elállt a rogatós, Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusa Pécsről, 
szél. Sajnos a hideg megmaradt, de a fázós közönség és a Wache Jánosné komlói harmonikás, Baranya Megyei Bel-
szereplők is helytálltak. ügyi Szervek tánccsoportja

A szépkorúak kulturális, művészeti bemutatóját felve- Az együttesek és szólisták elismerő oklevelet és aján-
zette az integrációs szellemiség jegyében Pécs város Majo- dékot kaptak. A műsort összeállította és konferált: Radnóti 
rett Együttese és tánckara. Adél.

Felléptek: Mórágyi Német Nemzetiségi Hagyomány- Kár lett volna, ha ez a szép program az ősz beköszön-
őrző Egyesület Tánckara, Tösmagi Erzsébet hangszeres tével elmarad, hiszen a csoportok nagyon készültek, szép 
szólista citerával Komlóról, Baranya Bokréta Népdalkör fellépő ruhákat, népviseleteket, ünneplőbe öltözött éne-
Pécsről, Harka Néptáncegyüttes Harkányból. keseket láthatott az érdeklődő közönség az értékes pro-

Ünnepi köszöntőt mondott Dombi Erzsébet a Pécsi dukciók alatt.                                          
Nyugdíjas Egyesület elnökhelyettese.       (tudósítónktól)

Tanuló Város Fesztivál Pécsett
Tevékenység központú értékátadás a Pécsi Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében 
2018. szeptember 22-én délután a Sétatéren.
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A Kabai Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület senyzők a második fordulót. A két fordulóban max 8 
néhány tagja részt vett az Országos Rummikub Ver- pontot lehet szerezni, de ez elméletben igaz, gyakor-
senyen, mely szeptember 23-án Budapesten a XV. latban nincs rá esély. Az a jellemző, hogy a legjobbak 
kerületben volt, a Füles és a Piatnik Kft szervezé- 5-6 pont érnek el összesen a két fordulóban. Amikor 
sében. mindenki lejátszotta a két fordulót, összeadják a pon-

Nagy izgalommal vártuk a vasárnapot és már tokat, és a négy legjobb játssza a döntőt, a többi 80 
korán vonatra ültünk, hogy ott legyünk időben. 91 versenyzőnek pedig befejeződött a verseny! 
jelentkező közül a helyszínen 84-en regisztráltak. Érdekességként megjegyzem itt minden játékos-
Majd 11.00 órakor Turi Sándor levezető elnök is- nak 5 pontja volt. Ilyenkor az alpontokat is  figyelem-
mertette a verseny szabályait. Majd számot húztunk be veszik. Nekem is 5 pontom volt és - szerencsémre 
és az alapján játszott együtt 4 fő, összesen 21 asztalnál. én is ott voltam a finisben!  

Mindenki nagy reményekkel indult a versenynek. A döntőben lenni, az egy fantasztikus érzés. Néma 
El kell mondanom, ehhez szerencse is kell, Turi Sán- csönd, körös körül figyelő tekintetek. Verseny bíró-
dor szerint 30%, a többi már rajtunk múlik. Hogy nak stopper a kezében, szigorúan figyel mert, 1 perc-
taktikázunk, letesszük, nem tesszük, hova tesszük, nél tovább gondolkodni nem lehet. Négy izgalmas 
stb. Mindenkinek más a logikája, ki így, ki úgy játszik. játszma után kialakult a sorrend. Én a dobogó kép-
Aki tudja a rablós römit kártyával játszani, az ezt is zeletbeli harmadik fokára léptem. Aminek nagyon 
tudná, a különbség annyi, hogy ezt dominóval játszák. örültem! Nem is gondoltam, hogy idáig eljutok. 
A verseny három fordulóból áll. Az elsőben mindenki Köszönöm a lehetőséget, köszönöm Turi Sándor 
húz számot és az alapján játszanak. Amikor az első levezető elnök és a szervezők munkáját. Nagyon 
fordulót mindenki lejátszotta, összesítették az ered- felemelő érzés volt ilyen nagy versenynek részese len-
ményeket, és pontszám alapján folytatták a ver- ni.                                                            Kiss Lajosné

Nálunk is becsengettek

A Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete a nyári szünet után Aztán jönnek sorba a helyi Kormányhivatal működésé-
várta vissza tagjait. Volt idő, amikor a nyári időszakokra is vel kapcsolatos tájékoztató, majd az őszi "adok- veszek", 
tervezett a vezetőség programokat, de - tekintettel a Bala- ahol a piaci áraknál kedvezőbben kínálhatják portékáikat, 
ton-part nyári lehetőségeire - nem sikerült tartalommal ki- termékfeleslegeiket "őstermelőink"(méz, bor, zöldségek, 
tölteni a találkozásokat. gyümölcsök, befőttek, stb). 

Így alakult ki a már bevált menetrend, ami szinte egy- Tervezünk egy egynapos kirándulást a Zalaszántói 
bevág az iskolák szünidejével, illetve tanévi rendszerével. Buddhista Sztupához, majd Sárvárt célozzuk meg és a 
Most az őszi-téli menetrend szerint haladunk hétről- hétre somlói borvidéken egy rövid gyalogtúrával zárjuk a napot, 
a keddi napokra ütemezetten. hogy a Szenior- mozgásprogram "oltárán is áldozzunk". A 

A "Világjárók" sorozatunkban egy könnyed program- városi "Halpikniken" 80 főre főzünk balatoni halászlét tag-
mal indítottunk. Vendégünk volt Heiling Zsolt termé- jainknak és versenybe szállunk az első helyezésért. A no-
szetbúvár, aki a Heiling Média Kiadó Kft tulajdonosa és vember a"Jótékonysági hónap", amikor a rászorulóknak 
igazgatója. Szingapurtól-NewYorkig "utaztatott" bennün- gyűjtünk, hiszen küszöbön a Karácsony az általunk örökbe 
ket tíz emeletes luxushajókon, pazar képanyaggal fűsze- fogadott somogyi településen, Kisbárapátiban is.
rezve. Igaz, ez a korosztály már aligha engedheti meg magá- Tehát az őszi-téli időszakot a közösségfejlesztés prog-
nak a hónapos luxus utazásokat, de legalább bepillant- ramjai töltik ki, hogy erősítsük az együvé tartozás érzését és 
hattunk az érintett szigetvilág és a városnyi utast ellátó oldjuk az évszak szürkeségét, egyhangúságát.
luxushajók rejtélyes világába. Jánossy Gábor, egyesületi elnök

Országos Rummikub Versenyen jártunk

A Rummikub egy társasjáték, melynek a rablórömihez hasonló szabályai vannak, de lényeges különbség, hogy 
nem kártyalapokkal, hanem azokat helyettesít  m anyaglapokkal kell játszani, amiket kis tartókon vagy táblán 
kell elhelyezni, ezért táblás röminek is hívják. A játék 1980-ban elnyerte a Spiel des Jahres (Az év játéka) díjat.

ő ű
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NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

Negyedik alkalommal ültek össze egy kétnapos ta- - Harmincötödik alkalommal töltöttek egy programok-
nácskozásra a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Me- kal dús hetet a somogyi szépkorúak Balatonszemesen - 
gyei Szövetségéhez tartozó nyugdíjas klubok vezetői - mondta Máj Péter, a megyei szövetség általános elnök-
mondta Stikel János a szövetség elnöke. helyettese, a tábor szervezője. - Korábban több helyszínen 

Az első nap - vasárnap lévén - délutánján Berzencére is voltak táboraink, de jó pár éve Balatonszemesre szervez-
látogattak, ahol a helyi Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai zük az Őszi Napfény táborainkat.
dalcsokorral fogadták őket. Felléptek a színjátszó csoport A százhuszonhárom táborlakónak minden napra jutott 
tagjai is zenés-dalos műsorukkal, valamint a helyi nép- valamilyen rendezvény. Volt többek között egészségügyi 
tánccsoport tagjai. Az alpolgármester úr mutatta be a te- mérés, elsősegély nyújtási ismeretek. Ellátogattak József  
lepülést. A műsort követően Marics József  püspöki ta- Attila első sírhelyéhez Balatonszárszóra, majd a szemesi 
nácsos plébános mutatta be a római katolikus templomot. temetőben is sétát tettek. Megtekintették a  postamúzeu-
Este ismerkedési esten vettek részt a megjelentek a nagy- mot - követően a Latinovits emlékházat és a katolikus 
atádi kulturális központban. templomot. Jó időt fogtak ki balatonfüredi hajókirándu-

Másnap tanácskozással folytatódott a csapatépítő prog- láskor, így gyönyörködhettek a sok látnivalóban. Nem ma-
ram. Ormai István nagyatádi polgármester örömének a- radt el a hagyományos szalonnasütés sem. Meglátogatta 
dott hangot, hogy már négy alkalommal láthatta vendégül a 

Őket Varga László megyéspüspök úr is. Sokat tapsoltak és 
város a megye klubvezetőit. Hívta őket az ötödik talál-

derültek a Ki Mit Tud műsorszámai közben. Király-
kozóra is.

választást is tartottak esküvővel, menyecsketánccal. Máj 
Bíró Norbert a megyei közgyűlés elnöke a megye rövid 

Péter a "Kalásztól a kenyérig" című előadása során megis-
történetének ismertetését követően "Somogy fejlesztésé-

merkedtek a korabeli arató és cséplő eszközökkel, a ke-nek jelene és jövője" címmel mutatta be a közel kétszáz 
nyérsütéssel. Aki akart, részt vehetett a reggeli tornákon is. pályázat állását, melyre a megyében több mint negyven 
Esténként hangulatos zenés táncos estéken múlatták az milliárd forint áll rendelkezésre. Zanati Zsuzsanna az or-
időt. Felléptek a berzencei színjátszók és az iharosberényi szágos nyugdíjas parlament munkáját mutatta be, valamint 
Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület ének és tánckara. A Szöllősi Istvánnéval ismertették a kormány felé benyújtan-
tábort sportnap és a Háromfai Dalnokok zenés estje zárta.dó petíciót a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében. 

Stikel János a szövetség megyei elnöke a tagépítés fon-
Györke Józseftosságára hívta fel a figyelmet.                          Györke József

Nagyatádon tanácskoztak 
a somogyi nyugdíjas 
klubok vezetői

Táboroztak a 
somogyi nyugdíjasok
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Huszonöt év emlékeivel

Az Idősek Világnapján ünnepelte idén a megalakulá- felejti el azt, amikor már iskolás volt és a nagymamája szü-
sának 25 éves évfordulóját Tapolca és Kistérsége Nyugdí- letésnapja előtt megkérdezte. "Nagyi, mit kérsz a születés-
jas Egyesülete. napodra? - Kis unokám, elég nekem az, ha csak rám mo-

A jubileumi ünnepség a kőbányászatáról ismert Uzsa solyogsz!"  
kultúrházának a nagytermében került megrendezésre. A A képviselő emlékeztetett arra, hogy az ország nehéz 
megjelent vendégeket, valamint az egyesülethez tartozó időszak előtt áll, mert a magyarság egy nemzedéke hiány-
klubok tagjait Nyakas László, az egyesület elnöke köszön- zik, mert elhagyta az országot. Így szeretne azért tenni, 
tötte. Külön köszönetet mondott Szántó Imrének, Uzsa hogy ezek a fiatalok visszajöjjenek és a nagymamák ne csak 
község polgármesterének és az általa vezetett önkormány- fél-, vagy évente jussanak hozzá az unokák mosolyához.
zatnak, hogy a negyedévszázados ünnepség méltó meg- Demeter Ferenc, a Veszprém Megyei Nyugdíjas Szer-
rendezéséhez helyszínt biztosított. vezetek Szövetségének elnöke, az országos elnökség és a 

Az elnök az ünnepi beszédében röviden megemlékezett megyei vezetés nevében köszöntötte az egyesület tagjait a 
az elmúlt 25 év nyugdíjas közösséget érintő meghatározó 25 éves évfordulójuk alkalmából. 
kérdéseiről. Beszédében hangsúlyozta azt, hogy az alapítá- A nyugdíjas szervezetek programjában fontosnak tartja 
sokhoz képest napjainkban már teljesen más jellegű prob- az odafigyelést az idősekre, mert ennek a nemzedéknek a 
lémákkal kell a szervezeteknek megküzdeniük. A nehéz- tagjai élték meg a második világégést, építették fel a ro-
ségek ellenére sikerült a szervezetnek folyamatosan fejlőd- mokból az országot. Sajnálatos, hogy ennek ellenére a 
nie, és megtartania a pozícióit úgy, hogy napjainkig már közéletben vannak olyan megnyilvánulások, amelyek ne-
több Tapolca környéki település nyugdíjasai tartoznak az gatív jelzőkkel illetik ezt a korosztályt. Kiemelte, hogy az 
egyesületükhöz. érdekvédelem terén országos szinten a szövetségben ma 

Az egyesület a kezdetektől képviselte azt az alapelvet, nagyon sok feladatunk van. A legnagyobb problémát az je-
hogy egy szilárd kapocs legyen a nyugdíjasok, valamint az lenti, hogy nincs olyan fórum, ahol az érdekvédelmet folya-
önkormányzatiságot képviselő szervezetek között, segítve matosan és hatékonyan gyakorolni lehetne.
ezzel az idősek érdekvédelmét. Egyben fontosnak tar- A megyei elnök az egyesület alapításában, valamint a 
tották azt is, hogy az "időseknél felhalmozódott életta- klubok munkájában végzett eredményes munkájukért 
pasztalat, higgadt bölcsesség, amivel csak ők rendelkez- nyolc főnek adott át elismerő oklevelet.
nek" a környezetükben érvényesülhessen. Az ünnepségen jelen lévők fejhajtással emlékeztek meg 

"Az idő haladtával mindannyian öregszünk, idősebbek az idő közben elhunyt társaikról. Csaba Dezső tiszteletbeli 
leszünk. Az egymás iránti szeretet megszerzése, megtartása elnök külön méltatta Siposné Dr. Kiss Gizella elnök asz-
nagyon fontos kritériuma az öregkor bármely szakaszá- szony alapításban végzett kiemelkedő munkáját és az őt 
nak" - hangsúlyozta az elnök, majd egy Albert Schumacher követő Kismihók Hajnalka elnök asszony szervezetépítő 
idézettel folytatta: -"A fiatalság mércéje nem az életkor, tevékenységét.
hanem a szellem és a lélek állapota - az akarat és a képzelet 
ereje, valamint az érzelmek intenzitása - a jókedv és a A megemlékező jubileumi ünnepség második része 
kalandvágy győzelme a lustaságon." kulturális programokkal, zenés, táncos műsorokkal és jó 

Az ünnepségen részt vett Rig Lajos országgyűlési kép- hangulattal zárult.   
viselő, aki köszöntötte a jelen lévő időseket. Soha nem (tudósítónktól)
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Pályázati felhívás kórusok, énekkarok és 
népdal együttesek részére!

A Hárshegyi Randevú keretében - alextamas001@gmail.com és
először bemutatott Szépkorúak him- -  jankovics.gyorgyi@gmail.com 
nuszát rövidesen szeretnénk megjele- Kérjük, ezeket a műveket még sen-
níteni videó formájában mind a You- ki ne töltse fel a YouTube-ra, hiszen az 
Tube-on, mind pedig a NYOSZ hon- a cél, hogy elsőként egy profi módon 
lapján népszerűsítve korosztályunkat. elkészített videó formájában debütál-

Ehhez keressük a legjobb produk- jon az interneten illetve egyéb médi-
ciókat! ákban!

A legjobbnak ítélt pályamű szerep-
lőivel tervezzük elkészíteni a Szép- Beküldési határidő: 
korúak himnuszának videoklipjét. To- 2018. november 15.
vábbi díjként a himnusz megalkotója 
(zene/szöveg: Alex Tamás) az együt- A sikeres produkció elkészítéséhez 
tes szülővárosában ad egy 60 perces a NYOSZ, illetve tagszervezetei iro-
élőzenei műsort "Idősebbek hullám- dáiban megkaphatják a szöveget, a 
hosszán“ címmel. zenei alapot és a szerző által felénekelt 

A második és harmadik helyezett változatot is.
produkció díja egy-egy élőzenei mű- Nem szükséges ezt a hangszerelést 
sor, 90 illetve 60 perc időtartamban. választani, lehet más zenekari kíséret-

A művek beküldhetők zenei file tel vagy pl. harmonikával kísérve, vagy 
(MP3) illetve videofile formátumban. akár acapella formájában is.

kijelöljük a videoklip elkészítésének Természetesen elkészíthetők akár A zsűrizés november 20-ig tartjuk, 
idejét, hogy karácsonyra mindenki a fa okostelefonnal felvéve is. a nyerteseket november 25-ig kiérte-
alá tehesse !A pályaműveket Némethné Janko- sítjük illetve a honlapunkra feltesszük. 

vics Györgyi elnökasszony és Alex A nyertes pályamű szereplőivel a ka-
Jó munkát és minél több sikeres Tamás szerző közösen bírálják el. Be- rácsonyi kiadványunkban interjút ké-

produkciót kívánunk: küldeni a műveket a következő 2 email szítünk, és bemutatjuk a NYOSZ 30 
NYOSZ Elnökség és Alex Tamáscímekre kérjük: éves évfordulóján, majd ezt követően 

Szokásunk szerint idén év végén - központi ünnep- Itt szeretnénk felhívni a figyelmet három tényezőre:
ség keretében - szeretnénk jutalmazni a NYOSZ és tag- - kitüntetési javaslatot tehet valamely NYOSZ tag-
szervezetei legjobb aktivistáit, közösségeit. Ezért kérjük szervezet, vagy ahhoz tartozó nyugdíjas közösség veze-
a tisztelt elnököket, elnökségeket, hogy tegyenek javas- tője és a NYOSZ küldöttgyűlés tagja,
latot a decemberre tervezett évzáró ünnepségünk alkal- - kitüntetett személy/csoport legalább 5/10 évi ki-
mával köszöntendő NYOSZ kitüntetettekre. Idén, a magasló, eredményes, nyugdíjas közösségi munkát vég-
szövetség 30. éves születésnapján ismét sor kerül a Pro ző lehet,
Seniore - 5 évente átadásra kerülő - díj odaítélésére is. - javaslatokat adatokkal, indoklással és a javasolt sze-
Ezt a díjat elsősorban az országos nyugdíjas életre nagy mély/csoport rövid bemutatásával, méltatásával no-
hatással bíró személyek, közösségek számára alapította vember 1-ig várjuk a NYOSZ címére (1074 Budapest, 
az Elnökség, erre is várjuk a javaslatokat. Szövetség u. 9., vagy nyosz@enternet.hu).

Felhívás NYOSZ kitüntetések adományozására
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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!

Az Európai Sporthét alkalmából szeptember 26-án sze- A csapatok tagjai női és férfi kategóriába sorolva, két 
nior korúaknak Bakonyi Tízpróba néven rendeztek sport- korosztályban mérték össze tudásukat és sok esetben a sze-
napot Veszprémben. rencséjüket. Több esetben ugyanis a szerencse is segítette a 

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége ez év júliusában szenior korú versenyzőket. A szervezők a taktikai megfon-
kapott egy felkérő levelet a Magyar Szabadidősport Szö- tolásra késztették a csapatokat azzal, hogy az előírt feladat 
vetségtől, amit Czene Attila elnök és dr. Szabó Tünde végrehajtását követően lehetővé tettek egy úgynevezett Jo-
sportért felelős államtitkár írt alá. A két vezető a levelében ker vállalást. A Joker feladatról a versenyző a saját képes-
kérte az nyugdíjas szövetség elnökét a következőkre: ségeinek ismeretében dönthetett. A Joker sikeres teljesítése 
"örömmel vennénk, ha a nyugdíjas klubok maguk is aktí- plusz pontokat jelentett, míg sikertelenség estén pontle-
van részt vennének az Európai Sporthét népszerűsíté- vonást eredményezett. 
sében, tagjaik részére akár saját esemény szervezésével is." A jó hangulathoz nagymértékben hozzájárult az, hogy 
Ennek a felkérésnek tett eleget a Veszprém megyei Nyug- az előző napok időjárása teljes fordulatot vett és ezen a 
díjas Szervezetek Szövetsége, amikor az Európai Sport- napon nagyon kellemes idő várta a sportolókat. A nap 
héthez kapcsolódva meghirdette a Bakonyi Tízpróbát. legnagyobb sikere és egyben a legvitatottabb játék a talicska 

Az országosan meghirdetett vetélkedésre 16 egyesület szlalom volt, amit a szervezők megnehezítettek egy részeg 
és klub nevezett csapatokat. Az első alkalommal megren- szemüveggel is. A játékban nagyot segített az, hogy ha va-
dezésre került sportnapra végül négy megyéből érkeztek laki pontos "vezetési" instrukciókat tudott adni a pályán 
csapatok. A verseny helyszíne a Veszprémi Helyőrségi lévő társának, ami egyébként megengedett volt.
Sportpálya volt, ahol nagyon szép és kulturált környezet De ezen a napon nem a győzelem, hanem a játék, a 
várta a megmérettetésre jelentkezőket. mozgás és a jó hangulat volt a fontos.

A játékos vetélkedő megnyitásaként Zentai László ez- Demeter Ferenc
redes, mint a vendéglátó alakulat parancsnoka köszöntötte 
a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy nagy 
örömmel tett eleget a felkérésnek és biztosította a rendez-
vénynek a helyszínt. "Önök az én példaképeim" - mondta a 
parancsnok, - mert mindig csodáltam azokat az idős em-
bereket, akik idős korúk ellenére is vállalják a sportos életet, 
és a játékos megmérettetést.

A csapatok tagjainak 10 állomáshelyen kellett játékos 
feladatokat megoldaniuk. Volt darts, karika dobás, dupla 
labda akasztás, nyugdíjas golf, kézigránát célba dobás, kis-
kapura rúgás, szlalom a talicskával, kiskapura ütés, pe-
tanque, célra dobás, kosárlabda.

Játék, taktika, verseny
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A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége nagyszabású akik 4 órán keresztül végeztek valamilyen mozgásformát, 
sportnapot szervezett 2018. augusztus 29-én Bükkszéken, sportoltak, mindösszesen 1708 órát.
a Termálfürdőben. Eredmény hirdetés

A NYOSZ által meghirdetett Szenior-mozgásprogram A 10 000 lépés és úszás során összegyűjtött pontok 
Heves megyei programja nagy érdeklődéssel, magas rész- összesítése alapján az I. helyezettnek járó serleget a Hevesi 
vételi számmal zajlott le. Nyugdíjasok Egyesülete szerezte meg.

Megyénkből 27 nyugdíjas szervezet regisztrált, össze- A II. helyezést megosztva, az Egri Dobó Katica Nyug-
sen 427 fővel. A rendezvényt Bükkszék Község Önkor- díjas Szervezet és a Gyöngyösi Gyöngy-Nagyi Nyugdíjas 
mányzata támogatta, biztosítva a kedvezményes strandbe- Szervezet nyerte el. A III. helyezett a Recski Örökzöld 
lépőt. A nap eseményeit végig követte Zagyva Ferencné Közhasznú Szervezet lett. 
Polgármester Asszony is. A sportnapot kiegészítve, a helyszínen egészségügyi 

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének elnöksége szakemberek vérnyomásmérést, vércukorszint ellenőrzést, 
sok feladatot vállalt a program lebonyolításában. Bükkszék testzsírtömeg méréseket végeztek, továbbá az érdeklődők 
nyugdíjasai a vendéglátásban jeleskedtek. A nap jó hangu- dietetikus szakember tanácsadását vehették igénybe. Nagy-
latban, lépésről lépésre felépítve zajlott. számú érdeklődő vette igénybe a fentebb felsorolt egész-

A sportnap megnyitóját követte 10 000 lépés séta a ségügyi szűrővizsgálatokat is.
dombtetőn felépült templomhoz 350 résztvevővel, majd Szövetségünk vezetése nagy örömmel adta át a legidő-
megérkezés a strandfürdőhöz, ahol a bemelegítő testmoz- sebb résztvevőknek (85 és 90 év) a megjelenést igazoló 
gáson (nyugitornán) mintegy 100 fő vett részt egy test- okleveleket. 
nevelő tanár vezetésével. A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége a megren-

Ezután került sor a nap fénypontjaként a négy úszás- dezésre kerülő sportnappal eleget tett a Szenior mozgás-
nemben történő versenyekre 143 fővel. program küldetésének, amely felhívja a figyelmet az él-

mell úszás 19 nő 16 férfi ményt adó programok és a rendszeres mozgás fontossá-
hát úszás   4 nő   4 férfi gára.
gyors úszás   4 nő   5 férfi
vízben gázolás 80 nő 11 férfi  Farkas Attila
A sportnapon résztvevők száma összesen 427 fő volt, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége - elnök

Heves megyei Szenior-mozgásprogram

Mozdulj!Mozdulj!
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A Nyugdíjasok Országos Szövetsége - 
a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségével 
közösen - 2015 októberében meghirdette 
a "Séta az egészséges tüdőért!" progra-
mot, melyet a Tüdőgyulladás Világnap-
hoz kötődően, november 12-én kívánt 
megrendezni. A szövetség várta azokat a 
nyugdíjasokat, akik szívesen vállalkoztak 
egy sétára a budapesti Margitszigeten. 

A téma és a séta ötlete végül is több 
szervezetet is vonzott, így az országban 8 
városban - Budapesten kívül Veszprém-
ben, Székesfehérváron, Salgótarjánban, 
Miskolcon, Nyíregyházán, Békéscsabán, 
Egerben - és több kisebb településen is - 
sétáltunk az egészségünkért. A szép, tava-
sziasnak tűnő időben, a friss levegőn és a 
kellemes természeti környezetben - hi-
szen szinte valamennyi séta a "város zajá-
tól távolabb" zajlott - minden résztvevő 
jól érezhette magát. A program sikerét 
jelentős média visszhang is mutatta, vala-
mint az, hogy több helyszínen elhatároz-
ták: jövőre folytatják a megkezdett ha-
gyományt, és kialakítják a séták rendsze-
rét.

A korábbi évek sikerén felbuzdulva a 
Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2018-
ban is meghirdeti a "Séta az egészséges 
tüdőért!" programot, melyet a Világnap-
hoz kötődően, idén is november 12-én 
rendez meg. Az országos szövetség várja 
azon szervezetek jelentkezését, amelyek 
szívesen vállalkoznak néhány km-es séta 
megszervezésére, közösen hitet téve a tü-
dőbetegségek elleni védekezés mellett, 
hangsúlyozva, hogy mi magunk is tehe-
tünk az egészségünk megóvása érdeké-
ben. 

A sétán résztvevőket megajándékoz-
zuk egy kis meleg teával, almával, és a 
résztvevők között könyvjutalmakat sor-
solunk ki. (Kérjük a szervezeteket, hogy a 
részvételi szándékot november 1-ig jelez-
zék a nyosz@enternet.hu email címen, 
vagy a 06/1/210-0326-os telefonszá-
mon, és részletesen tájékoztatjuk a teljes 
programról). 

Szívesen adunk helyt újságunkban a 
Világnaphoz kapcsolódó helyi kezdemé-
nyezésekről.

Ismét sétálunk az egészségünkért!

EgészségEgészség

A cikk megjelenését a Pfizer Kft támogatta.
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HirdetésHirdetés
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Küzdelem a rák ellen

EgészségEgészség

A halálokok között magasan vezetnek a szív- és érrend- páciens túlsúlyával - közölte az amerikai betegségellen-
szeri illetve a daganatos betegségek, ami arra utal, hogy so- őrzési és -megelőzési központ (CDC) vezetője, írja az MTI.
kunknál életmódbeli rendellenességek vannak. Európában A kormány szervezett szűrővizsgálatokat tervez, új rák-
minden hatodik férfi és minden hetedik nő szívinfarktus- ellenes programmal készül. Ám az általunk kérdezett orvo-
ban hal meg. 2015-ben a 129 ezer magyarországi halálozás sok szkeptikusak, nagyon komoly hiányosságokról szá-
49%-át érbetegségek okozták, jelentőségük az elkövetkező moltak be.
évtizedekben tovább nő. A keringési rendszer betegségei Magyarországon több mint ötezer ember hal meg vas-
okozta halálesetek több mint kétharmada - 71,3 % idős tagbélrákban évente, ezzel világelsők vagyunk. Pedig a vas-
korban történik. tagbélrák lassan alakul ki, tíz-tizenkét év alatt, tehát ha a da-

A rosszindulatú daganatok miatti kórházi kezelések ganatot időben észreveszik és eltávolítják, a páciens jó 
száma Magyarországon Európában a harmadik legrosz- eséllyel meggyógyulhat.
szabb, közel 2300 kórházi elbocsátás 100 ezer lakosonként. A halálozások száma stagnál, a megbetegedések száma 
A WHO szerinti halálokok 25 %-át a rák okozza, ezt követi viszont nő, ami azt jelenti, hogy javul a gyógyulási arány. 
a cukorbetegség és a tüdőbetegségek. A férfiaknál a tüdő- Rozványi Balázs, a Rákellenes Liga elnöke azt mondta, úgy 
rák, a nőknél az emlőrák a leggyakoribb. Az Eurostat adatai 10 százalékkal javult ez a mutató az elmúlt néhány évben, 
szerint az Uniós tagállamok között tüdőrákban és vastagbél ami  azt jelzi, hogy egyáltalán nem jelent halálos ítéletet, ha 
rákban Magyarországon halnak meg a legtöbben. Míg valakit rákkal diagnosztizálnak.
2001-ben 75 ezer, addig 2017-ben már 100 ezer rákos bete- Az elégtelen egészségügyi szolgáltatások és az egyéni 
get regisztráltak, ami nagyon komoly növekedés. Minden felelőtlenség együttesen okozza, hogy Magyarországon 
daganatos betegséget nézve is borzasztóak a magyaror- olyanok is meghalnak rákos megbetegedésekben, akik 
szági számok: évente 32-33 ezer ember hal meg rákban, egyébként menthetők lennének.
ami arányaiban a legrosszabb adat az OECD-országok kö- A már működő emlőszűrésről azt tudjuk, hogy körül-
zött. Az OECD országok átlagai szerint évente ezer em- belül a nők fele jár el rendesen a vizsgálatokra, de az át-
berből ketten halnak meg daganatos betegségben, Magyar- szűrtség nagyobb, mint 50 százalék, mert vannak, akik ma-
országon hárman. gánorvosnál végeztetik el a vizsgálatot, mások pedig nem 

Évente százból egy magyarnál találnak rosszindulatú akkor, amikor a "behívót" kapják. A méhnyakrákszűrésnél 
daganatot. Ezzel a döbbenetes adattal úgy "előzi" a rák a rosszabbak a számok, de itt is javuló tendencia látszik.
keringési rendszer betegségeit, hogy az utóbbiakban A személyes felelősséget se tagadjuk el…
egyébként körülbelül kétszer annyian halnak meg, ám jel- De a nem minden daganatos megbetegedésre kiterjedt 
lemzően idősebb korban. Egy daganatos betegség miatt szervezett szűrőprogramok hiánya, és az, hogy ezekre nem 
elhunyt magyar átlagosan mindössze 67,5 éves. is járnak el az emberek, még nem magyarázzák azt, hogy 

miért vannak sokan olyanok, akik már csak akkor tudják 
A túlsúly a kutatások szerint 13 ráktípus kockázatát meg, hogy rákosak, amikor lényegében már mindegy.

növeli meg, köztük a nyelőcső, a pajzsmirigy, a mell, az …de az egészségügy is hibás
epehólyag, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vese, a A magyar egészségügyet ismerve nem szokatlan, ha 
petefészkek, a méh, a vastagbél, a prosztata és a végbél valaki messziről elkerüli az egész rendszert, még ha ezzel 
daganatos megbetegedését. A rákban elhunyt nők 16%- veszélyezteti is a saját életét. Ugyanis azt elismerte nekünk 
ának, a férfiak 14%-ának a halálában az elhízás is szerepet több orvos is, hogy a túlterheltség miatt és egyszerű hiba-
játszott. ként is félrediagnosztizálhatnak valakit, és ilyenkor sok 

A vastagabb derekú férfiaknál magasabb az agresszív felesleges idő megy el felesleges vizsgálatokkal.
prosztatarák kifejlődésének kockázata - mutatták ki az Köztudomású, hogy a dohányzás, a sportmentes élet-
Oxfordi Egyetem kutatói. Nyolc európai országból 140 mód, az elhízás, az alkoholfogyasztás növelik az esélyét an-
ezer férfi egészségügyi adatait elemezve a szakemberek nak, hogy valaki daganatos lesz. Magyarország ott van az 
megállapították, hogy 10 centiméterrel nagyobb derékbő- élbolyban, ha ezeket nézzük. Tizenhárom ráktípus eseté-
ség esetén 13 százalékkal növekszik a dülmirigyrák kiala- ben kimutatható az edzés egyértelmű pozitív hatása. A 
kulásának a kockázata - írja az MTI. Azokat a férfiakat mellrák, mint a nők leggyakoribb rosszindulatú betegsége 
fenyegetheti a betegség, akiknek 94 centiméternél nagyobb gyakorisága nő. A fizikai aktivitás véd a mellrákban elha-
a derékbőségük - ismertette a kutatási eredményeket a BBC lálozás ellen, 10-50 %-os hatásossággal. 
News. 

Amerikában a daganatos betegségek 40 százaléka, egy dr. Nagy Sándor
év alatt több mint 630 ezer eset kapcsolatba hozható a a Sporttudományi Társaság tagja, szenior atléta
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"A pontos ember fontos, a fontos - Alkalmazz beszédes gesztusokat! 
ember pontos." (pl. papírok rendezése, öltözködés, 

   Bizonyára Te is kerültél már olyan határidőnapló bezárása stb.)
helyzetbe, amikor mások próbáltak a - Foglald össze a teendőket!
Te időd felett rendelkezni. - Alkalmazz lezáró mondatokat!

Mi a teendő ez esetben? Az idei pl.: Örülök, hogy benézett, Azt hi-
Hárshegyi Randevún találkozhattunk szem ez volt a lényeg... stb.
Tonk Emillel, aki megosztotta ve- Természetesen nem csak másik - Halogatás, félig elvégzett dolgok
lünk tapasztalatait. személy, hanem egyéb rajtunk kívül- - Túl sok feladat vállalása

A legfontosabb, hogy megakadá- álló okok, sőt mi saját magunk is le- - Felesleges időtöltés másokkal
lyozd, hogy túl sok időt vonjanak el hetünk a saját időnk "elrablói". De mit is tehetünk például a halo-
tőled. Néhány példa ízelítőül: gatás ellen?

Íme néhány praktika: A környezet mint időrabló: - Vegyük előre a kellemetlen dol-
- Használj a szokásosnál hivatalo- - Félbeszakítanak a munkában gokat!

sabb hangnemet! - Rossz kommunikáció, berende- - Kötelezzük el magunkat egy ha-
- Ne ültesd le az illetőt, vagy te ne zések meghibásodása táridő mellett!

ülj le! - Határidők ok nélküli módosítása - Jutalmazzuk meg magunkat a jó 
- Add tudtára, hogy mennyi időd - Gyakran változó prioritások teljesítményért!

van rá, vagy kérdezd meg ő mennyit Önmagunk mint időrablók: - Próbáljuk delegálni az unalmas, 
kér Tőled! - Rossz attitűd, személyes szerve- vagy kellemetlen feladatokat! Lehet, 

- Ajánlj egy konkrét új időpontot! zetlenség hogy másoknak nem is unalmas.

SzokásosSzokásos

Spórolj időt, az idő pénz! 
Tonk Emil tanácsai

Mozgás az egészségért!
A Voltaren szenior mozgás programjához a 

Nyugdijasok Budapesti Szövetsége is csatlakozott, 
vállalva, hogy 10000 órát gyüjtünk össze közös 

mozgással. Nyugdijas társaink nagy lelkesedéssel 
fogadták ezt a kezdeményezést. 

A budapesti nyító sétán május 13-án még csak 38 fő 
vett részt Budapestről, de azóta folyamatosan kb. 

100 fő az állandó mozgók létszáma. 
Ezidáig 20 klubunkban van rendszeresen szenior 
tánc, városnéző séták, túrázás, úszás, vizitorna. 

Jelenleg 4000 óra teljesítése lett hitelesítve. 
Példánkat követve egyre többen csatlakoznak a 

közös mozgás programhoz. 
Meg sem állunk a célig. 

Baranyi Edit NYUBUSZ sportfelelőse

Tisztelt "Generációnk" Magazin 
Szerkesztősége!

Meghívott vendégként vettem részt a szeptember 
20-án megrendezett Országos Költészeti Szemle 
döntőjén, Budapesten. Nagyon kellemes napot töl-
töttem el a versek hallatán. Öröm volt nézni a ver-
senyzőket, akik, mint a kisdiákok, izgatottan készültek 
a nagy eseményre. A magyar-, és világirodalom leg-
szebb költeményeit szólaltatták meg hol élces, hol 
remegő hangon.

Nagyon nagy élményt jelentett számomra a kedves 
műsor. Együtt izgultam a verselőkkel. Voltak olyan 
költemények, amelyek tolmácsolása a meghatódottsá-
gig hatottak rám. 

Meghajtom fejemet az idősebb korosztály előtt, 
hogy lelkesedésükkel, az irodalom szeretetével, vállal-
kozó kedvükkel példát mutatnak az ifjabb generáció-
nak. A költészet, a vers szeretete gyógyít és erőt ad 
életünkhöz. 

Ezúton is jó egészséget kívánva gratulálok a ver-
senyzőknek, a szervezőknek, és kívánom, hogy még 
sokáig legyen lehetőségük maguknak és nekünk örö-
möt szerezni szerepléseikkel!

Köszönöm az élményt.

Devicsné Kózol Krisztina - nyugdíjas

Fotónk a 2017. évi Séta az egészségért 
programon készült
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PostabontásPostabontás

Halljuk, hallgatjuk a nyugdíjasokkal kapcsolatban el- kozásából, amit esetleg jól fialtatott tovább, de az is lehet, 
hangzó megszólalásokat. Jelentős, súlyos és szerteágazó hogy felélt. Más eset, ha valaki önhibáján kívül jutott idős 
kérdéskör ez. A nyugdíjasok sokkal nagyobb tömegéhez korára minimális, méltó megélhetésre elégtelen ellátáshoz. 
kellene eljutnia a velük kapcsolatos tájékoztatásnak. Ha Szerintem ez nem nyugdíjkérdés, és ugyancsak nem az a 
országos szinten lehet milliószám haszontalan kérdőíveket tűrhetetlenül és szégyentelenül alacsony ápolási díj sem! A 
küldözgetni postán, önkéntesekkel, segítőkkel biztosan le- vérlázítóan alacsony családi pótlékkal és rokkantjáradékkal 
het tematikus tájékoztatókat, kérdőíveket eljuttatni nyugdí- együtt ezeket az ellátásokat szociális juttatások, a szociális 
jasok/gyerekeik százezreihez a nyugdíjas zervezetek ösz- védőháló keretében illene emberhez méltó összegekben, 
szefogásával, részvételével. (Pl. milyen ellátások, szolgálta- sürgősen orvosolni! Nem nagy kegyesen adományozott 
tások járnak ingyenesen/kedvezményesen a TB ellátás ke- Erzsébet utalványokat kell osztogatni, nem fenntarthatat-
retében, ki jogosult közgyógyellátásra, milyen idősotthoni lan, enyészetnek induló stadionokat kell építeni, hanem 
lakhatási lehetőségek vannak, hogyan intézhetők, stb.) Az Magyarország népéről kell keresztényi alázattal, becsülettel 
adatbázis ismeretében meg kellene találni a kapcsolattartás gondoskodni! Hát ezt is tessenek röviden, érthetően sok 
személyre szabott formáját (e-mail, sokszorosított levél, százezer nyugdíjasnak és a lehető legköltségkimélőbb mó-
telefon, stb.) A gyerekek, nagyobb unokák - normális eset- don elmagyarázni. 
ben - biztosan együttműködnének e tekintetben, akár ka- Hozzáteszem, én sem támogatnám pl. az egy millió Ft- 
pocsként a nyugdíjas szervezetek és a nagyszülők között. ot is meghaladó nyugdíjak azonos arányú emelését. Hitem 
Ha kéretlenül bárkik invitálhatnak "Önt, mint 65 év fe- szerint annyira okos és kiváló munkaerő aligha lehet valaki, 
lettit...." bármire, akkor nyugdíjas-tájékoztatás, vélemény- hogy tisztességes és eredményes munkával, több millós fi-
kérés céljából is működtethető lenne ez a rendszer. Persze zetést érdemeljen havonta. 
rengeteg aktivista, a pártok és civil szervezetek, az aktív Ezek az utóbbi 2 évben "elszállt" mai jövedelmek (ame-
nyugdíjasok összefogására, lelkes, önzetlen és elkötelezett lyek nagyon jó, hogy nőnek!) árfelhajtó hatásúak, amit a 
támogatására lenne ehhez szükség. Azt gondolom, a nyug- nyugdíjasok keményen megéreznek, és az egyre növekvő 
díjasokat leginkább érintő, foglalkoztató kérdések a követ- árakat + adókat nem 10%-os jövedelemnövekedésből 
kezők: a nyugdíj összege és az emelés rendszere, az egész- kénytelenek megfizetni. Az aktív keresők fizetése (de in-
ségügyi ellátás és gyógyszerköltség, az időskori egyedül- kább nevezendő ez jövedelemnek) és a nyugdíjak közötti 
maradáskor fokozottan jelentkező segítségnyújtási igény és olló egyre szélesebbre nyílik. Mielőbb indokolt és szük-
talán még - az unokák iránt érzett felelősség és szeretet séges volna a svájci indexálás, ill. annak nyugdíjas infláció-
okán - az oktatásügy. val kombinált alkalmazása. 

Ezekhez fűznék néhány gondolatot. Színtiszta dema- Az a felvetés pedig, hogy a gyermekek számától is füg-
gógiának vélem és a magunk részéről nem is tarom támo- gővé tennék a nyugdíjat, egyenesen kétségbeejtő, álságos, 
gathatónak az egyre gyakrabban felemlített differenciált ostoba és felháborító! Szíveskedjenek a gyermekvállalási 
nyugdíjemelést. kedv növelését a családpolitika körében szorgalmazni, 

Akiknek magasabb a nyugdíjuk, legalább 40 évig fizet- megoldani. Először például a létbiztonság megteremtésé-
ték a nyilván átlagosnál magasabb keresetük utáni maga- vel, az elvándorlás csökkentésével, az önálló lakáshoz jutás 
sabb járulékot. (Nehéz fizikai munkát végeztek sok pótlék- elősegítésével, önálló életre és gondolkodásra képes gyer-
kal, veszélyes munkakörben dolgoztak, egyetemet végez- mekek képzésével, stb, stb, stb. 
tek, középvezetők, felsővezetők lettek, több bejelentett Ezeket az intézkedéseket, kezdeményezéseket szívesen 
jogviszonyban is vállaltak munkát, stb.) Tkp. 40 évre előre támogatnánk. Ha ígénylik, szívesen segítünk is. 
meghiteleztük az államnak a saját nyugdíjunkat, amire most A hatékony és a jelenleginél jóval eredményesebb ér-
az inflálódás figyelembevételével joggal számíthatnánk. dekvédelmi tevékenység reményében búcsuzom.
De kérdezem, egyáltalán hány nyugdíjas társunk veszi Köszönöm a figyelmüket, tisztelettel kívánok Önöknek 
igénybe 40 éven át a nyugdíjszolgáltatást?? Miért kéne most elszántságot, sok sikert, minél szélesebb körű ismertséget 
a tisztességgel magasabb jövedelmet szerzett embereket és jó egészséget! 
büntetni? Akinek jelenleg igen kevés a nyugdíja; vagy na- 2018. szeptember 9.
gyon rövid ideig dolgozott (esetleg egyáltalán nem), vagy 
kis keresettel járó munkakörben, vagy uram bocsá' vállal- Üdvözlettel: 
kozóként alig fizetett járulékot időskorára komolyan nem 
gondolván, hanem mindig kivette az eredményt a vállal- Név és cím a szerkesztőségben

Tisztelt Cím!
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A belépőjegyeket akár gyógyfürdőbe, akár múzeumba, sokat ők nyugdíjas igazolvány hiányában nem tudják ked-
a nyugdíjasoknak kedvezményesen lehet igénybe venni. vezményesen igénybe venni.
Nyugdíjas hivatalosan akkortól válik valaki, amikor a nyug-
díjfolyósító lezárta az adminisztrációt és az illető megkapta Úgy gondolom, egységesíteni lehetne az ilyen kedvez-
a nyugdíjas igazolványát. Ennek az igazolványnak a felmu- ményeket úgy, hogy fix életkorhoz kötnék. Pl. 65 éves kor 
tatását valójában csak néhány helyen kérik, van, ahol a fölött mindenkinek járjon pl. a kedvezményes uszodajegy, 
pénztáros nem kételkedik az illető életkorában. Van, ahol s örüljünk, hogy valaki vigyáz az egészségére idős korban 
elég a személyi igazolványt felmutatni. Úgy vettem észre, is. Hogy ne kelljen a nyugdíjas igazolványhoz kötni pl. egy 
hogy a nyugdíjas kedvezmény igénybevételének feltételei múzeumi, vagy mozi belépőt, elég legyen a személyi igazol-
eltérőek. vány. Akár papírja van a nyugdíjazásról, akár nincs, örül-

jünk, hogy frissen tartja magát valaki 65 után is. 
Van, hogy rendes eljárás keretében lesz valaki nyugdíjas.
Van, hogy már nyugdíjas, de tovább dolgozik. Nem tudom, ennek a "nyugdíjas jegy" rendszernek az 
Van, hogy bár kora szerint nyugdíjas lehetne, nem kez- egységesítésére van-e mód, mivel az érintett intézmények 

deményezte még a nyugdíjazását és tovább dolgozik. Ez különböző finanszírozással működnek, nyilván egyéni 
esetben viszont elesik a kedvezményektől. szempontok szerint döntenek a kedvezményekről. Azért 

fordulok Önökhöz, hogy amennyiben az egységesítéssel 
Ezt nem tartom korrektnek. Sokan azért dolgoznak to- egyetértenek, a szervezetük ennek kezdeményezését ille-

vább, még idős korban is, mert szükségük van a magasabb tékes szerveknél vállalja el. 
munkabérre, és ezért sokkal inkább megérdemlik, hogy le- Bízva abban, hogy felvetésem megértő fülekre talál, 
hetőséget kapjanak arra, több időt fordítsanak a kikap- maradok  tisztelettel:
csolódásra (sport, kultúra, stb.). De ezeket a szolgáltatá- S. Erika

Tisztelt Szövetség!
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EmbermeseEmbermese

Ezen a csendes reggelen felhőket lobogtat a szél. Az A küzdés változást hozott életébe. Megjutalmazta. Jobb 
égbolt színültig megtelt kékje szelíden hat rám. Ő jut lett az élete és nőtt az erőnléte. Már átaludta az éj sötétjét. A 
eszembe, Zsuzsa néni. Az unokái csak Zsuzsi mamának mozgás öröme szép álmokat szőtt. Hitt a gyógyulásban, 
hívják. Elkötelezett mások problémái iránt. Fülét többször szívében derű és hála volt. Már kevesebb gyógyszerre volt 
megvesztegette a bajbajutott emberek kiáltása. Élete jó te- szüksége. Az önbizalma nagyon sokat javult. Hiteles volt. 
vés, jó szándék és gyors döntések sorozata. A betegségek is Erősen hitt önmagában. A doktorok és a mozgás csodát 
gyorsan csaptak le rá. A medicina tudós képviselői közöl- tett. Az igazi változás azonban ezután következett. A szere-
ték vele a rossz híreket. Mire felfogta a történteket, baleset tetének legszebb ékköve a tiszta szemű, kedves mosolyú 
érte. Könyök törés - közölték - szilánkosan. kislány unokája kérte, járjanak ezentúl együtt edzésre. A 

Nehéz szomorúsággal teltek napjai. Pontosan követte a kislány barátnője megjegyezte "ez tök durva". Együtt ket-
gyógyszerek adagolási rendjét, melyet orvosai határoztak ten mama-uncsi milyen jó kis csapat. A kis uncsinak a 
meg. A tabletták száma egyre növekedett. (Eközben Zsu- kamaszos rohanásban van jövőképe. Tudja, hogy milyen 
zsa néni sokat olvasott, tájékozódott, mi is lehetne a leg- irányba szeretne mozdulni. Hála az Istennek, hogy a tanu-
jobb gyógyszer? A fizikai aktivitás, a rendszeres mozgás, a lás bűvös sodrába esett. Az ismeretszerzés harcos kis ka-
sportolás?) tonája. Tudja, hogy tudás nélkül kiszolgáltatott az ember.  

Szörnyű fájdalommal teltek napjai. Sokszor beszélge- Ez a közös élménytől gazdag kaland még szorosabbá fűzte 
tett az éjszakával, gyakran látta a hajnalt. A betegség szen- korábbi kapcsolatukat. Edzésen a nagyi mindig rátett egy 
vedést hurkolt a nyakába. Vad támadásai ritkán szűntek lapáttal, ha ott volt az unoka. Úgy látszik serkentőként ha-
meg gyengülni. A tartós tehetetlenség gyengítette az im- tott az együttlét. Egy-egy kemény tréning közben már 
munrendszerét. Azonban a társas támogatás elősegítette tervezik a következő randevút és arra gondolnak, hogy 
azt az érzést, hogy élnie fontos. Tépett idegrendszere még megint túljutottak egy erőpróbán. Közben azt is megbe-
vak sötétben tapogatódzott. Eközben mindig kísértette az szélik, hogy vasárnap melyik kedvenc ételét főzze meg a 
az érzés, hogy bele kell avatkozni az életébe tevékenyen. Zsuzsi mama.
Így is tett! Ezzel az élete megváltozott. Ugyan néha még Mikor számosan a család intézményének lejáratásán se-
botladozva, de elkezdett sportolni. Az elején nem ment rénykednek, akkor ez jó példa lehet arra, hogyan lehet 
könnyen, de kitartóan végezte a napi "adagot". Büszkék szeretni, tisztelni és segíteni egymást. Ők az egészségük 
vagyunk rá! Néha még bizonytalanság fogta el, de elszánt- megtartásáért tudják, hogy erőfeszítést is érdemes vállalni. 
sága töretlen volt. Napi rendszerességgel ment és tett ön- Meg van bennük az a képesség és készség, amely az életet 
magáért. Így erősödött az egészsége. Kattogtak a gépek, teszi értelmessé és nem a jövedelem szerzést. Ne tétlenül 
feszültek az izmok és ereiben szinte száguldozott a vér.  várjuk, hogy egészségesek legyünk.
Mindig többet bírt, és többet teljesített. Felfedezte, hogy 

Fehér Leventevannak belső erőforrásai, kincsei és ezeket kell életre hívni. 

Igaz történet

Lapunk júliusi számában mutattuk be Király Istvánné Kató 
munkásságát, és most ismét róla adunk hírt.
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a Nyugdíjasok Bu-
dapesti Szövetsége ajánlására 2018. szeptember 29-én ve-
hette át Kató Leniben az önkéntes munkában élenjáró asz-
szonyok számára alapított kitüntető címet, a Nagyasszony 
díjat. Méltatásából idézünk:
"Király Istvánné a nyugdíjasok érdekében - a kultúra és a 
magyar irodalom területén - végzett színvonalas, értékes 
önkéntes munkájával sokat tesz az örömökkel teljes, szebb 
időskor megéléséért. Nagy empátia képessége, közösségi 
szelleme, önzetlensége példamutató értékű mind a buda-
pesti, mind az országos idős közösségeknek."

Gratulálunk!
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Közeleg a tél, nekünk már szeptember utóján be kellett fűtenünk. ez nem mindenkinek sikerült úgy, például nekünk sem. 
Olvashattátok a megyei lapban: egy falusi ház átmelegítéséhez az ott Már csak azért, mert a fiunk Ausztriában, a lányunk Lon-
lakó nyugdíjas család havi negyvenezer forintot tesz félre tüzelőre. donban dolgozik, egyelőre örülnek, hogy lyuk van a nad-
Azaz félmilla a szezonra a fájuk. De azt tudod, ha jó faluban rágjukon…
lakik, kap hozzá tizenkétezret rezsicsökkentésként! A miniszter-
elnök meg már beígérte nekünk a nyugdíjprémiumot. Az is lesz akár Uraim, hölgyeim, valami jót, valami biztatót is, hogy ne 
tizenezer forint, egyben. Na és az év elejére várható nyugdíjemelés!? kelljen innen keseregve hazamennem. Jó, ha elvárjátok, 
Akkor egy szót se tavaszig. Jó, csak tartson ki neked a fád is addig. mondok egy vidítót, több határidő módosítás után elké-
Ja, központi fűtésed van. Az se piskóta, mert azt meg egész éven át szült végre a Vidi-pálya Székesfehérváron. Végignéztem az 
fizetheted. Indexen a képsorozatát, én istenbizony még ilyen gyö-

nyörűt nem láttam, a Puskás Akadémiáé kismiska hozzá 
Na, erre akár koccinthatunk is. Én vagyok a soros fi- képest. Jól van, de engem nem érdekel a foci. Ha nem nem, 

zető, a szombati bevásárlás elmarad, vasárnapra ugyanis helyette elmondok a tisztelt társaságnak egy adomát a haj-
meg vagyunk híva a fiamékhoz ebédre. Meg a Pesten ta- dani művészvilágból. Suka Sándor - ti még ismerhettétek - 
nuló két unoka is. És ezt gyakran élvezhetitek? Fordítva bekopogott Major Tamáshoz, a Nemzeti Színház nagyha-
többször… A fiatalok kocsit cserélnek, az unokáknál meg talmú igazgatójához, hogy nehéz anyagi helyzetére tekin-
jó nagyot kellett fizetni az egyetemi belépőért. De egyelőre tettel fizetésemelést kérjen tőle. Megérdemled fiam, mert 
bírjuk, legfeljebb nem veszünk államkötvényt… Kedves sokat és jól dolgozol, de értsd meg, nincs miből adjak. Di-
bátyám, legalább megköszönik az anyagi dotációt a korom rektorom, legalább mondjál valami biztatót. Jó, mondok: 
béliek? Igen fiatalember, és ha kérünk valami leginkább hajrá, Suka!
fizikai segítséget, megkapjuk, ha nem is aznap, de előbb, 
utóbb. Igyekeztünk így nevelni őket. Hadd szóljak közbe: Tóni bácsi

Sarokasztal
Nem fő hely, csak sarokasztal: presszóban, kocsmában, klubban. Leülnek oda nők és férfiak, idősek és  
néha  fiatalok. Dödörögnek fröccs, kávé vagy kóla mellett, csak úgy. Belehallgatunk.

Miska bácsi 95 éves!
 Családias ünnep volt az Örökzöld 

Nyugdíjas Egyesületnél. 2018. szeptember 
13-án Hámornyik Mihály egyesületünk leg-
idősebb tagja betöltötte 95. életévét. Nagy 
várakozással és izgalommal vártuk a dél-
utáni foglalkozást, Szondy Barna egyesüle-
tünk elnökének köszöntője után Jeszenszki 
András lakókörzetünk önkormányzati 
képviselője és egyesületünk tiszteletbeli 
tagja és Orémusz Maja a városmajori mű-
velődési ház vezetője köszöntötte Miska 
bácsit. A köszöntések után egyesületünk 
énekkara rövid műsorral kedveskedett, 
kedvenc nótáját hegedűn játszotta el Popo-
vics Miklós . Az ünnepség fénypontja a 75 
személyes torta elfogyasztása volt. 

Isten éltessen Miska bácsi!
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által meg-
hirdetett "170 éves Magyar Honvédség" tiszteletére kiírt 
pályázaton a kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Baj-
társi Egyesülete autóbuszos kirándulást nyert a komáromi 
Monostori Erőd megtekintésére.

2018 szeptemberében látogattuk meg az erődöt, ahol 
egy színvonalas tájékoztatót kaptunk az idegenvezetőtől. 
Megismerhettük e kiemelkedően fontos katonai objektum 
eredeti feladatát, szerepét, a Haza védelmében betöltött 
dicső történetét.

A több mint 1,5 órás séta után még megtekintettünk 
járól és jelenéről. Rendkívül tanulságosak voltak számunk-néhány egyéb látnivalót, majd Kiss Géza nyá. ezredes úr (a 
ra az ott látottak. Megismerhettük hazánk történetének egy győri nyugállományú katonák klubjának elnöke) kalauzolá-
szeletét, katonatörténelmünk kiemelkedő múltját.sával betekintést nyerhettünk Komárom város történelmi 

A kiránduláson részt vettek a Veterán Repülők kecske-múltjába, jelenébe.
méti szervezetének tagjai, rendőrségi nyugállományúak, és A kora délutáni órákban átsétáltunk Révkomáromba, 
néhány olyan civil személy is, akik érdeklődést mutatnak a ahol meglátogattuk a Monostori Erőd szlovákiai oldalát, a 
honvédség iránt.                    Csóka Tamás nyá.ezredes, elnökváros nevezetességeit, tájékozatót kaptunk a város múlt-

Kecskeméti "erődjárók"

BarangolóBarangoló

A mikosdpusztai rejtelmes világ

Mikos Ede báró 1866-ban költözött ide a közeli Mi- Olgára és Gizellára szálltak. A két bárónő kevésbé volt 
kosszéplakon található kúriájából. A saját áramfejlesztő szigorú: 1876-ban életjáradék fejében a Vas megyei ura-
teleppel, vízellátással, központi fűtéssel ellátott, gazdag dalmakat átadták fivérüknek. A kedvteléseinek élő, in-
tagolású épület belső tereit Angliából hozatott minőségi tenzív publikációs tevékenységet folytató báró megala-
anyagokkal burkolták. A kétszáz holdas tölgyerdő által pította az Országos Spiritualista Szövetséget. Az egye-
körülvett kastély környékét angolparkká varázsolták, sület az ő szerkesztésében adta ki a Rejtelmes világ című 
amelyben csónakázótó, pálmaház és több vadászlak is lapot. Az első magyar tudományos fantasztikus folyó-
helyet kapott. 1871. június 21-én nagy társadalmi ese- iratként számon tartott periodika egyik munkatársa Ma-
ményre került itt sor. Szabó Imre szombathelyi püspök dách Aladár, Madách Imre fia volt. Mikos János spiri-
végezte a szertartást, ahol örök hűséget esküdött egy- tiszta tanulmányai mellett színdarabot is írt. Sobri Jóska 
másnak Yturbide Salvador, a mexikói Guadalupe-rend Amerikában című színművét a szombathelyi műked-
lovagja, Miksa korábbi mexikói császár örökbe fogadott velők be is mutatták. Mikos báró gazdasági vállalkozásai 
fia és Mikos Gizella bárónő. Ferenc József  jókívánsá- sikertelennek bizonyultak, Mikosdpusztát eladták. Kö-
gait küldte. A jeles társadalmi esemény, amelyről az vetkező tulajdonosait, a Zierer családot 1944-ben de-
országos és a bécsi társasági folyóiratok is beszámoltak, portálták, a gazdátlanná vált kastélyt kifosztották. Az ál-
máig él a környékbeliek emlékezetében. lamosítás után gyermeküdülőként működő, a jelenleg 

Ahogyan a VAOL Vas megyei hírportálból tudjuk, felújításra váró épület magántulajdonban van.
Mikos báró János fia másban tűnt ki. Apja gazdasági is-
kolába Amerikába küldte, ám ő inkább a misztikum 352 tagja van annak a Facebook-csoportnak, amely 
iránt vonzódott. A könnyelmű életmódot folytató ifjút Mikosdi-kastélyt kedvelők néven szerveződött, és akik-
Mikos Ede az örökségből kitagadta, birtokai leányaira, nek személyes emlékeik fűződnek hozzá.

Boldogok azok a nemzetek, amelyek tisztelik, megőrzik elődeik értékeit. Gondol-
junk csak a csodás, több száz éves angliai falusi lakóházakra, vagy a hasonló korú 
toszkán udvarházakra. Mi nem mindig bánunk hasonlóan saját értékeinkkel. Ezút-
tal a Vas és Zala megye határán álló Mikosdpuszta romantikus kastélyát nézzük 
meg, amely a 19. század második felében épült. Volt itt egy mesebeli esküvő, de virág-
zott a tudományos fantasztikum is.
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Nagyné Huszár Andrea vagyok, 2019. január 1-jétől a horgász regisztráció elvégzését 
a nagyatádi Solar Hotel vezetője, és követően a papíralapú horgász igazolványt felváltja a Ma-
engedje meg, hogy néhány percre a gyar Horgászkártya. Jövőre már ez a kártya szükséges ah-
figyelmét kérjem.hoz, hogy Magyarország vizein horgászni lehessen. Hor-

Kérem, képzeljen maga elé egy sűrű erdőkkel ölelt, nyu-gász olvasóinknak szeretnénk segíteni abban, hogy megis-
galmat sugárzó vidéket, ahol még igazi érték a természet, a 

merjék mi is ez, és hogyan lehet hozzájutni. föld szeretete, a kemény munka, és emberi tisztesség. Ez a 
terület nem egy "idegenforgalmi nagyüzem", az itt élők 

MI A HORGÁSZKÁRTYA, ÉS MIRE LEHET megismerik, tisztelik és segítik az idelátogatókat. Aki tömeg-
HASZNÁLNI? re, zajos forgatagra vágyik, az ne válassza ezt a helyet. Itt a 

Egy személyi igazolvány méretű plasztikkártya, amely kiegyensúlyozottság és a nyugalom uralkodik. Csendes, virá-
gos parkok, széles, tiszta, rendezett utcák, kedves kávézók, 2019. január 1-jét követően azonnal kiváltja a jelenlegi pa-
cukrászdák várják a vendégeket.píralapú horgász igazolványt, majd a kapcsolódó elektro-

Maga a Solar Hotel is ezt a hangulatot árasztja. Családias nikus alkalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé, gyorsab-
légkör, kedves, mosolygós munkatársak és "mindent a Ven-bá és átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az adminisztrá-
dégért" szellemiség jellemzi. Mintha egy nagy családot alkot-

ciót.
nánk a vendégekkel. Nem csoda, hogy rengeteg a törzs-
vendég, és gyakran mondják, hogy "úgy járunk ide, mintha HOGYAN LEHET IGÉNYELNI ÉS VAN-E
hazajönnénk".

DÍJA AZ IGÉNYLÉSNEK? A szálloda lassan 30 éves már. Nem egy modernkori cso-
A Magyar Horgászkártya 2018. szeptember 1-jétől igé- da, de átriumos kialakításával, nagy üveg kupolájával, impo-
nyelhető az erre a célra kialakított többnyelvű online re- záns belsőterével különleges látványt nyújt. A szobák tága-
gisztrációs felületen, a www.mohosz.hu oldalon. A hor- sak, otthonosak, berendezésük kényelmes, hosszabb itt-
gászkártya online igénylése a magyarországi Digitális Jólét tartózkodásra is kiválóan alkalmasak.

Meghitt hangulat jellemzi a kávézónkat és az éttermün-Program Pontokon is elvégezhető. A horgászkártya sze-
ket is. A kiszolgálás kedves és figyelmes, az ételek pedig na-mélyesen is igényelhető valamennyi, az állami horgászjegy 
gyon finomak. értékesítésében eddig is részt vevő és a regisztráció támo-

Persze, tudom, a vendégek nem csak egy szálloda kedvé-gatását vállaló horgászszervezetnél, valamint azok regiszt-
ért utaznak. Nem csak pihenni, hanem kikapcsolódni, érde-rációs pontjain. Ebben az esetben az értékesítési pontok 
kességeket látni, esetleg gyógyulni is akarnak.

munkatársai végzik el a regisztrációt és a horgászkártya Ezért ajánlom figyelmébe a szállodával szemben talál-
igénylést a helyben átadott iratok alapján. A Magyar Hor- ható gyógyfürdőt, amely ugyan nem híres, de Magyarország 
gászkártya díja 1.732 Ft + ÁFA, azaz 2.200 Ft. egyik legjobb minőségű gyógyvizével rendelkezik. A moz-

gásszervi bántalmakban szenvedők ugyanazokat a jól bevált 
EGY KATTINTÁSSAL IS VÁSÁROLHATÓ gyógykezeléseket igénybe vehetik itt is, mint bármelyik is-
Már most is vehet horgászjegyet egy kattintással: mert, nagy gyógyhelyen. Ez azonban mégis más. Hogy mi-

ért kedvelt ?https://horgaszjegy.hu/online 
A titok itt is a meghitt, családias hangulatban, az ott dol-A regisztrációhoz érvényes e-mail cím kell, és készítse 

gozókkal kialakuló személyes kapcsolatban rejlik.elő adóigazolványát és bankkártyáját.
Nagyatád és környéke látnivalókban is gazdag. Történel-Ha még maradt kérdése, kérdésével forduljon 

mi, néprajzi és természeti értékeink felveszik a versenyt a bizalommal a következő elérhetőségekhez!
híres turisztikai látványosságokkal. Természetesen ezek be-

Telefon: + 36 59 324 432
mutatását is vállaljuk, rendszeresen szervezett kirándulások 

E-mail: ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu alkalmával. A félnapos kirándulásokon is tapasztalhatja a 
már említett vendégszeretet, és részese lehet a szívélyes vi-
déki vendéglátásnak, akár a közeli Horvátországban is.

E rövid bemutatkozó után, végezetül, szeretném Önt 
meghívni Nagyatádra, a Hotel Solarba, hogy megmutathas-
suk a kincseinket, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. 
Hogy bebizonyíthassuk : egy viszonylag ismeretlen vidék is 
tud nyújtani felejthetetlen élményeket.

Tisztelettel: Nagyné Huszár Andrea
"Engedje, hogy Nagyatád Önt is elvarázsolja!"

Igazolvány helyett 
horgászkártya

Kedves 
Olvasó!
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NovemberNovember

Novemberben növeli vagyonát, folya-
matos pénzbevétel várható a követ-
kező hetekben. Az otthonát nyugodt 
légkör jellemzi most, ennek, valamint 
magas energiaszintjének és a család 
biztos anyagi hátterének köszönhe-
tően kiváló lesz az egészségi állapota.

Csökken a bevétele, de nem lesznek 
napi gondjai, nem kell tartania élet-
színvonal romlástól. Ám nem árt az 
óvatosság, mert veszteség érheti, ha 
nem kezeli gondosan pénzügyeit. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy ne jóté-
konykodjon, ami jó érzéssel tölti el.

Amennyiben folyamatos munkáról 
álmodik, novemberben teljesülhet ez 
a vágya. Bár az otthoni légkört kisebb 
viták zavarják meg időnként, a vi-
harfelhők gyorsan eloszlanak, mivel a 
hónap közepétől hosszabb távon je-
lentős jövedelmet jelez a horoszkóp.

Úgy tűnik, novemberben Fortuna ön 
mellé áll, anyagiak terén sikeres idő-
szak következik. Ha valamilyen családi 
vállalkozásban érdekelt, akkor minden 
energiájával összpontosítson arra, és 
nem marad el a jól megérdemelt 
pénzbeli haszon az erőfeszítéseiért.

ff
Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

ii
Halak
II. 20. - III. 20.

^̂ Bak
XII. 22. - I. 20.

hh Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Most komoly feladat, hogy képes le-
gyen egyensúlyban tartani a bevételeit 
és a kiadásait. Ebben az időszakban 
különös gonddal, megfontoltan kezel-
je pénztartalékát. Ugyanakkor figyel-
jen egészsége megőrzésére, hogy elke-
rülje a váratlan orvosi kiadásokat.

Életének októberben kezdődött pozi-
tív irányú változása novemberben 
folytatódik, így semmi nem akadá-
lyozhatja egy régi terve megvalósítá-
sát. Ehhez kellő energiával rendelke-
zik, amelyből még arra is futja, hogy 
más embereken segítsen.

Ez fantasztikus hónap az ön és csa-
ládja számára. Anyagi helyzete miatt 
továbbra sem lesz oka aggodalomra. 
Sőt, amikor egy rokona önhöz fordul 
kölcsönért, gond nélkül eleget tehet a 
kérésnek. Erről készüljön írás a ké-
sőbbi viták elkerülése érdekében!

Bár novemberben javul az egészségi 
állapota, még szüksége lesz kezelé-
sekre. A teljes gyógyulás idejét lerövi-
dítheti, ha negatív gondolatait elenge-
di, és úgy várja a következő heteket, 
hónapokat. Már csak azért is, mert 
anyagi helyzete egyre jobb lesz.

bb Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

cc Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

ee Skorpió
X. 23. - XI. 22.

dd Mérleg
IX. 23. - X. 22.

Ebben a hónapban magas az energia-
szintje, de amennyiben dolgozik, ke-
rülje a munka során felmerülő vitákat, 
a stresszt. Jó hír, hogy komoly pénz-
ügyi nyereségre számíthat. Az otthoni, 
gyerekekkel kapcsolatos problémákat 
megértéssel, türelemmel kezelje!

Készüljön fel egy feszültebb időszak-
ra, elsősorban, ha dolgozik, a kollégái-
val folytatott vitákban kell megvédenie 
álláspontját. Az egészséges versengés 
a legjobbat hozza ki önből, de kerülje 
a heves szócsatákat, nehogy a végén 
az egészsége lássa kárát!

Az előző hetekhez képest november-
ben oldódik a feszültség ön és párja 
között, de néha nem tud uralkodni 
magán, ezért főleg anyagi természetű 
vitáik lesznek még. Nehezen viseli el 
ugyanis, hogy bár van megtakarítá-
suk, nem költekezhet kedvére.

Kedvezően alakulnak pénzügyei, nyu-
godt hetek elé néz. Most több időt 
szentelhet egészsége javítására. Azok 
az Ikrek jegyűek azonban, akiknek 
valamilyen peres ügyük van, készül-
jenek fel arra, hogy mélyen a zsebük-
be kell nyúlniuk.

aa
Rák
VI. 22. - VII. 22.

gg Kos
III. 21. - IV. 20.

__ Bika
IV. 21. - V. 20.

`̀ Ikrek
V. 21. - VI. 21.

HoroszkópHoroszkóp
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Rejtvényünk számozott soraiban Kner Izo-

dortól (1780-1832) a magyar nyomdászat és 

könyvkötészet legendás mesterétől idézünk. 

A katonai uralom az, amikor egy ország saját 

maga ellen tart fenn hadsereget.

Harmath Júlia Szolnok. 

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

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.

Az augusztus havi megfejtés: 

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal: 

Mostani beküldési határidő: 

RejtvényRejtvény
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