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Újságunk amatőr fotókkal dolgozik, 
az ebből adódó minőségi kifogások

miatt elnézést kérünk.

A jövő 
elkezdődött...

A címben megfogalmazott gondolattal manapság egyre többet találkozunk 
reklámokban, hirdetésekben, de valahogy nehezen hisszük el. Ugyanis nem ta-
pasztaljuk meg a bőrünkön azt a változást, amit az ígéret közvetít, hogy tudniillik új 
világ jön eztán.

Nos, nekem viszont részem volt egy ilyen élményben. Mégpedig váratlanul és 
szokatlan helyzetben "tört rám" a jövő "szele", de őszinte szívvel mondhatom, 
hogy meghatott és megihletett.

Zenész társaimmal egy ünnepélyes megnyitó műsor fellépői voltunk - még-
pedig egy hatalmas üzemcsarnok átadásakor. Az ilyen hétköznapi halandók, mint 
én, nem igazán fordulnak meg üzemekben, gyárakban - mit is keresnék ott? - a 
gépsorok látványa, a munka műveletek sora újszerűségével hat az ilyen emberre. 
No de itt gyáravató volt, színpaddal, fellépőkkel, "terülj asztalokkal"! Képzeljenek 
el egy hatalmas csarnokot, közepén vagy harminc hatalmas asztalt teli finomsá-
gokkal - körülöttük a dolgozók(!) fogyasztottak - és közben szólt a zenénk. És 
akkor most jön a jövőkép: a csarnok falai mellett mindeközben robotok dolgoztak. 
Óriás sárga, kissé embert formázó, karokkal ellátott monstrum testek fém kalit-
kába zárva (nehogy az ember kárt tegyen magában, ha kíváncsiságból odanyúl). 
Szépen, komótosan, aprólékos gonddal, karjaikat, törzsüket precízen forgatva sze-
relték össze a bonyolult "kütyüket", amelyek a futószalagon szépen, sorban halad-
tak kifelé az üzemből.

Képzeljék csak el ezt az idillt: az ember szórakozik, mulat(?), a gép meg teszi  
helyette  a dolgát. Értéket teremt, úgy, hogy közben még csak nem is verejtékezik. 
Sőt, néha úgy tűnt, a zene ritmusára mozdultak karjai. Épp csak nem mosolygott 
ránk, hogy közölje, tetszik neki a dallam....

És az emberek? Oly magától értetődően viselkedtek, mintha ez a helyzet meg-
szokott lenne: ők pihennek, a gép meg dolgozik.

Nekem szépnek tűnt ez a kép. Megfogott az a rendezői szándék, amely ezt a 
szituációt elém tárta; az a tudás, amelynek köszönhetően ez a gép ilyen hatással volt 
rám; és az az élmény, ami által elmélázhattam: merre is tart ez a világ, micsoda cso-
dákra képes a technika!

Azon az estén szépen szólt a zenénk. Minden a helyén hangzott. Hibátlanul 
játszottunk, mint amilyen pontosan a robotok dolgoztak. De azért az remélem, 
hogy a mi helyünkre nem "pályáznak" robotok! Mert szívből zenélni, lelkeket meg-
érinteni - akárhogy is fejlődik a technika - csak az emberek tudnak.

Némethné Jankovics Györgyi
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A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 
tagszervezetei között az egyik legnagyobb szervezettséggel és taglét-
számmal van jelen a megyéjük civil társadalmában a Nyugdíjasok 
Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége. 

A 142 nyugdíjas egyesület, illetve klub tíz kistérségi informális 
számomra meglehetősen nagy ismeretségi kört nyitott meg rendszerben, észak és dél régiókban szervezi a nyugdíjasok közösségi 
elsősorban Somogy megyében. Ez hozta azt a helyzetet, életét. A kistérségeken belül öttől a huszonötig találhatók a szervezet 
hogy 2001. február 28-án még egyenruhában bementem a élő sejtjei, a nyugdíjas klubok. A megyei szövetség a kistérségek mun-
régi munkahelyemre és március 1-jén már civilben mentem káját segítve hangolja össze a programokat, végzi az időskorúak 
dolgozni a megyei önkormányzathoz. Itt hat évig a társa-érdekvédelmét, érdekképviseletét. A szövetség munkáját az elnök 
dalmi kapcsolatokért felelős referensként dolgoztam. Stikel János, valamint a 16 főből álló megyei elnökség irányítja, 

Életem szép és tartalmasévei voltak ezek. A munkám amely elnökségnek a tíz kistérségi vezető alanyi jogon tagja. Mun-
jelentős részét tette ki a nyugdíjasokkal való foglalkozás, kájukról, törekvéseikről Stikel János elnök beszél.
mert ennek a társadalmi rétegnek volt már akkor is a me-

- Hogy és miként kerültél kapcsolatba a nyugdíjas szövetséggel? gyében a legnépesebb civil szerveződése. Nem volt olyan 
- Ennek eredői talán a katonatiszti pályámban keresen- év, amikor a 245 településen legalább két alkalommal meg 

dők. A középiskolai tanulmányaimat követően a katonai ne fordultam volna valamilyen ügyben. Ezekben az évek-
pályát választottam és 1975-ben a Zalka Máté Katonai Mű- ben jól megismertem a megyét, a településeken élők hely-
szaki Főiskola rádió-felderítő szakán végeztem. Első tiszti zetét, vezetőit, a nyugdíjasok szervezeteit és sajátos problé-
beosztásra Lentibe a felderítő zászlóaljhoz kerültem és ott máikat. Ez nagyon nagy előnynek bizonyult az elkövetke-
voltam öt évet. A katonai hierarchiának megfelelően, mint zendő időszakban.
szakasz- és századparancsnok nagyon sokat foglalkoztam a 2006-ban jött a változás a megyei közgyűlés elnökének 
fiatal katonákkal. Én azokhoz a tisztekhez tartoztam, akik a személyében és ahogy ebben a helyzetben nem volt meg-
fiatal katonák nevelését tartották elsődlegesnek és ezt ön- lepő nekem, mint a közgyűlés elnöke közvetlen munkatár-
zetlenül a szakmai feladataik mellett nap, mint nap meg is sának is megköszönték a munkámat. Ezt követően társa-
tették. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzését kö- dalmi funkcióban a Somogyért Egyesületnek voltam há-
vetően Kaposvárra kerültem humán beosztásba. Később a rom évig a titkára.
hadosztálynál különböző beosztásokat töltöttem be. Ezek A 2010-es év hozott egy újabb fordulatot az életemben, 
olyan tevékenységek voltak, amelyekben - mai megfogal- amikor a megyei nyugdíjas szövetség akkori elnöke Kluj-
mazással élve - emberekkel való foglalkozást végeztem. ber László egészségügyi problémái miatt visszavonult. 

Az utolsó beosztásomban 10 évet parancsnoki iroda Megkerestek engem is, hogy induljak az elnöki pozícióért. 
vezetőként, civilre lefordítva kabinet főnökként dolgoz- Hárman indultunk a választáson. A választás körüli bonyo-
tam és közben megszereztem az újságírói végzettséget is. dalmak számomra azt jelezték, hogy a megyei önkor-
Ez a képesítés is adta azt a lehetőséget, hogy egy évig Bosz- mányzat akkori vezetése nem engem látott volna szívesen a 
nia-Hercegovinában békefenntartóként szolgáltam a Ma- szövetség élén.Az ellenem folyó negatív kampány ellenére 
gyar Műszaki Kontingensben, ahol elsősorban a katonák a szavazatok több mint 40 százalékát szereztem meg és így 
mentális állapotáért, a sajtómunkáért és a civil lakossággal lettem a megyei szövetség elnöke.
való kapcsolattartásáért voltam felelős. Erre az egy évre - Melyek voltak mint megyei vezetőnek az elsődleges tennivalói?
úgy tudok visszaemlékezni, hogy itt éreztem igazán ma- - Azt mondhatom, hogy nem egy egyszerű helyzetet 
gam katonának. Akik velem együtt ebben a "béketerem- örököltem. Mint katona mindig is nagyon sokat adtam a 
tési" feladatban részt vettek, 90 százalékban nem csak a külső megjelenítésre és ebben kezdtünk egy új irányt venni. 
pénzért tették, hanem elsősorban a háború borzalmai által Ennek a szövetségnek nem volt logója, jelmondata, zász-
sújtott szerencsétlen sorsú embereknek szerettünk volna laja, semmi olyan, amiről azt lehetett tudni, hogy ez a 
segíteni. Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége. 

A korengedményes nyugdíjat mint kényszerhelyzetet A másik fontos lépés volt a megyei elnökség átszervezése. 
kellett elfogadnom akkor, amikor a hadosztály szervezet és Egy indokolatlanul nagy vezetést örököltem, amelyben 
ezzel a beosztásom 2001-el megszűnt. A szerencsém az több olyan vezetőségi tag is volt, akinek semmilyen funk-
volt, hogy az utolsó beosztásomban többek között az egy- ciója nem volt. Közel felére csökkentettük az elnökséget és 
házi, a civil és sajtó kapcsolatokkal is foglalkoztam, ami a felelősségi körök megosztását is átszerveztük.

Önként, önzetlenül 
a szépkorúakért



A nehézséget ezekben az években az okozta - többek megye ettől még rosszabb helyzetben van, mert az átlag-
között a személyem miatt is -, hogy a megyei közgyűlés nyugdíjak tekintetében a 19 megye közül a 16. helyen van. 
részéről megszűnt a szövetség támogatása. A nehézségek Az országos átlagnyugdíjtól 9 ezer forinttal vagyunk lema-
mellett azonban ennek lett egy komoly előnye. Nevezete- radva, és a nyugdíjasaink 70 százaléka még a somogyi át-
sen az, hogy ezek után semmilyen elvárásnak nem kellett lagnyugdíjtól is elmaradt, ezt a halmozottan hátrányos 
megfelelnünk. Innentől kezdve szabadabban tudtam meg- helyzetet a megye agrár jellege is hozhatta magával.
fogalmazni azokat a nyugdíjasokat érintő problémákat, Ezzel a problémával folyamatosan szembesítjük a kor-
amelyek esetlegesen nem találkoznak a regnáló hatalom mánypártokat, a kormányfőt, az ellenzéki pártokat - gya-
véleményével, törvényi szabályozásával. Talán ennek kö- korlatilag eredmény nélkül. Nem tudtuk meggyőzni az ille-
szönhető az is, hogy egy kicsit élesebben fogalmazunk a tékeseket arról, hogy ez a rendszer nem jó, ezért át kellene 
nyugdíjas társadalmat érintő kérdésekről. Ez volt az az alakítani. Ezen még az sem segít, hogy a jelenlegi jó gaz-
időszak, amikor a szövetségnek már saját magának kellett dasági feltételek miatt nyugdíjprémiumot kapunk. Mert ez 
megteremteni a működéséhez és programjaihoz szükséges az összeg nem épül be a nyugdíj alapba, ennek legalább az 
anyagi forrásokat. A kezdeti időszakban ezért elég fagyos egy tizenketted része nyugdíjalapot kellene, hogy képez-
volt a viszonyunk a megyei önkormányzat vezetésével, ami zen. Ennek szükségességét az átlagbér és az átlag nyugdíjak 
a legutóbbi választásokat követően azért oldódott és nap- közötti különbség nagymértékű növekedése is indokolja, 
jainkra korrekt kapcsolattá vált. ugyanis az átlag bérnövekedésnek árnövelő hatása van, 

- Milyen prioritások mentén kezdtetek el dolgozni? amit a nyugdíjasnak is meg kell fizetnie, ami a nyugdíjas 
- Az új megyei nyugdíjas vezetéssel három fő irány- társadalom jövőbeni további elszegényedéséhez vezet.

vonalat fogalmazotunk meg. Az első és legfontosabb az - Milyen megoldást látsz ebben a helyzetben?
érdekvédelem, érdekképviselet, ami a jelenlegi alapszabá- - A megoldás az lenne, hogy amikor a gazdasági folya-
lyunkban is kiemelt hangsúllyal jelenik meg. Ennek során a matok jól alakulnak, "dübörög a gazdaság", az infláció kö-
ma élő nyugdíjasok életszínvonalának a megőrzését célzó vető nyugdíjemelés mellet - ami szerintünk belső korrek-
munkánkat tartottuk és tartjuk elsődlegesnek. Észrevétele- ciót igényel - egy 3-5 százalékos plusz nyugdíjemelést kap-
inket, javaslatainkat igyekszünk eljuttatni azokhoz, akik en- nának nyugdíjasok. Ezt azért is megérdemelnénk, mert ez a 
nek javítása érdekében tudnak valamit tenni. E munkánk társadalmi réteg képezi a "harmadik gazdaságot". Sok 
kapcsán nagyon fontos hangsúlyozni, hogy számunkra olyan feladatot vállalunk át az államtól és az aktív felnőt-
nincs jobb és baloldali nyugdíj, csak nyugdíjas van. tektől, amit akár forintosítani is lehetne. Azt érzékelem, 
Mi nem valaki ellen, hanem a nyugdíjasok érdekében hogy az idősek nem kapnak kellő figyelmet a regnáló ha-
fogalmazzuk meg a véleményünket. Minden esetben a talomtól, nincs fogadókészség a hatalmat gyakorló pártok 
szépkorúak iránti elkötelezettségünk vezérli jószándékú részéről, de az ellenzéki képviselők körében sincs meg-
kritikáinkat és javaslatainkat. Aki megnézi a honlapunkat, felelő érzékenység a problémáink iránt.
nagy mennyiségű anyagot talál ebben a témában. 2010 óta Ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy nem vagyok elé-
folyamatosan mondjuk és hisszük, hogy ez az infláció kö- gedett az országos nyugdíjas szövetségek érdekérvényesítő 
vető nyugdíj-emelés nem őrzi meg a nyugdíjak reálértékét. tevékenységével sem. Elnökségünk szerint ez részükről ab-
Akkor, amikor ez a parlamenti döntés megszületett - az ban merül ki, hogy sajtótájékoztatókat tartanak és leveleket 
ország gazdasági helyzetét figyelembe véve azt helyesnek írnak. Ennek nincs sok értelme, mert mint mondtam a ha-
tartottam. Azt is többször elmondtam, hogy az infláció talom részéről jelenleg a jelzett problémákra és javasla-
százalékos kompenzációja nem egyformán érint minden- tokra nincs fogadókészség. Én azt gondolom, hogy ezek-
kit. Ugyanis amíg az infláció egyformán hat mindenkire, nek az országos szervezeteknek összefogva, a nyugdíjasok 
addig a százalékos emelés a magasabb nyugdíjjal rendelke- jogos érdekei megvalósítása érdekében erőt kellene mutat-
zőknek ad nagyobb kompenzációt. Ez például azt eredmé- niuk. Jelenleg erre én még a szándékot sem látom. Várom 
nyezi, hogy amíg az országos nyugdíj átlag alatti nyugdíja- azt, hogy az országos nyugdíjas szervezetek meg-
soktól adott esetben az infláció miatt 3000 forintot elvesz- mozdítsák a nyugdíjasokat, és ezzel a tárgyalóasztal-
nek, a kompenzációval viszont csak 1200 forintot adnak hoz ültessék a hatalom képviselőit. 
vissza. Ez nem korrekt eljárás. Márpedig jelenleg az orszá- Második irány a hagyományok ápolása, a kulturális te-
gos átlag alatt van a nyugdíjak 68 százaléka. vékenység folytatása, a nyugdíjas klubok ilyen irányú mun-

A lényeg az, hogy az éves infláció forintosítva kájának a támogatása a programok összehangolásával. 
mennyit vesz ki a nyugdíjas zsebéből és a kompenzá- Éves szinten általában 22-23 megyei rendezvényünk van. 
ció menyit tesz vissza. Ha a két összeg nem egyezik, Ezek évek óta a kistérségekben jól működnek és népsze-
akkor baj van az elvvel és a gyakorlattal is. rűek. A tavaszkezdés időszakában van a szövetség hagyo-

Elmondható az is, hogy elvileg 2010-ben ezzel az inflá- mányos rendezvénye a Takács Gyula versmondó találkozó. 
ció követő nyugdíjemeléssel befagyasztották a nyugdíjasok A hagyományőrzés része az országosan egyedülálló me-
életszínvonalát, és a jelenlegi gyakorlat szerint a nyugdíja- gyei szintű népviseleti bemutatónk is. Ma már 36 éves 
sok kétharmada rosszabbul él. Ezt mi az általunk leírtak- múltra tekint vissza az évente Balatonszemesen megren-
ban forintosítva bebizonyítjuk és amikor tehettük, a nyilvá- dezésre kerülő Ezüst Nyár táborunk. Az Idősek Hónapja 
nosság elé is tártuk. Az adatokból látható, hogy Somogy időszakában öt művészeti gálát tartunk, amelyek tema-
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tizálva a különböző művészeti ágak - néptánc, hagyomány- fontosnak tartottam az önkéntes munkát végzők erkölcsi 
őrzés, próza, ének, katonadalok - művelőit várják. elismerését. A szervezeteink sajátja ugyanis az, hogy itt 

A harmadik - és ez nem sorrendiséget takar, mert ezt a senki sem kap anyagi elismerést ezért a közösségben 
feladatunkat is nagyon fontosnak tartjuk -, a szervezet és végzett munkáért. A szlogenünk is ezt fejezi ki, ami 
tagépítés. Fontos ez azért, mert azt tapasztaljuk, hogy talán azt mondja: "Önként, önzetlenül a szépkorúakért!"
a társadalmi megosztottság miatt is bezárkózottabbak let- Ezért tartottuk fontosnak azt, hogy legyen több olyan 
tek az emberek és nagyon nehezen mozdíthatók ki az ott- elismerési forma, amellyel erkölcsileg elismerjük azt a 
honaikból. Az 1995-2002 közötti időszakban tömegével munkát, amit az önkénteseink több éven, évtizeden át a 
alakultak nyugdíjas klubok, volt olyan időszak, amikor 180 szépkorúakért végeznek. Az elmúlt évek során létrehoz-
felett volt a tagszervezeteik száma. Sajnos, sok helyen az tunk négy elismerési formát. A legmagasabb szintű kitün-
alapítók kiöregedtek és az élet rendje szerint eltávoztak az tetési forma a "Szövetségben a szépkorúakért" Díj, amely 
élők sorából, és az utánpótlás hiányában a klubok meg- évente 5 tagunknak adható, 2010 óta idén október 27-én 
szűntek. Ezért tartjuk nagyon fontosnak az utánpótlás adtuk át a negyvenediket. A másik elismerést azok kap-
kérdését a klubok vezetésében, mert meggyőződésem az, hatják meg, akik kívülről segítik a klubjaink életét, polgár-
hogy ezekre a nyugdíjas klubokra a jövőben is szükség van. mesterek, önkormányzati képviselő, vállalkozók. Ez a 

- Mi az, ami miatt szükség van a nyugdíjas szervezetekre? "Szövetség dísztagja" nevet viseli és évente 2-3 ilyen elis-
- Mi alapvetően a vidék nyugdíjas szervezete vagyunk, merés adható ki személynek, vagy szervezetnek. A har-

mert elsősorban a falvakra koncentrálunk. Természetesen madik ilyen elismerési forma, amit az elmúlt évben ala-
Somogy megye 14 városában is működnek tagszerveze- pítottunk, ez a "Szövetség díszoklevele" kitüntető cím. Ezt 
teink. Somogy megyére az aprófalvas település szerkezet a azok kapják, akik a saját szervezetünkben hosszú ideje 
jellemző, ahol nagyon sok az egyedül álló, nehéz sorsú idős eredményes munkát végeznek. Évente 15 ilyen oklevél ke-
ember. A munkalehetőségek megszűnése miatt ezekből a rül átadásra. A negyedik elismerési formánk az Szövetség 
falvakból nagy volt az elvándorlás. Sok helyütt nincs olyan alapító első elnökének a nevét viseli. A "Kovács Lajos" 
közösségi forma, ahol az idősek társasági életet élhetné- Emlékplakettet azok a szervezetek kapják majd meg, ame-
nek. Ezt az űrt igyekszik betölteni a helyi nyugdíjas klub, lyek legalább harminc éve folyamatosan működnek.
ezért ösztönözzük azt, hogy akár milyen kis létszámmal is, Egy dologra még büszke vagyok. Három éve a tagja-
de legyenek klubok. Több olyan kistelepülés van, ahol a inkat és a nem tagjainkat egyaránt emléklappal köszöntjük 
nyugdíjasok aránya a lakosság körében 40 százalék körül a 80, 85, 90, 95, 100. születésnapjukon, és e felett évente 
van, ezért fontos kérdés az, hogy ezekben a falvakban is emlékezünk meg az évfordulóról. Évente 400-500 emlék-
jelen legyünk. Tartalék mindig van, nyugdíjasok vol- lapot adunk át, vagy személyesen, vagy a térségi, illetve 
tak, vannak és lesznek, egyre többen lesznek, így a klubvezetőkön keresztül. Nagyon jó visszhangja van en-
tagépítést folytatnunk kell. nek az idősek körében, ezt személyesen is már megtapasz-

Jelenleg Somogyban 85 ezer fő körül van a nyugdíjasok taltam. Ez az elismerési forma elsősorban a kitelepülése-
száma és ebből 10-13 ezer körül lehet a szervezett taglét- ken működik nagyon jól.
számuk. Egy tavalyi felmérésünk szerint a megye települé- Mi továbbra is tarjuk az elvet, hogy nem azért vannak 
seinek 50 százalékában nem működnek klubok. Most azzal tagszervezetek, mert van elnökség, hanem azért van 
foglalkozunk, hogy megkeressük a polgármestereket és elnökség, mert vannak tagszervezetek. A szövetség a 
ösztönözzük őket arra, hogy segítsék elő a nyugdíjas kö- tagszervezeteink sokasága és ez megfordítva nem is 
zösségek kialakítását. működne - zárta a beszélgetést Stikel János elnök.

- Mi az, ami segítheti az ez irányú munkátokat?
- Az elnöki pozícióba kerülésem kezdetétől nagyon          Demeter Ferenc

CímlapsztoriCímlapsztori
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Nyugdíj-ügyeinkNyugdíj-ügyeink

Megpróbálom kijelölni azt a keretet, ahol a társadalmi A mai nyugdíjrendszer azt ismeri el, hogy aki legalább 
igazságosság jegyében gondolkodni kell a kérdésről. 20 évet dolgozott (pontosabban ennyi szolgálati időt sze-
Ehhez egy dolgot el kell fogadnunk, és ez a kiszolgáltatott- dett össze) annak a nyugdíja nem lehet kevesebb, mint 
sággal kapcsolatos kérdés. A munka világában gyakran 28.500 forint. (Már 15 év szolgálati idő után is lehet rész-
beszélünk arról, hogy kizsákmányolás, kiszolgáltatottság nyugdíjat kapni, de annak nincsen minimuma.) Azt is tud-
van. A munkáltató, az egyén munkaerőpiaci lehetőségein juk, hogy 2017-ben a nyugdíjasok létminimuma 81 ezer 
keresztül rendkívül jó tárgyalási pozíciókat tud kialakítani. forint körül volt. A nyugdíjas létminimum és a nyugdíj-
A dolgozót nézve ez mégis eggyel jobb pozíció annál, mint minimum között nagyon sok nyugdíjas van. És ami szo-
akinek már esélye sincsen arra, hogy változtasson életén. morúbb, hogy van 155 ezer olyan ember, aki az élettársával, 
Ha dolgozok, és rosszul keresek, legalább minimális mér- házastársával együtt sem éri el a háztartási szinten számí-
tékben megvan az esélyem, hogy új szakmát tanuljak, új tott nyugdíjas létminimumot.
munkahelyre menjek. Munkával töltött évek után erre már Nyilvánvalóan a társadalmi szolidaritás eszméjét nagy 
nincsen lehetőségem. Kiegészíthetem jövedelmemet, de kihívás elé állítanánk, ha azt mondanánk, hogy holnaptól 
ha családi helyzetem, egészségem nem engedi, akkor nin- ne lehessen olyan teljes összegű nyugdíjra jogosult, aki ke-
csen más, csak a nyugdíj. A nyugdíjas létben az a sajátos, vesebb pénzt kap, mint a nyugdíjas létminimum összege. 
hogy egyszerre védettséget jelent, hiszen nem lehet elbo- De biztosan kisebb lépés lenne, mint ha bevezetnénk a 
csátani onnan az illetőt, de egyben korlátokat is jelent, hi- szolgálati időtől független, minden nyugdíjkorhatárt elért 
szen a nyugdíjassá válás pillanata kijelöli az anyagi határo- embernek járó alapnyugdíjat. Még ha azt is gondolom, ez 
kat. Ebből lehet olyan következtetést levonni, aki keveset lesz a folyamat vége, éppen a korábban is említett robo-
keresett, keveset dolgozott, az így járt. De nézzünk rá tizáció okozta változásoknak.
holisztikusan a problémára. Miért kell foglalkozni a kisnyugdíjakkal?

Miért kevés a nyugdíja? Mert az alacsony bérstruktúra A társadalmi szolidaritás egyik oka, hogy nem büntetek 
miatt (félperifériális kapitalista gazdasági modell velejá- azért valakit, amiről nem tehet. Tény, hogy társadalmi lé-
rója) keveset keresett. Ez a gazdasági szerkezet nem az tünket meghatározza születéskori társadalmi státuszunk. 
egyén döntése volt, belecsöppent, de a kárát kénytelen Ez kihatással van oktatásunkra, szocializációnkra, társadal-
elviselni. mi kapcsolatainkra, munkahelyünkre, egészségünkre, 

Persze ebben az alacsony bérszínvonalban is lehet jól nyugdíjunkra. Ezért számomra nem kérdés, hogy a nehéz 
keresni, majd jó nyugdíjat kapni. Ez igaz, de azt is tudjuk, helyzetben lévő nyugdíjasokat segíteni kell.
hogy a magyar társadalom az Európai Unióban az egyik De van egy neoliberálisoknak szóló "ajánlatom". A 
legkevésbé mobilis. Azaz a születéskori társadalmi helyzet gazdasági szolgáltatások, és termékek szükséges velejárója 
végigkísér, és nagyon nehéz kitörni. Ezt alátámasztja az a fogyasztó. Ez pedig vásárlóerőt feltételez. Tudjuk, hogy 
oktatási rendszer, az egyre inkább fizetős egészségügyi el- idősödik a társadalom, ezáltal egyre többen lesznek nyug-
látás. Azaz a kisnyugdíjasokra nem lehet azt mondani, hogy díjasok. Amennyiben növekszik a nélkülöző nyugdíjasok 
az alacsony nyugdíjuk miatt ők a felelősek, valójában ők en- száma, akkor növekszik az a réteg, melynek tagjai nem 
nek elszenvedői. Dupla büntetés számukra, ha nem csak képesek fogyasztóként megjelenni. Ez pedig a helyi gaz-
aktív, de nyugdíjas éveikben is büntetjük őket. daság leépülését hozza, növekvő lecsúszást, az aktív ko-

Ezért azt gondolom, hogy a társadalmi szolidaritásnak rúak vásárlóerő-képességének csökkenését, és újabb vál-
ki kell terjednie egy időskori létminimumra. Az államnak az ságot a helyi iparban.
összes bevételeit nézve finanszírozást kell találnia arra, Fontos, hogy a kisnyugdíjak problémájának megoldása 
hogy a munka világából kikerültek számára perspektívát nem azt jelenti, hogy a munkanyugdíjak megszűnnének. 
adjon, ezzel a mai pályakezdő fiatalok is megértenék, hogy Meg kell őrizni, hiszen bármilyen furcsa, ez is a társadalmi 
ki kell, hogy terjedjen a szolidaritás majd az ő idős korukra szolidaritást erősíti. Dolgozom, de tudom, hogy valami-
is. lyen megélhetési minimumra jogosult leszek időskorom-

Mit jelent az időskori létminimum? Ebben a kérdésben ban, viszont többlet erőfeszítéseim, munkám által ezt 
szerintem egy dolgot kell mérlegelni: mit bír el a társadalmi tovább tudom növelni. És ha ez megvan, és még mindig 
szolidaritás? És nem pénzügyi, hanem értékalapon. Azaz van erőforrása az egyénnek, akkor helyes, és jó az önkéntes 
nyugdíjminimumról, vagy alapnyugdíjról kell-e, és lehet-e gondoskodás (ehhez többlet költségvetési források hozzá-
beszélni. A kettő között van egy nagyon fontos különbség. adása már nem indokolt, hiszen ismét a tehetősebbek kap-
A nyugdíjminimum kötődik ahhoz, hogy az érintett meny- nának segítséget).
nyit dolgozott, az alapnyugdíj ettől független. (Forrás: ujegyenloseg.hu)

Nyugdíjrendszer: a társadalmi igazságosság 
a valódi kérdés - Kiss Ambrus írásának befejező része
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AktuálisAktuális

Elmúltam 83 éves. Az ember eb- dánya megtalálható a Bródy Sándor 
ben a korban sokszor visszagondol az Megyei és Városi Könyvtárban is.)
elmúlt évtizedek eseményeire. Engem 

Már több mint két évtizede, hogy is valami belső kényszer hajtott, hogy 
az ENSZ Közgyűlése minden év ok-számadást készítsek arról, hogy mi-
tóber 1-jét az Idősek Világnapjává lyen volt az életem. Gyakran mondom 
nyilvánította. Határozatában megal-el gyermekeimnek, unokáimnak, 
kotta azokat az elveket, intézkedése-hogy milyen sok változás volt az el-
ket, melyeket a kormánynak, a csa-múlt évszázadban, így az én életem-
ládoknak és mindazoknak, akik az ben is. Hiszen a 20. század a politikai 
idősekért tehetnek, alkalmazniuk kell. és társadalmi változások kora volt.
Az a tapasztalatom, hogy ezt a hatá-Ezekben az eseményekben a szü- Többen megemlékeznek a rég-
rozatot, ennek lényegét nem minden leimtől tanulva és az ő példájukat kö- múltról, de az a meglátásom, hogy 
illetékes értette meg még a mai napig vetve mindig a szépet és a jót, az ér- ezek sokszor szubjektív legendák, 
sem. Hiszen saját feladatát nem találta tékeket kerestem. Mert ezeken csak amelyek nem a valóságot tartalmaz-
meg. Az illetékesektől sokszor hang-kemény munkával és nagy szorga- zák. Inkább mesének tűnnek, pedig ez 
zanak el különböző ígéretek. Han-lommal lehet túllenni. Ezt elleshettem nem mese. A történetek megírása a 
goztatják az idősek megsegítését, tisz-nemcsak a családomtól, hanem ké- valóságot, az igazat kell, hogy tük-
teletét, de ezek mellé cselekvés is kel-sőbb a tanáraimtól és a körülöttem lé- rözze. Igyekeztem ezért írásaimban 
lene. vő, kitartással dolgozó emberektől is. mindig azt közreadni, amit megéltem, 

A nyugdíjasok is részt vesznek kü-Tehát optimista módon szemléltem a a valóságot megmutatni. 
lönböző társadalmi tevékenységek-dolgokat, úgy láttam, hogy azokat kell Tudjuk, hogy egymás tisztelete 
ben. Minden településen megtalálha-tisztelni, akik biztos erkölcsi alapokon nem pénz kérdése, hanem erkölcsi 
tóak az idős embereket tömörítő kö-állnak. Ezek voltak életem során az kérdés kell legyen. A vélemények le-
zösségek, nyugdíjas klubok, hagyo-irányadók. hetnek különbözőek, de ez nem fa-
mányőrző csoportok és más civil A tapasztalataimat a napokban julhat gyűlöletté, egymás sértegeté-
szervezetek. Például már hagyománya megírtam Emlékeim címmel egy kö- sévé. Valamennyi nyugdíjas tudja, 
van Egerben a Civil Napoknak, me- tetben, közvetlen hozzátartozóim hogy kötelessége van nemcsak a csa-
lyet ebben az évben 18. alkalommal számára. Azért, hogy az utódaim is lád, hanem a társadalom felé is. Leg-
tartanak meg. Itt nemcsak bemutat-többször kezükbe vehessék és tanul- nagyobb örömünk azonban, ha a 
koznak a civil szervezetek, hanem ságul szolgáljon számukra. (Egy pél- családunkat boldogulni látjuk. 
megmutatják, hogy munkájukkal ér-

Örömmel és ma is szívesen em-
téket teremtenek, és ezt a város pol-

lékszem vissza arra, hogy valamennyi 
gárai és az érdeklődők elé tárják.

nyugdíjas rendezvényen elénekeltük a 
Én magam is több ilyen időseket 

nyugdíjas indulót, mert ez erőt adott. 
támogató szervezetnek vagyok tagja. 

Fenti gondolataimat is ezzel fejezném 
Sőt, több mint 15 évig egy nyugdíjas 

be:
megyei egyesületnek voltam az el-

"Nyugdíjasnak az a vágya,
nöke. Tehát van tapasztalatom. Sokat 

hogy boldog legyen a családja.
segítenek ezek a közösségek prog-

Szeretetben, békességben éljen,
ramjaikkal, a hagyományok, az érté-

Gyermekei és unokái körében(…)
kek megőrzésével és átadásával. 

Legyen köztünk, s a világon béke,
Adjon Isten még sok boldog évet,

Felelősséget érzünk, hogy ezeket 
Békességet, erőt, egészséget!"

az értékeket átadjuk a fiatalabb gene-
Sebestyén János, Eger

rációnak. 

Gondolatok az
Idősek Világnapján
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Az idei Nemzetközi Idősek Világnapja alkalmából ok- vendégsereg. Szemmel kísérhették a kolbászgyúró csapa-
tóber 12-én Békéscsabán a CsabaParkban rendezte meg a tok lelkes munkáját, közben szórakozhattak, mivel a kitűnő 
Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége a Békés zenei hangulatról Petneházi Géza zenész gondoskodott. 
Megyei Nyugdíjas Fesztivált és a II. Kolbászolimpia nagy- Sosem volt üres a színpad előtti tér, ropták a táncot a nyug-
rendezvényét, melyre a megye mintegy 80 tagszerveze- díjasok a rendezvény teljes időtartama alatt. - Ennyi vidám, 
téből 500 főnél is több idős ember érkezett Sarkadkeresz- önfeledtem mulatozó idős embert ritka együtt látni - nyilat-
túrtól - Szeghalomig, Orosházától - Biharugráig, Geren- kozta az egyik megyei klub alapító tagja - biztos hogy 
dástól - Békésig. jövőre is eljövünk.

A megyei fesztivált résztvevőit Szrenka Pálné, a Békés A kolbászkészítést követően került sor a második kie-
Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elnöke - aki egy- melkedő programra, amikor is a nemzetközi Idősek Vi-
ben  a NYOSZ alelnöke, a Civil Szervezetek Szövetsége al- lágnapja alkalmából 21 fő megyei nyugdíjas, önkéntes 
elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja is -  üdvözölte. munkás vehetett át elismeréseket.

A rendezvényt Herczeg Tamás országgyűlési képviselő "Ez az esemény közösségépítés. A rendezvény célja, 
nyitotta meg, elismerését fejezte ki a remek szervezésért, a szeretetben legyünk és gondtalanul töltsük el legalább ezt a 
nagyszámú közönségnek pedig jó szórakozást kívánt. napot, legalább ekkor elfelejtsük a mindennapi problémá-

Köszöntőt mondott többek között Semmelweis Ferenc kat. Az idős emberek találkozhatnak egymással, énekel-
a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke Budapestről, hetnek, táncolhatnak, jól szórakozhatnak, na meg kolbászt 
valamint Herczegné Szabó Mariann, a NEA kollégiumi is "gyúrhatnak". Az idei Idősek Világnapja alkalmából ma 
tagja is. huszonegyen kapnak elismerést a legaktívabbak közül, 

A megyei nagyrendezvény vendégei voltak az Arad Me- akiket a klubok és az egyesületek terjesztettek fel - mondta 
gyei Liga nyugdíjas partnerszervezet képviselői is. Szrenka Pálné a szövetség elnöke, aki Zalai Mihállyal a 

A megnyitót követően kezdetét vette a vendégek által Békés Megyei Közgyűlés elnökével adta át a díjakat." (Bé-
nagyon várt nyíltszíni látvány disznóvágás, amelyhez a bé- kés Megyei Hírlap,2018.10.13.)
késcsabai Árpád Pálinkaház Manufaktúra ízletes pálinka Az elismerések átadása után Szrenka Pálné a szövetség 
kóstolói adták a jó hangulatot. Nem maradhatott el a kós- elnöke köszönetet mondott Zalai Mihálynak a megyei 
tolás sem: helyben készített ízletes hagymás vér puha házi közgyűlés elnökének azért a folyamatos támogatásért, amit 
kenyérrel. a szövetség munkájának megyei és országos rendezvényei 

A bemutató és kóstolók után a szervezők kiosztották a kaptak eddig. Ezt a munkát elismerve Csendes Ferenc fes-
megyéből az egyedi kolbászgyúrásra, kolbászkészítésre tőművész - aki a Magyar Kultúra Lovagja, a Magyar Köz-
jelentkezett 28 "gyúró csapatnak" a húst és elkezdődhetett társaság Ezüst érdemkereszt tulajdonosa  egy saját készí-
a rendezvény egyik fő attrakciója, a Kolbászolimpia. (Több tésű képzőművészeti alkotással köszönte meg az elnök úr 
éven át vettünk részt a Csabai Kolbászfesztivál kolbász- eddigi támogatását, kérve a megyei szövetség munkájának 
készítő versenyén, de úgy gondoltuk, hogy a megyei Idősek további segítését.
Világnapjai alkalmából minden évben mi magunk rendez- Az ünnepi elismerések átadása után a több mint fél-
zük meg a Kolbászolimpiát). ezernyi nyugdíjas vidám hangulatban, jó étvággyal fo-

A csapatok az átvett színhúst saját eszközeikkel dara- gyasztotta el az alkalomhoz illő hurka, kolbász, cigányka 
bolták, darálták, ízesítései saját receptek alapján történtek, menüsorú "disznóságokat".
házi őrölt pirospaprika és egyéb hozzávalók alkalmazásá- A jóízű ebédet követően a kisütött kolbászok és érté-
val. Mindezek egybegyúrása, betöltése után a szakmai zsűri kelésük is megérkezett. Sztanek Ilona zsűrielnök ismertette 
28 nyers kolbászmintát értékelt, majd a megsütésük után a kolbászolimpia csapatainak helyezéseit, indokolva a dön-
bírálhatott el. A zsűri szigorú szempontjai között szerepelt téseiket. Az első három helyezett serleggel lett jutalmazva, 
a megjelenítés, a higiénia, az asztaldíszítés, a vendégfo- a további elismertek, különdíjasok vastag szárazkolbászo-
gadás, stb. valamint főelemként a kisütött kolbászok ízei. kat, ajándékkosarakat vehettek át a szponzori támogatások 

A szakmai zsűri feladatait Sztanek Ilona és Mazán Ár- jóvoltából és természetesen díszoklevelet is. 
pád a Békéscsabai Kolbászklub alapító tagjai, szakemberei A II. Kolbászolimpia helyezettjei: 1.: Határőr Nyugdí-
lelkiismeretes és odaadó munkával látták el. jasok Orosházi Egyesülete 1. csapat, 2.: Békés Város Nyug-

A II. Kolbászolimpia közel két órás kolbászkészítő díjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 3.: Sarkadkeresztúri 
"gyúró" versenye közben sem unatkozott a nagyszámú Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület.                (Mizó Ferenc)

Idősek Világnapja és 
Kolbászolimpia 
Békéscsabán

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírekIdősek VilágnapjaIdősek Világnapja
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Már hagyománnyá vált, hogy minden évben a Nyug- idősbarát polgármester címet kap Kisköre, Tarnalelesz, 
díjasok Heves Megyei Szövetsége megrendezi az Idősek Bükkszék, Ivád, Erdőkövesd, Maklár, Egerszalók, Szilvás-
Világnapját az egri sportcsarnokban. várad, Sarud polgármestere.

Az idősek napja az idős emberekről, az Ő tiszteletükről, A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége idén először 
megbecsülésükről szól. Ez a tisztelet magában foglalja el- adományozott Idősbarát Közgyűlési Elnök, és Idősbarát 
fogadásukat, szeretetüket és annak a kifejezését, hogy ők is Cégvezetői címet, az előbbit Szabó Róbert úrnak az utób-
hasznos tagjai társadalmunknak és mindannyiunknak szük- bit a Gironde Kft ügyvezetőjének. Ezen címet az idősek 
sége van rájuk. iránt kifejtett tevékenységükért, idősbarát munkájukért 

A rendezvényünkre 51 tagszervezetünk 750 fő taggal adjuk.
regisztrált. Itt köszöntöttük a házassági évfordulósokat, A hivatalos rész után következett a nyugdíjasok gála-
összesen 34 házaspárt, egy 70 éves házassági évfordulóst, műsora, melyen idén azon kórusok, szólósok, tánccsopor-
kilenc 60 éves házassági évfordulóst és huszonnégy 50 éves tok, táncosok és versmondók léptek fel, akik az országos 
házassági évfordulóst. Ezen a rendezvényen adtuk át az versenyeken arany, ezüst és bronz minősítést kaptak. Ösz-
idősbarát polgármester és alpolgármester címeket, a kitün- szesen a megyéből 18 nyugdíjas csoport előadásával szí-
tetéseket a klubvezetők javaslata alapján az elnökség ado- nesítette az Idősek Napi kulturális programunkat.
mányozta a klubvezetők fóruma jóváhagyásával. A rendezvényünk a Heves Megyei Önkormányzat tá-

Az idén Idősbarát alpolgármesteri címet kap Matonné mogatásával valósult meg.
Adler Ildikó Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnöke

Idősek Világnapi 
ünnepség Egerben

A Tolna Megyei Nyugdíjasok Érdekszövetsége 2018. Az ünnepünkön részt vett és köszöntötte, Díszok-
október 6-án ünnepelte az Idősek Világnapját, valamint levelet adott át az Érdekszövetség 25 éves jubileumára. a 
fennállásának 25 éves évfordulóját. NYOSZ elnöke, Némethné Jankovics Györgyi.

Beszédét a nyugdíjas érdekszövetség méltatásával kezd-
te, majd a nyugdíjasok gondjaival, társadalmi helyzetük 
megítélésével, problémáinak elemzésével folytatta. Rávilá-
gított arra, hogy a nyugdíjas érdekvédelem előtt milyen 
feladatok állnak, és a következő évekre, évtizedekre sikeres 
munkát kívánt a szövetségnek.

Köszöntőt mondott a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Humán Bizottságának elnöke, Csillagné Szánthó Poli-
xéna, majd a Szekszárdi Civil Kerekasztal Elnöke folytatta 
a köszöntést. 

Az önkéntes munkában élenjáró kollégáink emléklapot 
és szerény jutalmat kaptak. Ezek után következett a szép és 
tartalmas gálaműsor, melyen a megye nyugdíjas szerve-
zeteinek tagjai szerepeltek. Nagyon szép versek, tréfás 
jelenetek, székely népdalok, kórusok, operett dalok színe-
sítették a műsort. Az ünnep zárásaként fiatal táncosokból 
álló csapat kalocsai lakodalmast adott elő nagy sikerrel.

Sztárcsevity Zsuzsa

25 éves évfordulóját ünnepelte a 
Tolna Megyei Nyugdíjasok Érdekszövetsége

Idősek VilágnapjaIdősek Világnapja
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Idősek Világnapjának záró ünnepsége
Október elsején 1991-től ünneplik a szépkorúakat. A Szolnok Városi Idősügyi Tanács elnöke, Szalay Ferenc 

polgármester meghívására az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban négyszáz nyugdíjast köszöntöttek a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar csodálatos ajándék műsorával. Az Idősek Világnapját a nyugdíjas klubokban csa-
ládias légkörben, az alkalomhoz méltó verssel, énekkel, zenével ünnepelték.

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete az ünneplések sorozatának 
zárásaként tizenkilencedik alkalommal ünnepelt. A Tisza Szállóban tizenhat nyugdíjas klub, nyolcvanöt fővel vett 
részt az ünnepi vacsorán. Vendégünk, a Civil Információs Centrum igazgatója, Dr. Molnár Beáta ez alkalommal 
méltatta és megköszönte az idősek nagyon hasznos önkéntes tevékenységét.

Az ünneplők soraiban a legidősebbeket, 30 főt Szalay Ferenc polgármester egyenként, név szerint köszöntött. 
Bozsó Józsefné ezüstkoszorús magyarnóta énekesünk szép dalokkal szórakoztatott. Az egyesület meghívott zené-
szének játékára, a tánczenére sokan táncoltak.                                                                             Deák Jánosné elnök

Méltó módon ünnepelték 
Csopakon a szépkorúakat 

Az Idősek Világnapja alkalmából ismét köszöntötték a kultúr-
ház nagytermében a településen élő szépkorúakat. Közel százan 
jöttek el, akik betöltötték a 75. életévüket. A rendezvényt, mint min-
dig, most is a Csopak Nyugdíjas Klub szervezte. 

és alázatos ember tudja, hogy időseink, bölcs öregjeink Minden 75 évet betöltött csopakit személyesen keres-
nélkül mi magunk sem lennénk: tőlük kaptuk az életet, tek meg, és hívtak el a rendezvényre. A finom vacsorát is a 
tőlük kaptuk szellemi és kulturális javainkat, az ő kezük klub hölgytagjai főzték, illetve sütötték meg. A rendez-
munkájából épült fel mindaz, amit mi a saját munkánkból vényt megelőzően Ambrus Tibor polgármester, dr. Károly 
építhetünk tovább. - Ez a mai ünnep szép és méltó alkalom Gabriella a nyugdíjas klub elnöke és Guáth Imréné elnök-
arra, hogy mi, fiatalabbak nagy tisztelettel leüljünk Önök helyettes meglátogatta a falu két legidősebb emberét, Jáger 
mellé, hogy köszöntsük, ünnepeljük Önöket, és számot Ferencet és Steinhausz Bélánét, akik egészségügyi okok 
vessünk önmagunkkal. Számot vessünk azzal, hogy meg-miatt nem tudtak eljönni az idősek köszöntőjére. 
tesszük-e ezt hétköznapjainkban is, hogy megadjuk-e A megjelenteket legelőször Herczeg Judit tanító üdvö-
Önöknek a mindennapokban is azt a tiszteletet és szere-zölte. - Gyakran halljuk idős emberektől: "Megettem én 
tetet, azt a figyelmet és törődést, amelyre méltók, és ame-már a kenyerem javát!" Én úgy gondolok erre a mondásra, 
lyet megérdemelnek. Önkormányzatunk és magam is min-hogy megtették azt, amit a családjuk, nemzetük elvárt tő-
dent megteszünk azért, hogy Csopakon jó legyen idősnek lük. Hiszen nekik köszönhetjük mi fiatalabbak a lehetősé-
lenni, és az adódó nehézségeket könnyebb legyen elintézni. get, hogy tanulhattunk, jobb körülmények között élhe-
Bízom benne, hogy Önök értékelik, hogy fontosak szá-tünk, mint ahogy pár évtizeddel ezelőtt éltek az emberek. A 
munkra. Jó egészséget kívánok Önöknek! - zárta szavait a szorgos munkásévek alatt hatalmas tudásra tettek szert. 
település első embere. Sokan összegyűltünk ma ünnepelni, de nem tudott eljönni 

Ezt követően az ünnepeltek örökzöld operett dalla-mindenki. Ma Csopakon körülbelül kétszáz 75 év feletti 
mokat, keringőket, csárdásokat hallhattak Szeredy Kriszti-lakos él, köztük a legidősebb hölgy Steinhausz Béláné, Éva 
na operaénekesnőtől és Szeles József  színművésztől, akik-néni 98 éves, a legidősebb úr Jáger Ferenc 96 éves. Ezután 
nek jogosan járt a vastaps az előadás végén. Az ismert ope-Steinhausz Gergő 8. osztályos tanuló, az alkalomhoz illő 
rett dallamokat sokszor a közönség is a művészekkel együtt költeményt adott elő, Michel Legrand: Az idősek tisztelete 
énekelte. A vidám program után a finom vacsora követke-című versét. 
zett, amit a klub asszonyai készítettek. Desszertként almás Ambrus Tibor polgármester ünnepi beszédében hang-
pitét fogyaszthattak a vendégek, amit Kenyeres Gyuláné súlyozta, hogy különösen fontos az idősek iránti tisztelet és 
készített, nagy lelkesedéssel. A vacsorát az iskola 7. és 8. megbecsülés. - Mondják, arról ismerszik meg egy ember, s 
osztályos tanulói tálalták fel - nagyon ügyesen.arról ismerszik meg egy adott kor vagy adott társadalom, 

hogy hogyan bánik időseivel. A bölcs ember, a tisztességes Szendi Péter

Idősek VilágnapjaIdősek Világnapja



Az Idősek Világnapja adta az apropóját a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kulturális Érdekvédelmi Egyesüle-
tének tagszervezeteként működő Jászberényi Köztisztvi-
selők Nyugdíjas Klubjának, hogy októberi soros találkozó-
jukat megrendezzék a Déryné Rendezvényház emeleti kis-
termében. 

 Ebből az alkalomból vendégek is érkeztek hozzájuk. A 
Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium 
magyar tanára, Szőrös Zoltán és négy diák, Kókai Szilvia, 
Horváth Patrícia, Buronyi Erika és András Viktor. A fi-
atalok nem jöttek "üres kézzel", hiszen ünnepi műsoruk-
kal sok mosolyt csaltak a klubtagok arcára. A remekül ösz-
szeállított és előadott kedves, humoros műsor méltán ara-
tott nagy sikert. június végén a klub tagjai Egerben tehettek egy kirándulást, 

- Az időskor egy olyan fontos életszakasz, ahol már az ahol megtekintették az Érseki Palotát, a Bazilikát, s megis-
kerülhet előtérbe, ami igazán számít, és igazán érdekes szá- merkedhettek azok történetével is a palota volt igazgatójá-
munkra. Utódainknak pedig értékesebb, követendő példát nak idegenvezetése mellett. 
szeretnénk átadni - mondta a klub vezetője köszöntőjében. A klub éves programjának összeállításakor mindig töre-
Szívós Jánosné arról is szólt, hogy milyen jó érzés embe- kednek arra, hogy az mindenki számára elfogadható le-
rekkel foglalkozni, számukra örömet szerezni. Ő az egész- gyen. Persze mindig lehetnek - vannak is - váratlan esemé-
ségügy, a családsegítés terén szolgálta a közösséget évtize- nyek, melyekre nem lehet előre számítani, de kezelni kell 
deken át, s ennek elismeréseként október 8-án Siófokon, a azokat. Nem egy esetben bizony szükséges a klubtagok 
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai szolidaritása is, például súlyos betegségből való visszatérés 
Konferenciáján kitüntetést vehetett át Takács Imrétől, az a közösségbe, vagy hozzátartozó elvesztése esetén a gyász-
egyesület elnökétől. reakció kezelése kapcsán. Tudják, hogy a közösségben 

- Jászberényben elsőként alakult meg a családsegítő, s nagy erő van, s egymást át tudják segíteni az élet nehéz pil-
immár harminc éve szolgálja az itt élőket. Számomra nagy lanatain is. Többek között ez az egyik legfontosabb fel-
megtiszteltetés volt az ott folyó munkát vezetni, s nagyon adata a klubnak, melynek tagjai az októberi találkozá-
örülök, hogy immár nyugdíjasként sem feledkeztek meg sukkor is megosztották egymással gondjukat, bajukat és 
rólam - mondta Szívós Jánosné, akit a klub tagjai is kö- természetesen örömüket is.
szöntöttek kitüntetése alkalmából (fotóinkon). A Jászberényi Köztisztviselők Klubja a jövő évben 

Az Idősek Napjának megünnepléséhez tartozott, hogy ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Terveik szerint 
a klub tagjai egy sikeres önkormányzati pályázatnak kö- a megyei ernyőszervezetükkel közösen szervezik majd 
szönhetően másnap este részesei lehettek Malek Miklós és meg az ünnepi programot.
Malek Andrea jászberényi műsorának, amely a régi időket 
elevenítette meg. Ugyanezen pályázat eredményezte, hogy Szántai Tibor

Idősek Világnapját ünnepelték a 
jászberényi nyugdíjas köztisztviselők

Idősek VilágnapjaIdősek Világnapja
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A nagyatádi Kulturális Központ aulájában gyülekeztek 
a tagok, hogy megünnepeljék klubuk huszadik évfordu-
lóját. Csicskó Józsefné elnök elmondta, hogy a klub 1998-
ban alakult 29 fővel főként egészségügyben dolgozókból. 
Épp ezért gyakran csak "kórházasoknak" hívták őket. Ma 
már nyitott a klub, hisz egészségügyi nyugdíjasok mellett 
vannak soraikban pedagógusok, könyvelők, más munka-
területről nyugdíjba vonultak is. Ő maga 2007-től irányítja a 
munkát több segítővel és az elnökséggel. Céljuk az ma is, 
hogy összefogják a tagokat, hasznos időtöltést szervezze-
nek részükre. A kézimunkázó csoportjuknak sok csodálója 
van. Igaz, hogy nincs kultúrcsoportjuk, de a város összes 
rendezvényén aktívan ott vannak és segítenek a szervezés-
ben és a lebonyolításban. Nagy szeretettel, emléklappal és 
virággal köszöntötték tizenkét megjelent alapító tagjukat. 

A közel százfős nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti 
Nagy tapsot kapott Lőczi Jánosné, aki a megyei szövetség 

Nyugdíjas Klub tagjai a Kulturális Központ aulájában gyü-
díszoklevelét vehette át. (Bejelentették, hogy az elnök asz-

lekeztek, hogy együtt ünnepeljék meg egymás névnapját. A 
szony korábban "Szépkorúakért" kitüntetésben részesült a 

névnapi köszöntőt követően Horváth József  elnök és Sti-
megyei szövetség részéről).

kel János a szövetség megyei elnöke Díszoklevelet adott át 
Ormai István polgármester is elismerően szólt munká-

Cserenkó Jánosné részére, valamint emléklappal és virág-
jukról. Mindig számíthatott eddig rájuk, amit egy Elismerő 

gal köszöntötték a 80 esztendős Hegedüs Jánosnét. Meleg 
Oklevéllel is jutalmazott. Stikel János megyei elnök is csak 

szeretettel gratuláltak a szintén jelen lévő Fekete Lajosnak 
jót tudott mondani a klub munkájáról. A jelenlévő többi 

és feleségének Marikának, akik a 60. házassági évforduló-
tagszervezettel együtt gratulált eddigi munkájukhoz és to-

jukat ünnepelték.
vábbi sikeres és programokban gazdag éveket kívánt. Né-

Ormai István örömének adott hangot, hogy ilyen szép 
ma felállással és gyertyák gyújtásával emlékeztek azokra, 

számmal eljöttek a rendezvényre. Kiemelte, hogy a város 
akik már nem lehetnek köztük. Az évfordulót finom vacso-

rendezvényein mindig számíthat aktív, segítő közreműkö-
ra, hatalmas torta felszelése és késő estig tartó tánc zárta.

désükre. A koccintást követő zenés vacsora után aztán 
Györke József

táncra perdültek még az eddig bottal közlekedők is. Pol-
gármester úr meg is jegyezte, mennyire örülnének a házi-
orvosok és a reumatológus orvos, ha látnák, milyen ered-
ményes a gyógyító tevékenységük. Értékes tombolatár-
gyak találtak gazdára, majd Káplár Zoltán éjszakába nyúló-
an húzta a talpalávalót.

Györke József

Mindenki névnapját 
ünnepelték Nagyatádon

20 éves az "Aranykör" 
Nyugdíjas Klub



14 ENERÁCIÓNG K

Nem bánt szűkmarkúan az elismerésekkel az idei idős- Beragyogják a kultúra egét
napi ünnepségén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyug- – A megyei nyugdíjas szövetség elnöksége tavaly alapí-
díjas Szövetség. totta azt az elismerési formát, amellyel megköszöni azok-

"A gyerek ne felnőtté válni siessen (...), és az öreg ne nak a nyugdíjas társaknak a helytállását, akik aktívan és lel-
visszafiatalodni akarjon.” Vekerdy Tamás e gondolata je- kesen segítik szervezetünk hatékony és eredményes mun-
gyében köszöntötte nyugdíjas társait az idősek világnapi káját – ismertette Csikai Sándorné elnökhelyettes, majd 
ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas röviden méltatta a „Sokat tett a Szövetségért” emléklapok 
Szervezetek Szövetségének elnöke, Román Demeterné büszke birtokosait.
Nyíregyházán. A jósavárosi Szent Imre katolikus gimná- A Nyíregyházi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület el-
zium kápolnájában nem csupán nívós műsor és ajándék nökéről, Kiss Mátyásné Zsuzsáról megtudtuk: évek óta 
várta az ünnepelteket: a nyírteleki Nyírfa Nyugdíjas Egye- mozgalmas közösségi életet él, kiváló szervező, a tánc sze-
sület asszonykórusának dalcsokra, valamint az iskola tanu- relmese. 2015-től a kisteleki klub első "asszonya" volt, az 
lóinak szívhez szóló köszöntői után ugyanis számos elis- idén új szervezetet alapított, amely azóta is beragyogja bál-
merés is méltó gazdára talált. jaival, sikereivel a megyeszékhely egét. Remekül együtt-

Mint minden évben, ezen a megemlékezésen is köszö- működnek, jó kapcsolatot ápolnak a társegyesületekkel, 
netet mondott a megyei közgyűlés egy polgármesternek, foglalkozásaikon főszerepet kap az egészséges életmód, a 
aki sokat tesz megyénk idős lakosságáért. Az idén Szántó zenés-táncos kikapcsolódás, a pletykálkodásnak és a politi-
Zsolt, Tiszabercel első embere érdemelte ki az elismerést. zálásnak ugyanakkor mellékszerep sem jut a forgatóköny-

A közösségnek gyógyító ereje van vükben.
Kit tekintünk idősnek? A nyugdíjtörvény szerint min- Pásztor Józsefné Évike nem csak a szövetségben, ha-

den 65. életévét betöltött férfit és nőt. A gerontológia a nem Nyíregyháza társadalmi életében is aktív, sokirányú te-
65–80 év közöttieket idősödőnek, a 80–90 közöttieket vékenységet végez. A Nyugdíjasélet című folyóiratnak 
idősnek, a 90–100 év közöttieket aggkorúaknak, a 100 év megalakulása óta lelkiismeretes korrektora, a szerkesztő-
felettieket pedig matuzsálemeknek nevezi – hangzott el a bizottságnak is tagja.
katolikus iskola kápolnájában. Miként arra Seszták Oszkár, A téma az utcán hever
a megyei közgyűlés elnöke és Román Demeterné, a szövet- A Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület 16 éve, minden esz-
ség vezetője is rámutatott a köszöntőjében: nem csupán az tendőben meghívja a környék településein működő nyug-
a fontos, meddig élünk, hanem az is, hogyan, milyen díjas közösségeket egy-egy napra, mikor is egy fesztivál jel-
életminőségben telnek a nyugdíjas évek! legű eseménysor és finom ebéd teszi különlegessé, emlé-

– A közösségnek gyógyító ereje van, ezért jó, ha bizal- kezetessé az együttlétet. E vendégszerető civil szervezet 
mat szavazunk egy-egy nyugdíjas klubnak, s eljárunk az vezetője volt 12 éven át a megyei nyugdíjas szövetség el-
egyesületek színes, tartalmas programjaira – hangsúlyozta nökségi tagja, később titkára, alelnöke, Zsíros Antalné, aki 
Román Demeterné, köszönetet mondva mindazon önkor- szintén emléklappal térhetett haza az idei idősek napi ün-
mányzatoknak, akik szívügyüknek tekintik településükön nepségről.
az időseket tömörítő közösségek támogatását. A rendez- Dombóvári István, akinek a Kelet-Magyarország napi-
vényen jelen volt Gurbán Csaba, a nyíregyházi rendőrkapi- lap Fórum oldalán is rendszeresen jelennek meg írásai, 
tányság főmunkatársa is. 1995 novembere óta tagja a Szociális Gondozási Köz-

Nem csak az számít, meddig élünk, az is fontos, hogyan!

Díjazták a teljesítményt: Kiss Mátyásné, Zsíros Antalné, Pásztor Józsefné, Dombóvári István, 
dr. Csermely Tibor és Bodó István az elismerésekkel  
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A Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar (Iparos Dalár- A Polgári Dalkör néven alapított énekkar arspoetikáját 
da) életének jelentős állomáshoz érkezett. Az 1888. március az alapítók így írták le:
9-én kecskeméti iparos céhek által alapított együttes az idén "A Kecskeméti Polgári Dalkör a dalművelés, hang-
ünnepelheti 130. születsénapját. A mintegy öt emberöltő versenyek, zeneestélyek, kirándulások szervezése, ezáltal a 
távlatában ma már csak a megmaradt régi írások, kórusnap- társasági élet előmozdítása és adandó alkalmakkal jótékony 
lók, ipartörténeti emlékek, valamint megkopott kópiák me- célú rendezvények segítése" célokat tűzte ki. Ezeket a cé-
sélnek a régmúlt időkről. lokat az énekkar fennállása óta megtartotta és mind a mai 

A történetet a monarchia boldog békeidejében kezdő- napig teljesítette.
dött. Kecskemét mezővárosi arculata jelentős átalakuláso- A kórus életében számtalan sikert könyvelhetett el kö-
kon ment keresztül. Egyre-másra alakultak és céhekbe tö- szönve harcos és nagy tudású karnagyainak és lelkes tag-
mörültek az iparosok, növekvő szerepet kapott az egyre ságának. A legnehezebb időkben is voltak még erőtar-
szaporodó polgárság. mindez tükröződik a város szerkeze- talékaink a folytatáshoz, az újabb harcok felvállalásához. 
tének változásában is. Nagyszabású tervek alapján gomba- Felsorolni is sok lenne azt a sok-sok fezstivált, hangver-
mód épülnek a középületek, kulturális intézmények, isko- senyt, társadalmi eseményt, melyeken szép eredmények, 
lák, utcasorokban szaporodnak a polgárházak. A híres örök barátságok születtek. A mi szívünkben ezek az em-
kecskeméti Nagytemplom körül felsorakoznak a város lékek és tettek jelentik magát a KÓRUST, emlékezve 
karakterisztikus stílusjegyeit meghatározó, neves tervezők mindazokra, akik mindezt létrehozták, segítették, és mind a 
által megálmodott Városháza, a Katona József  Színház, a mai napig a szívünkben velünk vannak.
Sajtóház, a Cifrapalota és más neves épületek.

A városközpontban kapott helyet az Iparos Székház is, "Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is..." 
amely a kórusnak sok éven át támogatást és otthont adott. Kodály Zoltán

650 éves város 130 éves kórusa

pont 1. számú Idősek Klubjának. Évtizedeken át bel- és volt a Nyugdíjasélet szerkesztőbizottságának. Írásai témáit 
külföldi kirándulásokat szervezett, sokáig tevékeny tagja a mindennapi élet örömeiből, bosszúságaiból meríti.

Gubában ropja jelenleg
Bodó István életében főszerepet játszik a tánc. A jósa-

városi Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület volt elnöke ter-
mészetesen a klub tánccsoportjának útját is aktívan egyen-
gette, idővel a Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület tagja, 
később a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület titkára lett, 
jelenleg a "Guba" Néptánc Egyesületben ropja a táncot. 
Bodó István tagja a Tisztelet Társasága Országos Szerve-
zetének is, tavaly kétszáz megyénk beli nyugdíjas nézhette 
meg közbenjárásának, támogatásának köszönhetően a He-
gedűs a háztetőn című színházi előadást.

Palicz István, fotó: a szerző

Nyírfa Nyugdíjas Egyesület asszonykórusa
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Hajdúszoboszlón minden évben megrendezésre kerül A tánccsoport tagjait a Bak házaspár meghívta a keleti 
az ún. "Örömnap" a reptéren, sütés-főzés és egyéb prog- csatorna partján lévő tanyájára halászlé és sült hal fogyasz-
ramok szórakoztatják a közönséget. Az idén szeptember tásra, ez a program is nagyon jól sikerül. A sütés-főzésben 
8-án tartottuk meg ezt a rendezvényt. A "Derűs Alkony" mindenki kivette részét, de a lényeg, a halfogás Bak János 
klubot felkérték - mint minden évben -, hogy nótázással, érdeme. Késő délutánig nótáztunk Kerékgyártó János ze-
tánccal szórakoztassa a nagyérdeműt. nekísérete mellett. E pár sor által megköszönjük a Bak há-

Már egy nappal előbb a klub férfi tagjai felállították a zaspárnak ezt a jól sikerült napot.      Bogdán András klubtag
sátrat, ahol másnap letelepedik a csapatunk. Másnap aztán 
a nótakör tagjai - Sári Katika tanárnő által betanított - 
nótacsokorral léptek fel, utána a klub "Keszkenő" tánc 
csoportja Erdélyi Kálmánné vezetésével mutatta be a 
szatmári táncot. Ekkorra már elkészült a finom birka 
pörkölt, melyet nagy szakértelemmel Katona Gyula és Bak 
János klubtagjaink készítettek. Közben a zene is megszó-
lalt Kerékgyártó János által, és megindult a nótázás is.

"Rák-séta"

A Napfény Rákbetegek és Hozzátartozók Egyesüle-   betegségről, és annak gyógyítási lehetőségeiről, és egyben 
te október 10-én rákbetegség emlékező sétát szervezett kért minden jelenlévőt, hogy végeztessék el a megelőzési 
Nagykanizsán, hogy mindenkinek felhívják a figyelmét a vizsgálatokat, mivel az időben felfedezett daganatos beteg-
betegség megelőzésére. ségek nagyon jó arányban gyógyíthatók. Ismertette az or-

Az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák ellen 15-éve szágos, a megyei és városunk ezzel a betegséggel kapcso-
szervezi a figyelemfelkeltő "Lánchídi sétákat" Budapesten latos adatait. Ezután Dr. Ignácz Andrea gyógyszerész is-
azzal a céllal, hogy minél többet tudjanak a nők az emlőrák mertette a gyógyszerek alkalmazását, és hívta fel a figyel-
betegségről, illetve annak megelőzéséről. met a megelőzések fontosságára. Majd Dr. Németh Györ-

Október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja (is), gyi ismertette, Ő hogy vigyáz az egészségére. Végül az Or-
az októberi hónap pedig az emlőrák elleni küzdelem hó- szágos Rákszervezet elnöke Szekeres Ernő mondta el vé-
napja. Ennek jegyében szervezte meg a Napfény Rákbe- leményét a rákbetegség megelőzésének fontosságáról, és 
tegek és Hozzátartozók Egyesülete Nagykanizsán is a sétát ismertette az országos helyzetet.
már ötödik alkalommal. A rendezvény egy kis ünnepséggel Ezután kulturális műsor következett, Tulezi Pál sza-
kezdődött, ahol a bevezetőt Karosi Lászlóné elnök mond- vallt, Sulyokné Nagy Erzsébet énekelt, és a "Csillag" citera 
ta, köszöntötte a megjelent vendégeket, a mammográfia együttes és táncosaik adtak műsort. Végül Bécsi Lajosné 
dolgozóit, a megjelent kórházi dolgozókat, a város lakos- klubtag szavalata zárta az ünnepséget.
ságát, a megjelent társklubok tagjait és vezetőit, majd át- Az esemény végén Karosi Lászlóné elnök kérte a részt-
vette a szót Dénes Sándor polgármester úr a köszöntő- vevőket, hogy közösen sétáljanak el az Erzsébet térre, ahol 
jének elmondására. Őt követte Dr. Brünner Szilveszter a Budavölgyi Kálmán zárszavával, s a figyelemfelkeltő rózsa-
kórház főigazgatója, aki elmondta szakmai véleményét a szín lufik elengedésével zárult a rendezvény.

Örömnap Hajdúszoboszlón
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Szervezzük a megújuló Generációnk 
magazin előfizetését!

Az ezüstgeneráció tagjainak: SOHA NEM MARAD EGYEDÜL, ha az előfizetőink 
Generációnk minden hónapban! nagy családjának részese lesz.

Fizessen elő a jövő évre a nyosz@enternet.hu email 
VELÜNK ELJUT az ország minden pontjára, rendez- címen! 

vényekre, nyugdíjas egyetemek előadásaira, beszámolunk 
sportrendezvényekről, kutatásokról és új jogszabályokról. 2019 évi tervezett előfizetési árak:

SEGÍTSÉGET ADUNK az időskori gondozás meg-
szervezéséhez, bemutatjuk az idősotthonokat, válogathat NYOSZ tagszervezeti előfizetőknek 
az Önhöz közel eső nyugdíjas klubok kirándulásai, ének- (egy évfolyamra, azaz 12 számra)
karok, tánccsoportok, hagyományőrző egyesületek prog-  Címre Postán maradó
ramjaiból. 1 db 5 000 Ft/db  

FELHÍVJUK FIGYELMÉT az aktuális kerti tenniva- 2-5 db 2 500 Ft/db  
lókra, túrázási lehetőségekre, az egészséges életmód kulisz- 6-8 db 2 000 Ft/db  
szatitkaira, az élet apró örömeire. 9-16 db 1 800 Ft/db  

ÉRDEKES ÉS HASZNOS olvasnivalóval látjuk el: 17-24 db 1 700 Ft/db 1 500 Ft/db
horoszkóp, rejtvények, egészség megőrző receptek, versek, 25-75 db 1 500 Ft/db 1 400 Ft/db
utazási élménybeszámolók, új gyógyszerek, gyógymódok, 76-120 db 1 400 Ft/db 1 300 Ft/db
a háziorvos tanácsai, a vallási élet eseményei és még sok- 120 felett 1 300 Ft/db 1 200 Ft/db
sok olvasnivaló, ami kitart a következő havi lapszámig.

És még néhány érv: Új előfizetőknek 
MIÉRT MI? MERT 2003 ÓTA (egy évfolyamra, azaz 12 számra)
... elhozzuk a NYOSZ (Nyugdíjas Országos Szövetség)  Címre Postán maradó

híreit, tagsági beszámolóit! 1 db 5 000 Ft/db  
...elsőként szállítjuk az időskort érintő híreket, regio- 2-5 db 3 400 Ft/db  

nális programokat, rendezvényeket! 6-8 db 3 000 Ft/db  
...beszámolunk a hazai klubélet eseményeiről, megha- 9-16 db 2 500 Ft/db  

tározó személyeiről! 17-24 db 2 000 Ft/db 1 850 Ft/db
...teljeskörű információszolgáltatást nyújtunk a nyugdí- 25-75 db 1 700 Ft/db 1 600 Ft/db

jas életet érintő legtöbb témában! 76-120 db 1 500 Ft/db 1 500 Ft/db
...partnereinkkel együttműködve kínálunk egyedülálló 120 felett 1 300 Ft/db 1 300 Ft/db

kedvezményeket!

Elhunyt dr. Nagy Sándor, 
a NYOSZ mozgásprogramjainak egyik meghatározó szervező egyénisége
Életének 78. évében elhunyt dr. Nagy Sándor nyugállományú ezredes, aki a hazai atlétikai élet 
szervezésében, vezetésében sokoldalú tevékenységet folytatott és szenior versenyzőként 
korcsoportjában maga is magasszinten művelte a sportágat.
Fiatal éveiben számtalan sportággal - közöttük az atlétikával is - megismerkedő sportember 
hivatali, tanulmányi elfoglaltsága miatt csak későn kapcsolódott be a rendszeres atlétikai 
edzésekbe. Ennek eredményeként a szenior korosztályokban kimagasló teljesítmények fű-
ződnek nevéhez idehaza és a világversenyeken. Az atlétikának szinte minden ágával - a rúd-
ugrástól a gátfutáson át dobószámokig - foglalkozott és ért el jó korosztályos eredményeket.
Az aktív atlétizálás mellett dr. Nagy Sándor szervezte is a szenior mozgalmat, éveken át a ve-
terán bizottság elnökeként tevékenykedett. A Bécs-Budapest szupermaratoni egyik megál-
modója, majd mintegy húsz éven át vezető szervezője volt. Hosszú éveken át irányította a 
Pest megyei Atlétika Szövetség munkáját, tagja volt a Budapesti Atlétika Szövetség elnök-
ségének, és a Budapesti Honvéd SE atlétikai szakosztály vezetőségének is. 
Sportszeretete, felkészültsége, szervező egyénisége példát mutatott, emlékét megőrizzük.
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A magyar nyugdíjas egyesületek részére tavasszal meg- szeti, zenei és játékos kérdéseire kellett helyes válaszokat 
hirdetett országos vetélkedőre hazai és határon túli cso- adni szóban és írásban, továbbá illusztrációkat (festmé-
portok nevezhettek be egy 30 pontos tesztlap kérdéseinek nyek, szobrok, épületek, zenei videók címét, szerzőjét, elő-
hibátlan megválaszolásával. A legjobb hét csoportot októ- adóját, helyszínét) felismerni. A nyíregyházi DIALÓG 
ber 18-ára a Nyugdíjasok Országos Szövetsége budapesti Nyugdíjas Egyesület háromfős csapata, dr. Szőke Lajosné, 
székházába hívták meg a döntőre. Sajnos, csak öt csapat Héczei Józsefné és Erdélyi Tamás, Kardos Lászlóné klub-
jelent meg. A verseny zsűrijét a pécsi Nyugdíjasok Egye- vezető kíséretében sikeresen szerepelt, szoros pontver-
sületének elnökhelyettese, dr. Palotai Ferencné, a NYOSZ senyben elnyerte a Játékos agytorna I. helyezését. Második 
munkatársa, Horváthné Julika és a nyíregyházi klubelnök a pécsi, harmadik (szétvívással) Gyömrő, negyedik a TI-
alkotta. Gyakorlott, sikeres játékvezetőnk, a pécsi művelő- BI-SÓ Sólyról, ötödik a Gyöngyösi nyugdíjasok csapata 
désszervező, Radnóti Adél (Léda) igen változatos téma- lett. Valamennyi résztvevőnek gratulálunk! 
körökben elhangzott, irodalmi, nyelvi, történelmi, művé- (E. T.)

Az országos szellemi vetélkedő döntője

17. Mi a lornyon? - nyeles szemüvegA Játékos agytorna benevező feladatlapjának 
18. Kinek a festménye A csellista - Paul Gauguinmegoldása:
19. Mi a masztika? - balkán rövidital1. Lord Nelson melyik ütközetben vesztette életét? 
20. Ki volt Castor és Pollux? - mitológiai ikerpár - Trafalgár
21. Hol található Magyarországon a sakkmúzeum? 2. Hazánk legnagyobb vízerőműve? - Kisköre

- Hevesen3. Ki dolgozik szattyánnal és kordovánnal? - tímár
22. Gustav Klimt leghíresebb festménye, melyről 4. Melyik ország fővárosa Monrovia? - Libéria

filmet készítettek - Nő aranyban5. Mi a tofu? - szójatúró
23. Mi a legendás elveszett ereklye? - frígyláda6. Mit jelentett a FIN mozaikszó a szocialista érá-
24. Mi a metron szó eredeti jelentése? - méter (mérték-ban? - Forradalmi ifjúsági napok (márc. 15., 21. és ápr. 4.)

egység)7. Mi volt Mata Hari eredeti neve? - Margaretha 
25. Ki mondta, hogy a pénznek nincs szaga? - Ves-Gertrudia Zelle (holland) jelentése: a hajnal szeme

pasianus isz. 79-ben. Megadóztatta a nyilvános illemhelyeket. 8. Melyik ország zászlóján található fogaskerék és 
Mikor fia Titus ezt szóvá tette, akkor válaszolta ezt.machete (= bozótvágó)? - Angola

26. Mi az a MIZOFÓNIA? - egy betegség. A mizofóni-9. Változatok egy francia gyermekdalra - kinek a 
ások számára a hangok igazi ellenségekműve? (Hull a pelyhes fehér hó) - Dohnányi Ernő, Mozart

27. 1872. szeptember 1-jén született Diósy Ödön-10. Kik a balinézek? - hindu többségű indonéz sziget 
né, Ady Endre múzsája. Milyen néven ismeri őt az iro-lakói
dalom? - Léda11. Mi az ogham? - a kelta nép írása

28. Albert Einstein 1939-ben egy levelet küldött, 12. Mi a rozsdás csuk? - énekes madár
melyben az atombomba kifejlesztésének lehetőségéről 13. Hogyan folytatódik: Ahol nagy a szükség… -  
tájékoztatott. Kinek szólt ez a levél? - Az USA elnöké-közel a segítség
nek, Rooseveltnek14. A világ leghíresebb somolygása? - Mona Lisa 

29.  Mi a Bodorka? - magyarországi halfélemosolya
30. Melyik tenger van Magyarországtól 700 km-re? 15. Mi a kis hal sorsa? - a nagy hal megeszi

- Balti tenger16. Miből készül a falafel? - csicseri borsó
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Törékeny ragyogás 
- könyvlapokon

Egy művészeti-kézműves középiskolában ka- ismerkedett az alkotás folyamatával, vele született képes-
pott kedvet a festéshez Andorfi Rozália tanár- ségeit tudatosan fejlesztette. A szecesszió egyik legismer-

tebb tálentuma, Mucha művei ragadták el, valamint a híres nő, ám igazán nyugdíjba vonulása után teljese-
üvegfestő Roth Miksa munkái gyönyörködtették.dett ki művészete, azóta teremt szépséget már 

Hamar rátalált saját útjára, a gyűjteményes kötetben nemcsak festményeken, hanem üvegműves 
talán a festményei a legizgalmasabbak. A magányos tájban munkáin is. Most Győr Város Önkormányzata 
meglátta a színek, formák rendjét, dinamikáját, a sárga és a egy szép albumban adta ki eddigi legszebb al-
zöld különböző árnyalatai lüktetnek a képein. Csendéletei kotásainak válogatását.
ízléssel összerakott csokrok, melyek többnyire sötét háttér-

Derűt váltott ki, amikor Andorfi Rozália a könyvbe- ből válnak ki. Festett és ólmozott üveg-alkotásaiban a sárga 
mutatón elmondta: arcmása felbukkanhat néhány temp- és a zöld mellett a kék és a mályva, valamint a piros is megje-
lom freskóján, képzőművész nagybátyja, Döbrentey Gá- lenik. Üvegmozaikjaiban az a tetsző, hogy jól használta ki 
bor ugyanis esetenként róla mintázta képei szereplőit. az üveg anyagiságát, jellegzetességeit. Könyve bemutatóján 
Mégsem képmodellként mutatkozott be, hanem saját alko- Grászli Bernadett művészettörténész úgy fogalmazott 
tásinak összefoglaló albumát ajánlotta az érdeklődők fi- Havassyné Andorfi Rozáliáról: színgazdag, formagazdag, 
gyelmébe. ötletgazdag. "Precíz alkotókedvvel ítéli el a mechanikus 

A Kovács Margitról elnevezett iskolában pedagógus- rutint".
ként és festőként teljesedett ki. A Paál László Festőkörben Dusza András

Az Európa Kulturális Fővárosa címért kandidáló 
Győr polgármestere, Borkai Zsolt is megtisztelte 

a nyugdíjas tanárnő könyvbemutatóját.

Tanárként kezdte, de nyugdíjasan
teljesedett ki alkotóművészete 

Andorfi Rozáliának.

"A kreativitás akkor jön létre,
amikor az álmodozó

találkozik a cselekvővel."

Joshua Wolf  Shenk

TÉLI AKCIÓ HAJDÚSZOBOSZLÓN!TÉLI AKCIÓ HAJDÚSZOBOSZLÓN!
AZ ENTER-CENTER APARTMANHÁZBAN!AZ ENTER-CENTER APARTMANHÁZBAN!
6 NAP, 5 ÉJSZAKA (SZÁLLÁS + FÉLPANZIÓVAL VASÁRNAPTÓL PÉNTEKIG)

A GYÓGYFÜRDŐ KÖZELÉBEN! 19.000 Ft/fő19.000 Ft/fő
(Idegenforgalmi adóval együtt!)

ELHELYEZÉS: 2-3-4 ÁGYAS 

APARTMANOKBAN

Tel.:

Képek: 

 
(06 70)311 1986

www.entercenter.hu

EmbermeseEmbermese
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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!

A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
sokat tesz az egészség megőrzéséért

A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület is aktívan bekap- a szalafői skanzenhez vezetett. Sikerült látni a betelepített 
csolódott az Európai Mobilitási Hét programjaiba. Az 50 bivalyokat, szürke marhákat, és a csörgőalma ültetvényt is.
éves jubileumát ünneplő, 200 tagot számláló klub idős tag- A klub tagjai egészséges környezetben gazdag élményt 
jai is szívügyüknek tekintik az egészség megőrzését, egész- szereztek. Pár nap múlva a kerékpárosok indultak túrára. A 
séges táplálkozással, és rendszeres testmozgással. Lapincs túra program keretében mintegy 35 km-t leteker-

Az életmódváltó csoport és az EFI szervezésével őr- tek. 
ségi túrán vettünk részt. A nemzeti park határán tornával Tagjaink rendszeresen részt vesznek gyógytornákon, 
kezdtük a programot, amely erőt adott a hosszú gyalogtú- teke versenyeken, seinor táncban. A Gyalogló Világnapon 
rához. Út közben megtekintettük a fazekas mester remek is szép számmal voltunk. Úti cél a máriaújfalusi Hársas-tó 
munkáit, majd a helyi kultúrotthon csodálatos - múltat volt, oda-vissza 14 km-t tettünk meg. Valóban elmondhat-
megörökítő - kiállítását. Gyalogosan indultunk el a Rezgő juk, hogy az egészséges életért a lehető legtöbbet tesszük.
nyár tanösvényhez, ahol az Őrség jellegzetes fafajtáit és 
állatait tekintetük meg képekben. Kis pihenő után az utunk Horváth József  - egyesületi elnök



E
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A háziorvos ajánlása

EgészségEgészség

Közeledik az őszi, téli hűvös idő, és ezzel egy időben a fertőzésre hajlamos, fo-
egyre többen jelentkeznek háziorvosi rendelésünkön fer- kozott kockázatú egyéne-
tőző légúti betegségekkel. Ezen fertőzések egy részét saj- ket érdemes leginkább fi-
nos nem tudjuk kivédeni, azonban számos kórokozóval gyelembe venni. Magyar-
szemben védettséget alakíthatunk ki és felkészíthetjük a országon 2014 júliusa óta 
szervezetünket a borús időben terjedő fertőzésekkel szem- kötelező a 2 éven aluli 
beni küzdelemre. A szezonális influenza oltás egy remek gyermekek pneumococ-
módja az influenza megelőzésének, azonban ez önmagá- cus elleni védőoltása, azaz 
ban nem gátolja meg az összes fertőzést. Az influenza az állam biztosítja a pneumococcus elleni prevenciót ebben 
bizonyítottan elősegíti például a pneumococcus okozta a korosztályban. A gyermekeken kívül érdemes beoltani a 
bakteriális tüdőgyulladás kialakulását, mely ellen védőol- 65 év feletti felnőtteket is, mert az immunrendszer örege-
tással védekezhetünk. Érdemes minél szélesebb és tartó- dése miatt a fertőzések sokkal könnyebben betegséget 
sabb védettséget kialakítani a szervezetünknek, az influ- okozhat náluk, illetve azok egyre súlyosabb formában je-
enza vakcináció mellett a pneumococcus védőoltás segít- lentkezhetnek. De nem csak az idősebb korosztályt veszé-
ségével. lyezteti ez a betegség. Érintett még rengeteg olyan cso-

A háziorvosi praxisban a légúti fertőzések egyik leggya- port, ahol a védőoltás adása megelőzheti a betegség elterje-
koribb kórokozója a Streptococcus pneumoniae. Sok eset- dését. Érdemes megfontolni az oltást tehát az immunbe-
ben légúti vírusfertőzést követő bakteriális felülfertőzé- tegeknél, zárt közösségben, pl. idősek otthonában élőknél, 
seként találkozunk vele tüdőgyulladás formájában, azon- mivel ezeken a helyeken a pneumococcus cseppfertőzéssel 
ban számos egyéb betegséget is okozhat. A pneumococcus könnyen terjed. Fokozott veszélynek vannak kitéve a do-
fertőzés súlyos, életveszélyes, invazív formává válhat, mi- hányzók és rendszeres alkohol fogyasztók is. 
vel a baktérium képes behatolni a szervezet steril terüle- 2017 szeptembere eleje óta háziorvosi feladatokat látok 
teire, így a véráramba kerülve véráramfertőzést, azaz szep- el a Fejér megyei Szabadegyházán. A pacientúrámba lévő 
szist, az agy burkán átjutva pedig meningitist, vagyis agy- 1740 beteg közül 480 fő 60 év feletti lakos van, akik jel-
hártyagyulladást okozhat. A fertőző betegségek közül eb- lemzően visszatérő krónikus betegségekben szenvednek. 
ben halnak meg leggyakrabban Európában, illetve a fertő- 2017 végén a településen oltási programot tartottunk. El-
zött betegek 20-50%-a kórházba kerül és átlagosan 10 na- kezdtük az influenza oltások beadását, és ezzel párhuza-
pot bent is tölt. Annak ellenére, hogy egyre korszerűbb mosan felmértük a lakosok pneumococcus átoltottságának 
antibiotikum kezelések állnak rendelkezésünkre, a betegek vizsgálatát. Hamar kiderült, hogy a lakososok többsége 
10-20%-a belehal a betegségbe. A 65 év felettieknél négy- nem is hallott a védőoltás fontosságáról és ennek meg-
szer nagyobb eséllyel alakul ki szív- és érrendszeri betegség felelően nem is oltatták be magukat sem poliszacharid, sem 
a tüdőgyulladás kórházi kezelése utáni egy hónapban, mint konjugált oltóanyaggal pneumococcus pneumoniae ellen. 
azoknál, akik nem kapták meg a fertőzést. A kockázat a kor Ezzel párhuzamosan az önkormányzati testület tagjai tá-
előrehaladtával egyre magasabb. A tüdőgyulladás idős kor- jékozódtak az oltás fontosságáról, és testületi ülésen meg-
ban sokszor lehet tünetszegény, hiányozhatnak a fizikális tárgyalva egyöntetűen megszavazták, hogy ingyenessé te-
vizsgálatnál a klasszikus tünetek, például láz és köhögés, szik azon 60 év feletti lakosok számára a pneumococcus 
azonban a nem specifikus tünetek előtérbe kerülhetnek, oltást, akik igénylik. Így településünkön szoros együttmű-
így felismerésük nehezebb. ködés keretében egy rendkívül hatékony oltási programot 

A fentieket mérlegelve látható, hogy fontos megakadá- sikerült végrehajtani, amely a lakosság egészségét szolgálja.
lyozni a pneumococcus fertőzés kialakulását, amennyiben A lakosok egy kisebb része tájékozott volt az oltóanyag-
lehetőségünk van rá. Ennek egyik leghatékonyabb módja a gal kapcsolatban, azonban jelentős részük felvilágosításra 
védőoltással történő megelőzés. Magyarországon jelenleg szorult. Az influenza oltás lebonyolítás során előzetesen 
kétféle pneumococcus oltás érhető el. 1977-ben törzs- tájékozódtunk arról, hogy hányan szeretnének oltóanyagot 
könyvezték az első poliszacharid pneumococcus vakcinát, kapni, azonban pontos számot nem tudtunk adni. A be-
2000-ben pedig a konjugált pneumococcus védőoltást. A tegek részére, mind írásban mind szóban tájékoztatást ad-
korszerűbb technológiával készült fehérjéhez kötött kon- tunk az oltás fontosságáról, és ezzel párhuzamosan a köz-
jugált védőoltás óriási előnye, hogy un. immunmemóriát ség havi lapjában is felhívtam a lakosok figyelmét a lehe-
képes kialakítani, azaz tartós védettséget biztosít, mely tőségre. Fontos része volt a felmérésnek a betegségek ki-
alapján a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások is elsőként szűrése, ellenjavallatok megtalálása, az előzetes oltások fel-
a konjugált védőoltás alkalmazását javasolják. térképezése. A jó kampány megtette a hatását, az igényfel-

A pneumococcus fertőzésre a fogékonyság általános. A mérés után közel 65 beteg jelentkezett az oltás beadására, 
védőoltás indikációja szempontjából azonban, elsősorban és ezt követően további 35 fővel nőtt az oltottak száma. 

A cikk megjelenését a Pfizer Kft támogatta.
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Összegzésként elmondható, hogy a betegeknek joguk 60 éves korosztály minél nagyobb átoltottsága volt. Figye-
van az egészséges élethez, és ehhez a prevenció is hozzá lembe véve, hogy 480 fő 60 év feletti beteget számlálunk a 
tartozik. A megfelelő prevenció azonban csak kellően pon- praxisban a 80 fős beoltás az összlétszám 16,6 %-át jelenti. 
tos tájékoztatással érhető el. Jelen esetünkben sikerült tájé- Előzetes adataink szerint ez a tavalyi évben 2% volt, mert a 
koztatni a betegeket és fogékonyak voltak az oltás beadá- praxisban csak 10 embert oltottak be pneumococcus ellen. 
sára. Sajnos napjainkban egyre több helyen lehet hallani Tehát idén, az önkormányzat támogatásának köszönhe-
oltás ellenes kampányról, és ez rendkívül megnehezíti a tően nyolcszor több embert sikerült beoltani, mint tavaly. 
munkánkat. Az oltásoktól való félelem mellett az oltás árá- Terveik szerint az oltási kampányt folytatjuk a következő 
nak is meghatározó szerepe van a beadás melletti döntés- évben, és kibővítjük a fent felsorolt betegcsoportokra is.
ben. 2018. február végéig közel 80 oltást adtunk be. A cél a Írta: Dr. Goda László - Háziorvos

EgészségEgészség

A Tüdőgyulladás Világnapja a betegségre és annak A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet egész-
ségügyi támogatásra. megelőzésére figyelmeztet minden évben, amelyet idén 

egy rendhagyó vízilabda mérkőzéssel koronáztak meg a A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel 
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. A Pfizer támo- rendelkező személy, akinek háztartásában az egy főre 
gatásával létrejött egyedülálló gálameccs a pneumococcus jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öreg-
okozta tüdőgyulladás megelőzésére hívta fel a figyelmet, ségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (a pályázat 
amely elsősorban az idősebb korosztály számára jelent ko- kiírásakor 114 000 Ft), egyedül élő esetén a 600%-át (a 
molyabb veszélyt. pályázat kiírásakor 171 000 Ft).

November 10-én a medencénél a magyar vízilabda le- A pályázatot kizárólag a pályázati adatlapon lehet be-
gendás bajnokai - Horkai György, Kenéz György, Cser- nyújtani, amelyen az alábbi adatokat kell megadni, 
venyák Tibor, Molnár Endre, Kásás Zoltán, Kiss István - és illetve iratokat kell csatolni:
unokáik sorakoztak fel, hogy egy jó hangulatú gálameccsen a) a pályázó és a vele közös háztartásban élők termé-
mérjék össze erejüket. Madaras Norbert bíróként debütált, szetes személyazonosító adatai, lakóhelye, nyilatkozat 
munkáját pedig a kiváló sportriporter, Hajdú B. István mo- a pályázati feltételek elfogadásáról,
derátorként segítette. b) a pályázó és a vele közös háztartásban élők utolsó 

A Pfizer támogatásával létrejött esemény a szórakozás havi nettó jövedelmének igazolása, nyugdíjas eseté-
mellett nemes célt is szolgált. A Tüdőgyulladás Világnapja ben a nyugdíjfolyósító szerv által megküldött éves 
alkalmából a mérkőzés a főleg időseket veszélyeztető pne- nyugdíjigazolás és nyugdíjszelvény másolata,
umococcus okozta tüdőgyulladás védőoltással történő c) háziorvos vagy szakorvos igazolása 
megelőzhetőségére hívta fel a figyelmet, így a nagyszülők d) a gyógyszertár 60 napnál nem régebbi, a kérelme-
még hosszú évekig hozhatják csúcsformájukat és lépést ző nevére szóló, eredeti tételes ÁFÁ-s számla a meg-
tudnak tartani az unokáikkal. Erre utal az eseményt fém- vásárolt termékről.
jelző "Maradj játékban!" szlogen is. A pályázó egy naptári évben legfeljebb két egészség-

Hogy melyik csapat játszott fölényben és végül ki sze-
ügyi támogatásban részesülhet.

rezte meg a győzelmet? 
A pályázatokat 2019. február 28-ig folyamatosan le-

Eláruljuk: a nagypapák győztek 12-10-re.
het benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal 

A november 10-ei barátságos mérkőzésről készült vide-
Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás utca 26. 

ót megtekintheti a www.maradjjatekban.hu oldalon.
és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16), vagy postai 
úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Fő-
osztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve 
az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kér-

hető Barta Erika egészségügyi referenstől a +36 1 
4338-332-es számon, a BartaErika@kobanya.hu e-
mail címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügy-
félközpontban, igényelhető a fenti e-mail-címen, le-
tölthető az alábbi honlapról: (www.kobanya.hu). 
Az adatlap másolható. 

Ismét egy önkormányzat,
amely támogatja 

az idősek védőoltását
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2014. augusztus 28-án alakult meg az országban első-
ként, Győrben az Első Magyarországi Alzheimer Café, 
amit az eltelt időszakban, az ország minden pontján több 
mint 80 hasonló kezdeményezés követett és működik azóta 
is rendszeresen.

A felejtés betegsége
Az Egészségügyi Világszervezet népbetegséggé nyil-

vánította az Alzheimer-kórt, a fejlett nyugati országokban 
a 65 év felettiek több mint tíz, a 85 éven túliak több mint 
negyven százalékát kezelik ezzel. Magyarországon a súlyos 
szellemi hanyatlással járó Alzheimer-kórban szenvedők 
száma 150 ezer körüli lehet. De ez csak becslés, sajnos 
pontos adatok nincsenek és rengeteg lehet a diagnoszti-
zálatlan beteg.

Klubfoglalkozások
Alzheimer-kávézóknak nevezik világszerte azokat a 

rendszeresen megtartott klubfoglalkozásokat, amelyek az 
Alzheimer-kórban szenvedőket és főként családtagjaikat 
segítik. Nyitottak az érdeklődőknek is, akik többet akarnak 
megtudni az időskori szellemi leépülés tüneteiről, azok 
enyhítéséről, vagy segíteni szeretnék az ismeretségi körük- A kezdeményező
ben lévő betegeket. E klubokban a szellemi leépüléssel járó Dr. Menyhárt Miklós jelenleg a bőnyi háziorvosi 
betegségekben szenvedők, családtagjaik és az érdeklődők praxis tulajdonosa. Sebész és háziorvostan szakor-
tabuk és gátlások nélkül beszélgethetnek, tanácsokat kér- vos, főorvos, egészségügyi szakmenedzser. Koráb-
hetnek egymástól és szakemberektől. ban több évet franciaországi kórházakban töltött 

A győri Alzheimer-kávézó találkozóin a részvétel in- szakmai kiküldetésben. Ott szerzett másoddiplo-
gyenes, a szervezők önkéntesek. Minden érdeklődőt szere- mát, az Alzheimer formáinak diagnosztizálása te-
tettel várnak új helyszínükön, a Hotel Konferenciában rén képezte magát, e kórral kezeltek kórházi részle-
minden hónap első szerdáján 17 órától. gét vezette. Részt vett úgynevezett Alzheimer-ká-

A legújabb klubok Kecskeméten és Tokajban alakulnak vézók összejövetelein. Követendő példának tartja, 
ezekben a hetekben. ahogy a franciák készülnek az Alzheimer-kór elter-

A GenerációnK örömmel és készséggel tudósít az or- jedésére, ami nálunk is várható, ugyanis egyre hosz-
szág más tájain működő hasonló közösségek életéről, szabb ideig élnek az emberek, így több az idős és 
amennyiben megosztják velünk információikat, élménye- jobbak a diagnosztikai módszerek, így többeknél 
iket: nyosz@enternet.hu. felfedezik a kórt.

Nem maradsz egyedül

EgészségEgészség

A kialakult betegség testi-, lelki- és financiális terhei hatalmasak, ezért a WHO népegészségügyi prioritás-
ként kezeli. A demencia nem válogat - de az esetek egyharmada megelőzhető! Szellemi frissességünk és 
mentális egészségünk megőrzéséért mozgással, diétával, tanulással sokat tehetünk.
Az Alzheimer-kór az időskor betegsége, amely: a gondolkodás és a megismerési (kognitív) funkciók beszű-
külésével, elbutulással (demencia), magatartásváltozással, gyors biológiai leépüléssel járó degeneratív 
kórkép. A szellemi képességek romlásával együtt az önellátás is lehetetlenné válik a beteg számára.
Az Alzheimer-kór tünetei: fokozódó feledékenység, az absztrakt gondolkodásra való képesség fokozatos 
elvesztése, tájékozódó képesség elvesztése, a megfelelő szó megtalálásának nehézsége, az ítélőképesség 
romlása, személyiségváltozás.
A kór kialakulásának pontos okai jelenleg ismeretlenek, viszont jelentős szerepet tulajdonítanak a geneti-
kai hajlamnak, a családi előfordulásnak, ami mellett a környezeti tényezők is közre játszhatnak, mint pél-
dául a korábbi fejsérülések, magas vérnyomás, cukorbetegség és a depresszió.
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ÍzőrzőkÍzőrzők

Róka Ildikó és Móczár István Ízőrzők című televíziós 
műsora 2007-ben indult, azóta évről-évre több nézőt kö-
szönt a képernyő előtt. Az "Ízőrzők" soha nem volt ön-
célú, mindig keresték a lehetőségeket, hogy a műsorok 
minél több emberhez eljussanak.

A műsornak van egy honlapja az "Ízőrzők". Az alkotók 
ezen keresztül osztják meg azt a sok információt, érde-
kességet és tudást, amelyekről úgy gondolják, hogy mások 
számára is hasznosak lehetnek.

Megmutatják az "Ízőrzők" kisfilmek elérhetőségét, ki-
kereshetik a műsorban látott ételek receptjeit, tippeket 

Róka Ildikó és Móczár Istvánadnak a főzéshez, megosztják legfrissebb híreiket.
Leginkább így közösen, alkotópárosként ismernek Mindezeken túl szeretettel ajánlják figyelmükbe a Mó-

bennünket, és ez így is igaz. Filmjeinkben Pista a képi világ czár Galériát és mindazt az írott, és képi anyagot, amit 
megteremtője, én a tartalomért felelek. Igaz, sokszor itt is Ildikó édesapja, Róka Gyula emlékére tesznek közzé.
vannak átfedések, szóval a mi munkánk igazán csapat-A GenerációnK olvasóinak nagy családja mindkét ol-
munka, bár társaságunk kicsi, mindössze két fős.dalról kapcsolódik az Ízőrzőkhöz: egyrészt olvasóink kö-

2007-ben két új sorozatunk indult a Duna Tele-zött van az eddigi adások sok szereplője, másrészt, aki 
vízióban. Az egyik "Hagyományőrzők" címmel hazánk maga is őrzi anyáink, nagyanyáink ízeit, előbb-utóbb sorra 
néprajzi értékeit hivatott bemutatni, az "Ízőrzők" pedig a kerül, és megoszthatja velünk régiételeink receptjeit.
régi magyar konyha hagyományos ízeit kutatja fel. Közben Jó barangolást kívánunk Ildikó és Gyula honlapján:      
érdekes és értékes emberekkel beszélgethetünk, számtalan / http://izorzok.hu /, valamint lapunk hasábjain. Biztosak 
helyi értéket, látnivalót ajánlunk, és megmutatjuk azt a vagyunk benne, hogy szerkesztőségünk sok féltve őrzött 
gasztronómiai tudást, amelyet anyáink-nagyanyáink még receptet, emléket kap majd olvasóinktól, amit közzé te-
ismernek, de az őket követő nemzedékek már nem tanultak szünk, s a televíziós műsor szerkesztői is meríthetnek öt-
meg.letet belőlük.

Sütés-főzés a nagyik konyháiban
"A jó étel ajándék. A lelkünk is benne van." (Róka Ildikó)

Hozzávalók: 50 dkg krumpli, 50 dkg tet, a sót és a kevés krumpli lében 
liszt, 2 tojás, 4 dkg élesztő, 1 teás- feloldott élesztőt. A tojásokat fel-
kanál só, porcukor, baracklekvár. A verve borítjuk bele, és elkezdjük 
sütéshez sertészsír, vagy olaj. összeállítani a tésztát. Annyi főző-
A krumplit megtisztítjuk, megmos- levet adunk hozzá, hogy lágy, de 
suk, felkockázzuk, és sós vízben ruganyos tésztát kapjunk. Dagasz-
megfőzzük. Leszűrjük, a levét fél- tás után azonnal lisztezett gyúró-
retesszük, a burgonyát áttörjük. táblán is átdolgozzuk, majd egy 
Amikor kihűlt, hozzátesszük a lisz- centi vastagra kisodorjuk. Közepes 

pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. A 
fánkokat langyos helyen legalább 
fél órát kelesztjük. Forró zsiradék-
ban mindkét oldalukon aranyló 
sárgára sütjük. Sósan, csak magá-
ban is nagyon finom, de megszór-
hatjuk porcukorral, vagy barack-
lekvárt is kínálhatunk mellé.

Mai receptünk: Krumplis fánk

Várjuk olvasóink receptjeit: NYOSZ GenerációnK 1074 Budapest, Szövetség u. 9. nyosz@enternet.hu
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BeszélgetőBeszélgető

Helló mindenkinek, mizújs? Nekem van kis újságolni másikak csak folyton ezt mantrázzák, ahelyett, hogy visz-
valóm, voltam ugyanis Szegeden a feleségem negyven- szaadnák…
ötödik évfolyamtalálkozóján. Kíváncsian beültem közéjük – Miért, nem tartja a vásárlóértékét a nyugdíjuk, bá-
a nagyelőadóba, meghallgatni a kollégái, köztük ismert tyám? Hiszen gyakran állítják ezt a médiában.
professzorok szakmai pályafutását, a tudomány újdon- – Állítani lehet öcsém, de bizonyítani kéne inkább. 
ságait. Ehelyett másról sem hallhattam, mint az orvosok Most kellett vennem egy vendégágyat, ami pont olyan volt, 
felnőtté vált gyerekeinek karrierjéről, még inkább az uno- összehajtható, négy kerekes, mint amilyent öt éve vettem 
kák iskolai előmeneteléről, szépségéről, okosságáról… kis híján tízezerért. Most ez huszonkettő, és a megszóla-

Mégis nem ez a legtermészetesebb a nyugdíjasoktól? lásig ugyanolyan.
Persze. Én például azt sem tudom, hogy a fiam most éppen – Az én példám hasonló, egy sörasztalt, két paddal 
hol van külszolgálaton, de két unokám Jézuskának írt néztem ki a kiskertembe vagy hat, hét éve. Most összejött 
levelét már megkaptam tőlük. Mit mondjak? Az áhított volna a rávaló, de az akkori tízezer forintos ár - akciósan! - 
ajándékok között olyan is van, amiről fogalmam sincs, huszonkettő. Ott is hagytam nekik.
hogy micsoda. Hát üsd be az internetre, majd kiderül. Meg De barátaim, a statisztikai hivatal jelentése a két-három 
az is, hogy mibe kerül, mi? Na igen, egyet, egyet azért majd százalékos inflációról, az csak elhihető, nem? Na, van erre 
kiköhögök belőlük. Már amik beleférnek a nyugdíjamba. egy örökérvényű kiszólás Winston Churchilltől: - Én csak 

– Jó, hogy mondod. Kezd tele lenni a hócipőm a ti- annak a statisztikának hiszek, amit magam hamisítottam.
zenharmadik havival… Amikor megkaptuk, jó volt, ami-
kor ugyanazok elvették, akik adták, az rossz volt. És azóta a 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.

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket egy igazidisznóvágásra, 

somogyi hagyományokkal színesítve.

2019. február 9-11. 

vagy 

2019. február 23-25.

- Hurka-kolbásztöltés

- Italkínálat (forralt bor, pálinka, tea)

- Pincemúzeum látogatása

 - Helyi borok kóstolása

- Nótázás harmonika kísérettel

+ IFA(400 Ft/fő/éj) Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj

2 éjszaka, svédasztalos félpanzió 

és az alábbi program:

Részvételi díj: 25.700 Ft/fő 

2019. február 9-11. 

2019. február 23-25.

Disznótoros hétvégéinkDisznótoros hétvégéink

Hotel Solar ***
Nagyatád, 

Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504 -135; 

30/500 - 31-35
infosolar@t-online.hu
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A címben szereplő tetszésnyilvánítás annak az ötvenkét fazekasság történetét, és Parajdon (Áprily Lajos gyermek- 
fős csoport egyik tagjának csodálkozó megnyilvánulása és időskorának lakhelyén) megtudhattuk, hogy a környék 
volt, akik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc sómennyisége a föld összes lakója számára 50 évig ele-
Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége által októ- gendő lehetne. Sajnos a Medvetó körüli sétákat, a Tök-
ber 7-12. között - wellnesszel, svédasztalos ellátással és ki- fesztiválra készülő Szováta csodaszép üdülővilláit és a fel-
rándulásokkal együtt szervezett - hat napos székelyföldi üdülést jelentő wellnesst is magunk mögött hagyva hamar 
utazáson vettek részt. elszaladt az idő.

Ez alkalommal az időjárás is kedvezett az utazáson Ha valaki jó körülmények között, jól érzi magát, egy 
résztvevőknek: kirándulásokra, nézelődésre, sétákra, s oly- szempillantás alatt eltelik az idő. Ez most is így történt, 
kor ajándék vásárlásra is kiválóan alkalmas verőfényes nap- mindenki sajnálatára gyorsan elszaladt a hat nap. 
sütésre és a bőséges, valamint a nagyon kényelmes ellátásra Úgy tűnik - hasonlóan kedvező feltételekkel - a szál-
sem lehetett senkinek sem panasza. Meseszép tájak, és a loda jövőre is lehetőséget biztosít a szolgáltatásait igény-  
tudnivalókról is tájékoztató ismeretbővítések, sőt egy-egy, lő nyugdíjasaink számára hasonló élmények megélésére.
a helyhez köthető anekdota csak fokozta a jó kedvet, a jó (Teszárovics Miklós, elnök)
hangulatot.

Királyhágóról a panoráma, Torda bámulatra méltó só-
bányája, Bucsintető, majd a Pongráctető szédítő magas-
ságai, és a környék hegyei, fenyvesei, a Gyilkostó-Békás-
szoros mesébe illő látnivalói, kristálytiszta patakjai, víz-
esései, elképesztő magas szikláin és a szikla oldalakon is élő 
fenyőfái mindenkit lenyűgöztek. Csodálhattuk a Hargita 
megyei Borszéket, a 15 magas szénsavtartalmú, más-más 
összetételű ásványvízforrásaival, a csodálatos környeze-
tével és ismereteket szerezhettünk a szecessziós, maros-
vásárhelyi Rózsák teréről, a Kultúrpalotáról. De nem 
utolsó sorban Farkaslakán fejet hajthattunk Tamási Áron 
sírjánál, majd Korondon, Józsa János (a Népművészet 
Mestere) rövid tájékoztatójából megismerhettük a korondi 

"Még ilyen csodaszépet!"
Wellness Szovátán, Maros és 
Hargita megyei kirándulások

BarangolóBarangoló
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Az osztrák lakosság közel 19%-a 65 évesnél idősebb, és Akinek legalább 30 éves nyugdíjhozzájárulási befizetése 
a lakosságon belül tovább növekszik a jövőben az idősek van, és egyedülállóként a nyugdíja nem éri el az 1 000 eurót, 
aránya. az 2017. január 1-től 1 000 euróra történő kiegészítésre 

Ausztriában a nyugdíjkorhatár nők esetében 60, férfiak jogosult (kb. 310 000 forint), amit kérni kell.
esetében 65 év. Nyugdíj legalább 15 éves nyugdíjhoz- Ausztriában egyébként a nyugdíjemelést az azt meg-
zájárulás befizetése után jár, és minden biztosított év után előző év augusztusa és az előző év júliusa közötti havi 
2%-kal növekszik, így 45 év szolgálati idő után 80%-a is infláció alapján állapítják meg. Ez 2017-re 0,8%-ot jelent.
lehet az ember jövedelmének.

2017-ben az ausztriai minimum nyugdíj összege Hol és hogyan laknak az idősek Ausztriában?
egyedülálló nyugdíjas esetén 889,84 euró, ami 275.850 
forint, házastársak esetén 1.334,17 euró, ami 413.593 fo-

2017-es adatok alapján az osztrák megélhetési költ-rint.
ségek 73,93%-kal magasabbak, mint hazánkban, míg a la-Ausztriában a nyugdíjbiztosítási hozzájárulás a bruttó 
kásbérleti díjak 97,12%-kal haladják meg a magyarországit.fizetés 22,8%-a, amiből a munkavállaló hozzájárulása 

Az élet minőségének indexe 177,24 a 0-200 terjedő 10,25%, míg a munkaadóé 12,55%. Továbbá minden 
skálán, míg a magyar index csak 126,49. kereső, azaz önállóan foglalkoztatott is befizet a nyug-

Ausztriában a magas lakásárak miatt sokan bérelt díjkasszába, kivéve a tisztviselőket, akik után más kasz-
lakásban élnek (a lakások 40%-a bérlakás, ebből 22% szo-szából történik befizetés. 
ciális bérlakás). Az osztrák kormány jelentős mértékben Ausztriában 1955. óta mindenkinek saját nyugdíjszám-
nyújt támogatást a lakásépítéshez, így a bérlakásokéhoz is, lája van. Ezen azokban az években, amikor jövedelemre 
ezzel segítve elő a viszonylag elviselhető bérleti díjak kia-tettek szert, az állam éves bruttó jövedelmük 1,78%-át 
lakulását, amit egyébként szigorúan szabályoznak is. jóváírja. Ennek havi felső határa bruttó 4 980 euró. A 

A 65 év felettiek 4-5%-a él idősgondozó intézményben, nyugdíjkorhatár elérésekor az összegyűlt összeget 14-gyel 
amelyeknek több mint a felét közpénzből tartják fenn, osztják, így jön ki a havi bruttó nyugdíj összege.
40%-a magánvállalkozás, 8%-a pedig egyházi intézmény. Ehhez tudni kell, hogy Ausztriában 14 havi jövedelem 
Létezik továbbá a házi gondozás intézménye is. Továbbá jár a munkavállalóknak, azaz egy nyaralási hozzájárulás és 
az idősek lehetőség szerinti önálló életkörülményeinek sa-egy karácsonyi pénz. Ez jár a nyugdíjasoknak is. Mindezt 
ját környezetükben történő biztosítása érdekében egyre figyelembe véve az osztrák havi átlagnyugdíj 1 436 euró 
jobban terjed a gondozói felügyeletet biztosító, akadály-(kb. 445.000 forint), ami csaknem 60%-kal haladja meg a 
mentesített szenior rezidencia rendszer (betreutes woh-havi német átlagnyugdíjat (909 euró, kb. 282.000 forint). 
nen). A költségek viszonylag magasak, de igényelhető tá-Azaz pl. 50 000 euró bruttó éves jövedelemnél 1,78%-
mogatás, és végső esetben a hozzátartozóktól is kérhet az os jóváírás mellett 890 euró kerül a nyugdíjszámlára, 40 év 
intézmény költségtérítési hozzájárulást.munkaviszony után ugyanennyi bruttó jövedelmet felté-

(összeállította: Berg Marianna)telezve 890 x 40 / 14 = 2 543 euró havi bruttó nyugdíj. 

Ausztria nyugdíjrendszere
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DecemberDecember

Fáradt, rosszkedvű, ez legyen intő jel, 
hogy a jövőben többet kell pihennie 
egész évben, megelőzendő komoly 
mellékhatások kialakulását. Kimerült-
sége miatt gyakoriak az otthoni viták. 
Az ünnepek előtt próbálja tisztázni a 
családon belüli félreértéseket.

Képes pénzügyei megfelelő kezelé-
sére, de így év vége felé a karácsonyi 
megnövekvő kiadásokat ön sem úsz-
hatja meg. Azért legyen óvatos, ne 
költse el minden tartalékát! Emellett 
fontos, hogy ügyeljen az egészségére, 
különben az ünnepeket ágyban tölti.

Anyagiak terén kettősség jellemzi a 
decembert: egyrészt megtakarításának 
köszönhetően a pénzügyi stabilitás, 
másrészt azonban nem árt az óvatos-
ság, már ami a költekezést illeti. A 
bolygók állása szerint a veszteség 
lehetőségével is számolnia kell.

Bár a karácsonyi menü nem éppen di-
étás, de egészsége megőrzése érdeké-
ben mégis kerülje a magas zsírtartal-
mú ételeket, nehogy epe- vagy gyo-
morproblémája legyen. Az ünnepek 
alatt is mozogjon eleget, a sok ülés 
komoly károsodáshoz vezethet.

ff
Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

ii
Halak
II. 20. - III. 20.

^̂ Bak
XII. 22. - I. 20.

hh Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Jó hír, hogy a korábban keletkezett 
pénzbeli vesztesége decemberben 
megtérül. Ezenkívül egészségi állapo-
ta is jelentősen javul, így lehetősége 
lesz, hogy több munkát vállaljon, ez-
zel pedig éppen az ünnepek előtt 
egyenesbe jön anyagilag.

Azért, hogy lelki békéjét megőrizze, 
kerülje a konfliktust szűkebb és tá-
gabb környezetével. A munkakeresők 
számára kedvező időszak következik, 
ami anyagi helyzetének jelentős javu-
lását eredményezi. Ez a hónap általá-
nosságban pozitív lesz az ön számára.

Energiaszintje magas, erre szüksége is 
van karácsony közeledtével. Bár sok-
szor úgy véli, csak az a jó, amit ön csi-
nál, idén fogja be a családtagjait is az 
előkészületekbe. De ne csak a vásár-
lásból, a takarításból, sütés-főzésből is 
vegyék ki részüket.

Ideje, hogy tanuljon a saját hibáiból, 
például, hogy döntési helyzetekben 
elbizonytalanodik, és emiatt folyama-
tosan stresszel. Ha képes megváltoz-
ni, pozitív irányt vesz az élete, pénz-
ügyi helyzete is javul. Családja öröm-
mel fogadja majd a változást.

bb Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

cc Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

ee Skorpió
X. 23. - XI. 22.

dd Mérleg
IX. 23. - X. 22.

A dolgozó Rákoknak az ünnepekig 
akad munkájuk bőven. De vigyázza-
nak, mert irigyeik megakadályozhatják, 
hogy sikeresek legyenek. December-
ben kerüljék a jogi vitákat, peres ügye-
ket. E jegy szülötte most különösen 
óvakodjon a szezonális betegségektől!

Az év vége felé sokat kell tennie az 
otthoni harmónia megőrzéséért, 
ugyanis hajlamos arra, hogy elsősor-
ban a saját érdekeit nézze, még csa-
ládon belül is. A karácsonyi készülő-
dés előtt, hogy párját kiengesztelje, 
utazzanak el néhány napra kettesben.

Mind anyagiak, mind egészség terén 
szerencsés, sikeres hónap ön számára 
a december. Örömmel készülhet az 
ünnepekre, semmi akadálya nem lesz 
a boldogságának. A kisebb hétközna-
pi bosszúságokon energiaszintjének 
köszönhetően gyorsan túllendül.

Az utóbbi hetek feszített munkatem-
pója miatt kevés ideje jutott pihenés-
re. Ez is az oka, hogy nehezen viseli, 
ha családtagjai ellentmondanak ön-
nek. Az egészsége megóvásának és a 
családi béke helyreállításának legjobb 
módszere: a pozitív gondolkodás.

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 Kányádi 

Sándor (1929-2018) erdélyi magyar költő 

négy, derűt ígérő verssorát idézzük. 

A barátság olyan, mint az egészség, csak 

akkor értékeled, amikor elvesztetted.

Balogh Bálint, Pécs. 

2019. január 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.

A szeptember havi megfejtés: 

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal: 

Mostani beküldési határidő: 
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