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Szerkesztői üzenet

Hygge, lagom, sisu…
Mostanság egyre több helyen olvasható írás a címben foglalt 
néhány fogalommal, többnyire a dánok, finnek, svédek bol-
dogságreceptjeivel összefüggésben. Mivel valamennyi cikk eze-
ket a fogalmakat a boldogságérzet átélésével, a depressziós, téli 
hangulat elűzésének ígéretével ajánlja az olvasó figyelmébe, 
ezért hát kedvet éreztem a cikkek átfutására. Felületes, idő-
szegény olvasási szokásaim alapján megállapítottam: valami 
olyasmiről szólnak ezek az életvezetési módszerek, hogyan lehet 
a semmittevést művészi szintre emelve a stresszel, munkával 
teli aktív életünket egyensúlyba hozni. Még bosszankodtam is 
magamban: itt vannak a mi dolgozó gyerekeink, nekik a sem-
mittevést ajánlják, mi meg, akiknek megadatna nyugdíjasként 
a lazulás, azt halljuk, dolgozz, vállalj munkát, légy aktív. Hát nem igazságtalan ez?

Aztán az ismeretlen iránti érdeklődés, a téma újszerűsége, a személyes megszólítottság 
arra vezetett, hogy utánajárjak ezeknek az új tanoknak. És kiderült: nagyon is benne kel-
lene lennünk nekünk is, idősebbeknek e „művészet” megtanulásában.

Nem tudom, mi volt előbb: a módszerek kidolgozása vagy az északi népek magas 
szintű boldogságtudatának kialakulása. Az viszont egyértelmű: a skandináv emberek 
átlagon felüli komfortérzettel élik életüket, és messze a leginkább örömteli világban élik 
mindennapjaikat.

A dánok hyggeje arra tanít, hogy a hétköznapokban is egyszerűen le lehet lassulni, bár-
mikor megpihenhetünk és feltöltődhetünk, hiszen mindenünk megvan hozzá. Van egy 
nyugodt sarok a lakásunkban, főzhetünk egy csésze teát, süthetünk egy finom süteményt. 
Legyünk tudatosak abban is, ahogyan társas kapcsolatainkat megéljük, ahogyan családunk-
kal, barátainkkal töltjük szabadidőnket. A panaszkodás helyét vegyék át a pozitív, inspiráló 
gondolatok, szívünket töltse meg a remény és a törődés. Legyünk jelen saját életünkben, 
hiszen oly sok időt töltünk a virtuális világban, hogy onnan kiszakadni szinte lehetetlen.

A svédek lagomja hasonlatos elveket vall a dánokkal, azonban ennek a tanításnak 
a központjában a mértékletesség és az egyensúly megtalálása áll. Semmiből nem kell a 
sok, a nagy, a cél az éppen elég. Nem kell a hivalkodás, a pazarlás, a művi tökély, a ter-
mészetellenes túlzás semmiből: értékekből, kapcsolatokból, önmagunkból is. Szemléletes 
kifejezéssel élve a svédeket a félzsíros tej országának titulálják, ahol a tej sem túl sovány, 
sem túl zsíros… Épp jó.

A finnek sisunak (ejtsd: sziszu) nevezett gondolkodásmódja pl. ott követhető nyomon, ha 
valaki a nehezebb utat választja, mert meggyőződése, hogy az edzi a jellemet. Nem adni 
fel, és főleg akkor nem, amikor bedurvulnak a dolgok. A finnek életvezetésükben fontosnak 
tartják a szabadidőt is, amit magukra fordítanak. Nem a háztartási vagy a gyereknevelési 
kötelességeiket értik tehát szabadidő alatt, hanem ténylegesen azt, hogy önmagukkal foglal-
koznak, és senki mással. 

A cikkírás ezen pontján egészen közel éreztem magamhoz ezeket a gondolatokat. Ma-
gyarországon gyakran hallom az „énidő” fogalmát, habár a reklámok többet figyelmez-
tetnek ennek fontosságára, mint maga az élet. De talán a mi kis hazai mentalitásunk az 
„énidő”-nkkel – amikor csak azzal foglalkozunk, ami ott és akkor nekünk jó – becsempész 
egy kis boldogságot a mi életünkbe is, ha nem is „skandinávnyi” méretekben…

No, itt hagyom abba a cikket, mert jön az „énidőm”: megyek edzeni…

Némethné Jankovics Györgyi
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Érdekes módon a vidéki egyesületeink, klubjaink a műkö-
dés tekintetében kedvezőbb helyzetben vannak, mint a győri 
klubok. Ugyanis a települési önkormányzatok felismerték a 
helyi nyugdíjasklubok munkájának a fontosságát, szervezett-
ségének erejét, ezért szinte mindenütt készséggel biztosítják 
a működésükhöz szükséges feltételeket. De minket mint 
ernyőszervezetet az önkormányzatok hivatalosan kevésbé 
támogatnak, a működési költségeink jelentős részét adomá-
nyokból tudjuk összeszedni. Biztos pénzünk csak akkor van, 
ha nyerünk valamelyik pályázaton, viszont az csak a pályázat 
kiírója által meghatározott célra fordítható.

A megyei vezetők problémáit növeli az is, hogy nagyon so-
kat kell vidékre mennünk. Konkrétan megnéztük az elmúlt 
évet, és azt láttuk, hogy a 2018-as évben a megyében közel 
háromezer kilométert utaztunk. Azt, hogy saját költségen 
tankoljunk a kocsinkba benzint egy pedagógusnyugdíjból, 
nehéz finanszírozni. Tömegközlekedéssel pedig nem lehet 
megközelíteni úgy a falvakat, hogy a rendezvényeiken időben 
ott tudjunk lenni. A legtöbb kis faluba reggel van egy busz, és 
este későn jön vissza. Ezért fel kell vállalni, hogy a saját kocsi-
val menjek el a klub rendezvényére. Az elnökségünk mindig 
is komolyan kezelte a klublátogatásokat, és ahova meghívnak 
minket, mi mindig el is megyünk. Együtt ünnepelünk velük, 
és ha kell, a helyszínen segítjük a munkájukat. Napjainkban 
nagyon sok évfordulós klubunk van, és ha mással nem is , ap-
róságokkal köszönjük meg az önkéntes aktivisták munkáját.

A gazdasági nehézségre vezethető vissza az is, hogy nagyon 
kevés a Generációnk újság előfizetése azért, mert nagyon ne-
hezen tudjuk a lapot eljuttatni a tagjainkhoz. A postai költ-
ségek annyira megemelkedtek, hogy havi rendszerességgel 50 
helyre elpostázni a lapokat jelentős költséggel járna. Támoga-
tottság hiányában ezt képtelenek vagyunk felvállalni, pedig 
azt tapasztaljuk, hogy van érdeklődés az újság iránt.

Már évek óta mi rendezzük meg az Országos Dalos Talál-
kozót. Az elmúlt két évben már tapasztalható volt egy olyan 
jelenség, hogy nagyon kevesen jelentkeztek erre a rendez-
vényre. Sajnos a rendezés és a szállás költségei, valamint az 
utazás az ország másik részéből nem teszi vonzóvá ezt az or-
szágos találkozót. Az elmúlt évben több mint százötvenezer 
forint veszteségünk volt az országos rendezvényen, mert a 
kötelező dolgokat – zsűri, terembérlet, zenészek stb. – ki kell 
fizetni, és az alacsony részvétel esetén csökken a nevezési díj 
bevétele. Éppen ezért javasolni fogunk egy másik konstruk-
ciót a rendezvény megtartására.

Hagyományosan jó a kapcsolatunk van Győr város ve-
zetésével. Rendszeresen részt veszek a Idősügyi Tanács 
munkájában, ahol nagyon sok aktuális kérdésben kapunk 
tájékoztatást. Legutóbb fogyasztóvédelmi és bűnmegelőzé-
si előadásokon hívták fel a figyelmet az idősekre leselkedő 
veszélyekre. Az ilyen előadásokat időpontegyeztetéssel a szak-
emberek a kluboknál is megtartják. Az város szervezésében 
évente egy alkalommal könnyűzenei programra is sor kerül, 
ami nagyon népszerű tagjaink körében. Emellett rendszere-
sen részt veszünk a város által kiírt pályázatokon, ahol fő-
leg a programjainkhoz kapunk támogatásokat. A megyével 

már nem ilyen jó a helyzet, ott sajnos nincsenek meg azok a 
kontaktszemélyek, akik segíthetnék a munkánkat. Dr. Pethő 
Péter alelnök úr a saját keretéből támogatta három rendez-
vényünket, mástól nem kaptunk segítséget. Pedig lehetne 
együttműködés a kormányhivatallal is, mert jó lenne ha be 
tudnánk csatlakozni a kormány által meghirdetésre kerülő és 
az időseket is érintő programok végrehajtásába. Ilyen a rend-
szeresen meghirdetésre kerülő Otthon melege vagy az idősek 
számítógépes felkészítésének programja.

Végezetül magamról és a családomról annyit szeretnék el-
mondani, hogy szüleim munkásemberek voltak, három gye-
reket neveltek fel. Mi nagy szeretetben voltunk egymással, és 
vagyunk is a mai napig is. Nekem is három gyermekem van, 
a férjem húsz éve meghalt. Jelenleg a lányommal és két fiú-
unokámmal lakom együtt, akik most 14 évesek, és van még 
egy kicsi fiú unokám is, aki 9 éves lesz.

1967-ben érettségiztem egy olyan szakközépiskolában, 
amely az országban az elsők között nyílt meg, négy plusz 
kettes rendszerben. Ebben az iskolában gimnáziumi tan-
könyvekből tanultuk az általános műveltséghez szükséges 
tantárgyakat, és szakmunkásképzős tankönyvből a szakmai 
ismereteket sajátítottuk el a gyakorlattal együtt. Én a vil-
lanyszerelő szakmát tanultam, és a gyakorlati négy évemet a 
Győri Vagon- és Gépgyárban töltöttem el. Ezt követően még 
három év nagyüzemi gyakorlat volt a főiskoláig.

A szakma megszerzése után jött a főiskola, ami a mostani 
Széchenyi Egyetem elődje volt. Itt műszaki oktatói diplomát 
szereztem. 1970 szeptemberében csengettek be először azok-
nak a tanulóknak, akiket kezdő oktatóként tanítani kezdtem. 
Tizennégy évet szakmunkásképző intézetben tanítottam. 
1985-ben történelem – népművelőszakos általános iskolai 
diplomát szereztem, és ezt követően 25 évet tanítottam álta-
lános iskolában.

Az elmúlt időszakra visszatekintve én azt hiszem, hogy a 
nehézségek ellenére a mindennapok során sok olyan apró 
öröm és sikerélmény van az idősekkel kapcsolatos munká-
ban, ami mára már részévé vált az életemnek. Ez az érzés 
segített abban a döntésemben, hogy a következő ciklusra is 
vállaljam a megyei elnöki jelölést.

Demeter Ferenc

Megfelelni 
az elvárásoknak

A NYOSZ egyik nagy megyei szervezete a Győr-Moson- 
Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas-egyesület. Vezetője Vas 
Lászlóné Zita, aki szerint napjaink önkéntes nyugdíjas veze-
tői nagyon nehezen teljesíthető küldetést vállalnak. Az első 
nehézség számukra az a százegy lépcső, amit naponta le kell 
küzdeniük ahhoz, hogy a nyugdíjasirodájukhoz feljussanak.

A lapunknak Zita magáról a következőket mondta el: 
„2007-ben mentem el nyugdíjba, de nem hagyhattam abba 
a mindennapos tevékenységet, a lendület még tovább tartott 
bennem, és még hat évig tovább tanítottam. Tényleges nyug-
díjba menetelem után nagyon hiányoztak az emberi közös-
ségek, mert egész életemben az emberek között mozogtam, 
szerveztem közösségi programokat. Többek között például 
éveken át technika-, gyakorlati és életvitel-szaktanácsadóként 
rendszeresen jártam a megyét. Ez a közösségi érzés ösztönzött 
arra, hogy az aktív munka lezárását követően bekapcsolódjak 
a nyugdíjasszervezetek életébe.”

Én is szembesültem az ilyenkor szokásos reakcióval, mert 
amint meglátják valakiben az aktivitást, „jól megpakolják” 
feladatokkal. Ez az út vezetett el egyenesen ahhoz, hogy ami-
kor 2015-ben a szervezet életében jött a tisztújítás, én felké-
résre bejelentkeztem a megyei elnöki megmérettetésre.

A 2015-ös év egy másik jelentős változást is hozott a szö-
vetség életében. A  Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon 
Nyugdíjasszövetség 1992-ben alakult meg, és az új civil tör-
vény életbelépését követően ebben az évben úgy döntöttünk, 
hogy egyesületként működünk tovább. Ezt azért tartottuk 
fontosnak, mert a NEA-pályázatoknál egyesületként a pén-
zek elnyerésében nagyobb lehetőségek nyíltak meg. Idén 
márciusban telik le a négy év, és újra tisztújítás előtt állunk. 
Jó érzéssel tölt el az, hogy a jelenlegi elnökségi tagok nyolcvan 
százaléka vállalja a következő ciklusban a további önkéntes 
„szolgálatot”.

A nyugdíjasirodánkban – ami most még a negyedik eme-
leten van – a tagjainknak nagyon sok és változatos programot 
szervezünk. A megyében jelenleg 50 klubunk van, és  ehhez 
jön még 49 Győr városában. Ezt az embertömeget csak ak-
kor lehet szervezetten mozgatni és irányítani, ha a vezetőt jól 
dolgozó kollégák veszik körül. Nálunk az alapszabály szerint 
egy tizenöt főből álló elnökség van, ebből kilencen rendsze-
resen hetente 10–15 órát önkéntes munkában dolgoznak. 
Terveink között szerepel a megyei iroda új helyre történő 
költözése, ez az év első felében egy földszínti irodába való 
átköltözést jelent. Ez jobban elősegítheti a tagjainkkal való 
kapcsolattartást, mert az idős emberek nehezen vállalták fel a 
százegy lépcsőfokot.

Az eltelt időszak alatt munkám kapcsán nagyon sok pozi-
tív élmény ért, de napjainkra már megtapasztaltam a vezetői 
munka összes nehézségeit, buktatóit is. Jó látni azt, ha az idős 
társaink egy-egy rendezvényen jól érzik magukat. Sok pozitív 
visszajelzés van a jól sikerült kirándulások után, és nagyon jó 
az, hogy van fogadókészség az idős társainkban az új dolgok 
megismerésére. Sokat kirándulunk, minden buszunk tele 
van. Az ország szinte minden híres történelmi és kulturális 
helyszínén megfordultunk már, legutóbb Egerben, Pécsen és 
Szegeden voltunk, most készülünk Nyíregyházára.

Jó kapcsolatunk van a Lengyel Kisebbségi Önkormány-
zattal, akikkel közösen vendégül láttuk krakkói barátainkat, 
és hamarosan mi megyünk Lengyelországba. Sokat voltunk 
Szlovákiában, Pozsonyban és a dunaszerdahelyi járásban is 
sok meghívást kapunk a rendezvényeikre, és ezt szoktuk mi 
is viszonozni azzal, hogy meghívjuk őket az Országos Dalos 
Találkozókra. Rendszeresen szervezünk még kirándulásokat 
Kárpátaljára is. De nagyon jó látni azt is, hogy a meghirde-
tésre kerülő kulturális rendezvényekhez milyen aktivitással 
állnak hozzá a tagjaink.

Nagyon színes az a választék, amit a megye nyugdíjasainak 
mint lehetőséget biztosítani tudunk. Minden évben megren-
dezzük a megyei Ki Mit Tudot, ahol a megye településeiről 
közel száz klubból jönnek a fellépők, énekelnek, táncolnak, 
szavalnak. A  vetélkedőket mindig más és más helyszínen 
rendezzük meg, de vannak visszatérő helyszíneink is. Itt az 
alapelv az, hogy a lehetőséget a rendezvényeinken való rész-
vételhez mindenkinek megadjuk. A  kulturális programok 
mellett  érdekvédelmi és orvosi előadásokat szervezünk, de 
mi is aktívan részt veszünk az idősek számítógépes ismeretei-
nek fejlesztésében.

A megyében sajnos nálunk is problémát jelent a klubok 
elöregedése. A fiatal nyugdíjasok nem tudnak a klubok életé-
ben szerepet vállalni, mert vagy dolgoznak, vagy az unokáikra 
kell felügyelniük, mivel a gyerekeik nagyon elfoglaltak. Ezért 
utánpótlás az egyesületek, klubok vezetésében elmarad, ezért 
nehéz a vezetői feladatok tisztességes átadása.
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Nekrológ

Búcsúzunk és elköszönünk 
dr. Bánhegyi Sándortól,  
a NYOSZ volt ügyvezető elnökétől

Az első találkozásunk dátumát ugyan némi köd fedi, de az ottani történésekre, mint egy őrzésre 
különösen érdemes emlékre gondolok. Talán 2004 őszének egyik délelőttjén lehetett, amikor 
egy barátságos ismeretlen azzal keresett meg a szövetség irodájában, hogy friss, minisztériumi 
nyugdíjasként szívesen ajánlja munkakedvét, tapasztalatát a korosztályi érdekvédelemnek, a 
NYOSZ-nak. A találkozásból először személyes rokonszenv érlelődött, majd munkatársi barát-
ság lett belőle, amelynek folyományaként a NYOSZ közeli tisztújításakor ügyvezető elnöknek 
választottuk meg dr. Bánhegyi Sándort. Ebben a feladatkörben eltöltött évei során örömmel ta-
pasztaltuk meg, hogy személyében a NYOSZ kitűnő vezetőt kapott, aki a munkakörének meg-
felelően, a szerteágazó feladatoknak, értő, igényes és felelős gazdája lett. Személyes adottságai 
– sokoldalúsága és szerénysége, precizitása és segítőkészsége – különösen jó szolgálatot tettek 
a NYOSZ szervezetépítésében, közösségi kapcsolatainak, gazdasági bázisának szélesítésében.

Munkatársunk, a 75 éves dr. Bánhegyi Sándor haláláról értesülve, közös múltunkat meg-
idézve, hálával és köszönettel gondolunk a velünk töltött éveire, az idős korosztály és a NYOSZ 
érdekében végzett szolgálatára. A hálás utókor őrzi és ápolja Sándor emlékét.

Jankovits György, a NYOSZ korábbi elnöke 
(2002–2011)

„az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg 
az öreg embert!”
Az idõsek tiszteletét csaknem minden emberi kultúra alapvetõ 
értéknek tartja. A címbéli idézet arról tanúskodik, hogy ebben 
a szemléletben a Biblia is maradéktalanul osztozik. Ugyanak-
kor nincs olyan földlakó, aki nem gondolkodott még el soha 
azon, hogy a magas életkor valójában mitõl is annyira tiszte-
letreméltó. Értékeljük a tapasztalatot és a hosszú esztendõk 
bölcsességét? Igen ám, de sokan már harmincévesen nagyság-
rendekkel többet tudnak, mint mások valódi matuzsálem-
ként. Támogatni szeretnénk az elesetteket? Jogos kívánalom, 
de egy mozgássérült kamasz jobban rászorul az odafigyelésre, 
mint egy fitt nyolcvanéves. Akármennyit is kapargatjuk, szá-
lazzuk a kérdést, végül azt találjuk, hogy az eltelt esztendõk 
önmagunkban az égvilágon semmiféle értéket sem képvisel-
nek. Ha tiszteletet mutatunk egy aggastyán felé, az elsõsorban 
magának az embernek szól, s minden józan logika szerint ha-
sonló tiszteletet érdemelnek az érett középkorúak és a lezser 
tinédzserek is.

Léteznek olyanok, akik puszta hagyományõrzésbõl mutat-
nak megkülönböztetett tiszteletet az idõsek felé, mások pedig 
abból a megfontolásból, hogy egyszer felettük is eljár az idõ, s 
akkor talán ugyanezt a megbecsülést élvezik majd õk is a fia-
talabb generációk részérõl. „Annak az ifjúságnak, amely nem 
tiszteli az idõseket, nincs jövõje” – tartja a kínai bölcsesség. 
Hazai megfelelõje a közmondások gazdag kosarából: „Nem 
akar öreg lenni, ki az öreget meg nem becsüli.” Az indián tör-
zseket és az ázsiai népeket tekintve ez az attitûd fokozottan 
jellemzõ. Bali szigetén mindig a legidõsebbek voltak a törzs 
legmagasabb rangú tagjai, a közösség pedig feltétel nélkül 
engedelmeskedett nekik. Indiában sok helyütt még ma is a 
legöregebb rokon a családfõ, de Koreában, Japánban és Kí-
nában ugyanúgy kijár a tisztelet az elõrehaladott korúaknak. 
Ahhoz azonban, hogy ez ne csupán egy kiüresedett, formális 
gesztusként éljen tovább, elengedhetetlen, hogy a vének va-
lódi értéket tudjanak nyújtani a fiatalság számára. A legtöbb 
kultúrában ezt az élettapasztalatból eredõ bölcsesség jelentet-
te. Csakhogy amíg egy – technológiáját és életvitelét tekintve 
– generációkon keresztül változatlanul mûködõ társadalom-
ban ez az élettapasztalat megkérdõjelezhetetlen értéket képvi-
selt, addig a jelenkor napról napra változó világában a régiek 
szellemi tõkéje erõsen devalválódik. Az  pedig külön rátesz 
egy lapáttal, hogy ma már minden tudás pár gombnyomással 
elérhetõ; míg 250-300 évvel ezelõtt nem csupán az internet 
hiányzott, de a túlnyomó többség még olvasni sem tudott. 
Maradt nagyapa, aki hideg téli estéken a kályha mellett mesélt 
a világ dolgairól, hogy unokái tátott szájjal hallgassák. Manap-
ság cikkek százaival találkozunk, amelyekben az idõsek tiszte-
letét kérik számon a fiataloktól, ám a legtöbb csak üres sirán-
kozás, egyetlen valamirevaló érvvel sem találkoztam eleddig, 
mely kellõen alátámasztotta volna ezt az igényt. Pedig a dolog 
nem bonyolult: azok az öregek élveznek valódi megbecsülést, 

akik a felgyorsult 21. században is praktikus útravalót tud-
nak nyújtani, s nem puszta nosztalgiamûsort vetítenek. Azt 
például a mai autókínálatot látva nehéz volna eladni, hogy a 
Lada 1200-as, vagy a Skoda 120-as milyen príma kis verdák 
voltak. Ugyanilyen megmosolyogtató a párás szemû megem-
lékezés a Metró együttes (méltán elfeledett) slágerei felett, mi-
közben ma már Carbonfoolst, Kiscsillagot és Magashegyi Un-
dergroundot hallgatunk. A valódi bölcsek pontosan tudják, 
hogy tudásuk mely része az, amely teljesen elavult, s melyik 
az, amely idõtlen értéket képvisel. A morál alapjai például év-
ezredek óta változatlanok, ahogyan a pszichológiai igazságok 
is ugyanúgy élnek tovább. Lehet, hogy nagyapó vasöntödei 
tapasztalatai már nem sokat érnek, de talán csajozós eszköztá-
ra nagyon is használható – csupán a hatvan éve még jól csengõ 
mondatait kell leporolni és a mai stílushoz igazítani.  

Bevallom, Petõfi nem tartozik a nagy kedvenceim közé, és 
– szemben Arany Toldijával – a János vitézbõl sem tudnék 
túl sok strófát felidézni. Most azonban, hogy ötödikes fiam 
tanmenetében napirendre került, négy sor 35 év távlatából is 
azonnal bevillant: „Hanem most már elég, hallja-e kend, any-
juk? / Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk. / Ugy merje 
kend Ilust egy szóval bántani, / Hogy kihullanak még meglevõ 
fogai.” Ezt a kérlelhetetlen igazságérzetbõl fakadó forradalmi 
hevületet már kiskamaszként is nagyon bírtam. Petõfi nem 
vacakol: hõsének szájába olyan pimasz mondatokat ad, ame-
lyek magasról tesznek a másik életkorára, s arra a máig élõ, 
alaptalan elvárásra, hogy az idõsebbet tisztelni muszáj. Termé-
szetesen a fiatal férfiak a világ minden létezõ kultúrájában for-
radalmárok; a hirtelen megugró tesztoszteronszint lázadóvá 
formálja mindannyiukat szüleikkel, tanáraikkal és általában 
az idõsebbekkel szemben. Ha létezik igazán pazar történet, 
amely rávilágít, hogy ezt még a legjámborabb szülõ sem tud-
ja megúszni, úgy a tékozló fiúról szóló krisztusi példabeszéd 
pont ilyen. A tekintélyelvûséget hirdetõ prédikátorok ritkán 
említik meg, hogy Jézus nem is az atyai örökséget eltapsoló fiú 
karakterére fókuszál. Sokkal inkább apjáéra, akit a tökéletes 
szabadelvûség jellemez, s akit etalonként mutat be; valamint 
bátyjáéra, aki formálisan tisztelettudó, de messzemenõen 
boldogtalan, s a sztori egyetlen negatív figurája. Számomra a 
legizgalmasabb az a tény, hogy a tékozló fiú meséje valójában 
egy õsrégi, buddhista történet, ugyanakkor a földhözragadt, 
besavanyodott báty karaktere már tisztán jézusi találmány. 
Az üzenet egyértelmû: az ószövetségi szemlélettel szemben a 
legkevésbé sem attól válunk példaértékûvé, ha kritikátlan tisz-
telettel viszonyulunk az elõttünk járó generációkhoz. 

G. Nagy László (Téveszmék blog)

https://teveszmek.blog.hu/2019/01/28/_az_osz_ember_
elott_kelj_fel_es_becsuld_meg_az_oreg_embert
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fagyás és nagyméretű vérveszteség volt halálának oka.«” 
Voronyezs után, a visszavonulás közben egy német tiszt 
el akarta venni az egyik magyar katonától a zabot, szó-
váltás közben agyonlőtte, s a fáradt golyó sebesítette meg 
az apát.

Így repesztette meg a kisgyerek világegészét az a fölfog-
hatatlan, amit háborúnak neveznek. Attól kezdve csak nőtt 
a rés, az életre szóló hiány. „Menek Oroszországba… Hogy 
kiássam apámat.” Azóta élő fejfa a sorsa, meghatározza az 
árvaság, csillagos éggé terjed, beborítja a koldus, özvegy 
anyahazát, s minden rossz ehhez a kiszolgáltatottsághoz vi-
szonyul, ebből fakad az imádságos és káromló ragaszkodás 
a világhiányban: „nekem nincs kihez bújnom”. A katona-
halott még halála után is érthetetlenül kiszolgáltatott, meg-
alázza, elhallgattatja a rendszer az emlékezetét is.

Február 20. MUNKÁCSY MiHÁLY (Munkács, 1844. 
február 20.–Endenich, 1900. május 1.) festőművész
Szülei halála miatt 1850-ben Békéscsabára került; anyai 
nagybátyja, Reök István ügyvéd nevelte. 1855-től aszta-
losinas, 1858-től Nagykárolyban asztalossegéd volt. Be-
tegsége miatt nagybátyjához költözött Gyulára. Szamossy 
Elek festőművész felfigyelt tehetségére: támogatásával és 
ajánlásával Munkácsy Mihály 1863-ban Pestre költözött, 
ekkor vette fel a Munkácsy művésznevet. Festőbarátai se-
gítségével 1865-től Bécsben, 1866-ban Münchenben ta-
nult. 1867-ben állami ösztöndíjjal Párizsba utazott a világ-
kiállításra, ahol Courbet művészetéből egész életére döntő 
benyomásokat szerzett. 1868-ban Düsseldorfban a német 
táj- és életképfestést tanulmányozta.

Önállósulásának első fontos emléke az Ásító inas című 
képe. 1869-ben festette első világhírt hozó művét, a pári-
zsi Salon aranyérmével kitüntetett Siralomházat, amelyben 
a magyar szabadságharc utáni betyárvilágból választotta 
témáját. Ebből a korszakából ismertek népi tárgyú mű-
vei (Tépéscsinálók, 1871), majd végleg Párizsba költözése 
után: Éjjeli csavargók, Köpülő asszony (1873).

1872-ben Párizsban telepedett le; de Marches báró özve-
gyével kötött házasságot. E korszak első nagyméretű műve 

a Milton (1878), amely elnyerte a párizsi világkiállítás nagy 
aranyérmét, Európában és Amerikában világsikert hozott, 
majd a Krisztus Pilátus előtt  (1881) és a Golgota  (1883). 
Ekkoriban festette remek virágcsendéleteit és tájképeit. 
1896-ban tervezett hazatelepülését súlyos betegsége meg-
akadályozta. 1897-től a németországi Godesbergben, majd 
Endenichben gyógyintézetben ápolták. A  millenniumi 
előkészületek jegyében készült Honfoglalás-freskója (1893, 
a budapesti Országház elnöki fogadótermében) már aka-
démikus vonásokat mutat. 

Február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata 
értelmében minden év február 25-én tartják A kommuniz-
mus áldozatainak emléknapját.

Kertész Imre: Táborok maradandósága
(részlet)
megközelítés
Tisztelt barátaim, már befejezem. Még egyszer le aka-
rom szögezni: nem volt célom – nem is lehetett, mert 
értelmetlen lett volna –, hogy a náci és a szovjet tábo-
rok egyezéseit, különbségeit mérlegeljem. A szenvedésre 
nincsen mérce, az igazságtalanságnak nincsen fokmérője. 
A Gulagot is, a náci táborhálózatot is egyazon célra hoz-
ták létre, és hogy céljukat betöltötték, arról az áldozatok 
milliói tanúskodnak.

Erre emlékezünk februárban

Február 1. a civilek napja Magyarországon
Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben február 
1-jét jelölte meg A civilek napjának. Az eseményről első-
ként 1998-ban emlékeztek meg. A civilek napja arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy ha nem működnek kellő számban 
civil szervezetek, akkor az önkormányzatokra sokkal több 
feladat és felelősség hárul. Csak a civilek, a civil szerveze-
tek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte teheti 
jobbá az élet számos területét.

Február 4. rákellenes világnap
2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes vi-
lágkongresszust. A résztvevők február 4-én történelmi doku-
mentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel 
a halálos kór ellen. A Párizsi Chartát a világ minden részéről 
összegyűlt vezető kormányzati tisztségviselők, a legjelentő-
sebb rákkutató társaságok és szervezetek vezetői, orvosveze-
tők, betegképviselő civil szervezetek és az ipar reprezentánsai 
látták el kézjegyükkel. Ennek emlékére a kongresszus feb-
ruár 4-ét rákellenes világnappá nyilvánította.

Február 9. a 2. magyar hadsereg 
pusztulásának emléknapja
A II. világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája 
volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. 
1943 januárjában a szovjet hadsereg általános támadást in-
dított. Ennek esett áldozatául a Voronyezs térségében har-
coló 2. magyar hadsereg; negyvenezren vesztették életüket, 

hetvenezer katona került fogságba, akik közül szintén tíz-
ezrek pusztultak el.

A rendszerváltás előtt nemigen lehetett megemlékezni 
a katonákról, akik mint a németekkel szövetséges haderő 
tagjai a Szovjetunió ellen harcoltak. Tragikus sorsuk, „fel-
áldozásuk története” a magyar történelem egyik legszomo-
rúbb fejezete.
Ágh István: Világ, sors, Isten
(részlet)
Megérkezett a gyászcsomag a frontról. „Ezerkilencszáz-
negyvenhárom márciusában kaptunk egy dobozocskát, a 
minszki hadikórházból küldte anyámnak és nekem egy 
katonaorvos. Volt ebben a kis fekete dobozban egy lere-
szelt karikagyűrű, negyed kiló kristálycukor, ceruza, radír, 
borotva, zsebóra, néhány levél és egy agyonmutogatott 
fénykép anyámról és rólam. »Tisztelt Asszonyom! Az ön 
férje nem tűnt el a belorusz hómezőkön, bajtársai egy 
hónapon keresztül húzták szánon egész Minszk városáig. 
Kezeim közt, szemem láttára halt meg a hadikórházban. 
Sajnos nem tudtam már segíteni. Lőtt seb, harmadfokú 

A rákellenes küzdelem világnapján a Béres Alapítvány Béres Cseppet 
adományozott a daganatos betegek gyógyulásának támogatására. 
Az adományt Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, prof. dr. Polgár 
Csabának, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató-főorvosának, 
valamint az ország legjelentősebb daganatos betegeket tömörítő 
szervezetek vezetőinek adta át
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7. helyezett Portugália  
Elsőként a helyiek vendégszeretetét emelte ki az öt éve 

ott élő szerző. Ehhez persze segítséget nyújt, ha valaki be-
szél portugálul, de a nagyvárosokban, mint Portó és Lisz-
szabon, angolul is el lehet kommunikálni.

Itt is olcsó a megélhetés: egy tál leves, főétel, ital, desz-
szert és kávé kijön háromezer forintból, így Spanyolország-
hoz hasonlóan itt is meg lehet élni kényelmesen két főnek 
2500 dollárból (707 500 forint). Persze, ha olyan központi 
helyeken akarunk lakni, mint a nagyvárosok, úgy ez az ösz-
szeg akár 850 ezer forintig is felemelkedhet.

Portugália mellett szól, hogy egy 2018-as lista szerint 
a negyedik legbiztonságosabb ország a világon. „Imádom, 
hogy itt minden az alacsony stressz mellett szól. Ha elkez-
desz sétálni, szinte minden sarkon kis boltba vagy étterem-
be/bárba futsz bele, ahol a helyiek vagy hideg sört vagy egy 
kávét isznak. Az idősek történeteket mesélnek, a fiatalok az 
utcán fociznak. Egyben festői és nyugalmas” – írta a szerző.

A 6. helyezett Kolumbia egyik fő előnye, hogy rendkí-
vül sokszínű: aki melegre vágyik, az letelepedhet a karibi 
térséget idéző tengerparton, aki pedig a kellemesebb idő-
járásra vágyik, az mehet a zöldellő hegyekbe. Medellinben 
például egész évben tavaszi időjárás van.

Bár Kolumbia nem nyugdíjas paradicsom voltáról is-
mert, a szerző szerint könnyen elérhető az első osztályú 
élet az idősek számára, akkor is, ha külföldiek. Ezt segíti, 
hogy nyugdíjas letelepedő vízumot szerezni kifejezetten 
könnyű az országban, ehhez az kell, hogy valaki legalább 
750 dollár (212 000 forint) éves bevétellel rendelkezzen a 
társadalombiztosításán keresztül, vagy éves nyugdíja elérje 
a 2500 dollárt (707 000 forint).

Ezután a megélhetés költsége leginkább azon múlik, 
hogy az ország mely részén akarunk letelepedni. A szerző 
El Pobladóban lakik, ami Medellin elegánsabb része, és 
nem kell fukarkodnia. Sosem kell fűtésre vagy légkondi-
cionálásra költenie, ami jelentősen csökkenti a költségeit.

Az időseknek az egészségük miatt sem kell aggódniuk, 
a WHO a 22. helyre teszi a kolumbiai egészségügyet, ami 
jobb mint Kanadáé vagy az USA-é. A prémium egészség-
biztosítása például 75 dollárba (21 ezer forint) kerül ha-
vonta, ezen felül alig négy dollárt kell kiadnia egyéb költsé-
gekre, mint például a teszteredmények, receptek kiváltása.

A szerző emellett kiemelte, hogy akinek Kolumbiáról a 
drog jut eszébe, annak ideje, hogy ellátogasson az országba, 
hiszen ezen a sötét koron már rég továbbléptek a helyiek. És 
még az se baj, ha valaki nem beszél spanyolul, mivel a helyi-
ek annyira barátságosak, hogy ezen könnyen át lehet lépni.

5. helyen Malajzia, ahol az ott élő szerző azzal kezdi be-
számolóját, hogy miután 2008-ban a feleségével az országban 
nyaraltak, hazatértükkor már arról beszélgettek, hogy egy 
olyan hely, ahol akár le is telepedhetnének. Az elgondolást 
tett követte, így 2010 óta a délkelet-ázsiai országban élnek.

Hihetetlen strandok, elvarázsló szigetek és Ázsia legő-
sibb esőerdei – ezek várják az odaköltözőket. A külföldie-
ket segíti, hogy a maláj jog a briten alapszik, így például 

a közlekedési tábláknál is mindig van angol felirat is, ami 
jelentősen megkönnyíti a közlekedést. Ennek megfelelően 
az angol nem hivatalos második nyelvnek tekinthető, így 
aki odaköltözik, annak elegendő ezt a nyelvet ismernie.

Az árak is vonzóak: 1500 forintból meg lehet vacsoráz-
ni, egy hajvágás férfiaknak 500 forintba került, így a szer-
ző számításai szerint albérlettel együtt ki lehet jönni havi 
1800 dollárból (510 ezer forint).

A szerző az egészségügyi rendszert is dicsérte: mint írta, 
egyszer csak úgy besétált egy helyi kórházba, ahol, mivel az 
országban élt, már regisztrálva volt. Ez csak az első meg-
lepetés volt, hiszen egy óra múlva már egy orvos vizsgál-
ta (EKG, vér- és vizeletminta), és már mehetett is haza. 
Mindez 43 dollárba (12 ezer forint) került, majd a doktor 
már a délután során felhívta az eredményekkel.

A 4. helyre jutó Ecuadorról azt emelték ki az összeál-
lítás készítői, hogy számtalan lehetőséget tud nyújtani az 
oda vágyóknak: aki szereti a meleget, annak ott a tenger-
part, ahol egész évben lehet strandolni, aki pedig a mér-
sékeltebb hőmérsékletet kedveli, de nem akar sem fűteni, 
sem hűteni, annak az Andok nyújt megnyugvást, ahogy 
lehet választani a nagyvárosi élet és a csendes falusi nyuga-
lom között is.

A megélhetés, a többi országhoz hasonlóan igen olcsó 
– már persze amerikai szemmel nézve. Az  évek óta ott 
élő szerző szerint ugyanakkor mindenki meg tudja talál-
ni a pénztárcájának megfelelő megoldást: a Csendes-óce-
án partján már 150 ezer dollárból (42 millió forint) le-
het saját lakásunk, ami után igen kedvezően lehet adózni.  
De bérelni is olcsón lehet.

A piacokon rendkívül nyomott árakon lehet mindenféle 
gyümölcshöz és zöldséghez hozzájutni. Ahogy az ott élő 
szerző írta: nehéz 4000 forintnál többet költeni úgy, ha 
haza is akarjuk vinni a megvásárolt árut. Ház körüli segítőt 
napi 3–5000 forint közötti összegért találhatunk, míg a pe-
dikűr, fodrászat mindössze pár dollárba kerül. A kellemes 
klíma miatt egész évben mentesülhetünk a fűtés és hűtés 
költségeitől.

A  3. helyezett Mexikóban  élő szerző 2014-ben köl-
tözött Cancúnba. Mint írta, döntésüket az befolyásolta, 
hogy olyan helyet kerestek, ahol kifejezetten magas színvo-
nalú az egészségügyi szolgáltatás és kiváló a strand.

itt a legjobb a nyugdíjasoknak 

2019-re is elkészült a rangsor, amely azokat 
az országokat gyűjtötte össze, ahol a legjobb 
letelepedni nyugdíjas évekre. Persze azért ehhez 
kell egy pár százezres biztos havi jövedelem, 
így a magyar idősek számára egyelőre 
kevésbé elérhetőek ezek a lehetőségek.
A kutatás során nemcsak a személyes tapasztalat számított – 
minden országról egy ott élő nyugdíjas írt –, de olyan érté-
keket is figyelembe vettek, mint az adott országban elérhető 
életminőség, a hőmérsékleti viszonyok, a helyi életstílus, a 
megélhetés költsége, az egészségügyi rendszer fejlettsége.

A 10. helyen Spanyolország található. Az ország igazi 
nyugati életstílust kínál, így nem kell semmit sem felad-
niuk az ide költözőknek, ha a mediterrán országot választ-
ják idős korukra.

Ugyanakkor a turistaközpontokon kívül nem árt spa-
nyolul is beszélni, de a legtöbb strandon angolul is köny-
nyedén elcseveghetünk a helyiekkel. Nemcsak a tengerpar-
tok kedvelőinek ajánlott az ország, melynek északi régiói 
hűvösebbek, tele erdőkkel és hegyekkel.

Az ideális klíma miatt olcsón lehet gyümölcshöz és zöld-
séghez jutni. Az országban az ebéd számít a fő étkezésnek, 
amihez 11 és 20 dollár (3100 és 5600 forint) közötti ösz-
szegért már hozzá lehet jutni – ezért legalább két fogást 
kapunk és egy pohár finom spanyol bort is.

A pozitívumok közé sorolják azt is, hogy az országban 
gyors és jól kiépített vasúthálózat van, míg az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) szerint itt található az egyik 
legjobb egészségügyi rendszer a világon, amit sok magán-
intézmény is kiegészít. Mindehhez hozzátartozik, hogy a 
helyi lakosság rendkívül nyitott.

Havi 2500 dollárból (707 500 forint) egy pár kényelme-
sen elél bárhol az országban.

A  9. helyezett Thaiföld, ahol a szerkesztőség elsőként 
ismét a klímát és a tengerpartok és a hegyek sokszínűségét 
emelte ki: az országban nincs hideg tél, ideális azoknak akik 
szeretik a napsütést és a fürdőzést – és azoknak is, akik ízü-
letgyulladástól szenvednek, hiszen ebben a klímában jelen-
tősen enyhülnek a fájdalmaik. Ehhez rögtön hozzáteszik, 
mivel Thaiföld sosem volt egyetlen ország gyarmata sem, 
ezért a helyi kultúra továbbra is érintetlen, gazdag és ősi.

Az országról szóló bejegyzést készítő hölgy immár két 
éve él Csiangmajban. Mint írta, a döntést egyáltalán nem 
bánta meg, hiszen jelenleg havi 400 dollárért (113 200 fo-
rint) bérelnek egy modern stúdiólakást (ez jóval olcsóbb 
mint Budapesten), ahol a rezsi is kifejezetten alacsony.

„A bevásárlásaimat online végzem, amit aztán ingyen ki 
is szállítanak. Ebbe benne vannak a takarítóeszközök is, ám 

így is csak nagyjából 45 dollárt (12–13 ezer forintot) kell 
kéthetente fizetnem. Néha persze lemegyek a helyi piacra, 
hogy 4 dollárért (1100 forint) egy nagy adag gyümölcsöt 
vegyek” – írta a szerző.

Az országban rengeteg kiváló magánkórház található, 
ahol modern műszerek és képzett orvosok várják a betege-
ket. Mindezt úgy, hogy egy átlagos vizit tíz dollárból (ke-
vesebb mint háromezer forint) kijön.

Az országon belül kifejezetten olcsó repülni, egy oda-
vissza út kijön harmincezer forintból, de előnynek neve-
zik azt is, hogy a térség más országai is gyorsan elérhetőek. 
Mindehhez hozzátartozik, hogy az országban nagy számú 
külföldi közösség él, akikkel számos közös programot lehet 
szervezni.

A 8. helyezett Peru
Az odaérkezők 95 százaléka  a Machu Picchu miatt ke-

resi fel, ám kevesen tudják, hogy kiváló helyszín az öreg-
kori letelepedésre. A sokszínűséget a hangulatos tengerpar-
tok, hegyvidékek és a változatos konyha jelenti. Mindezt 
ráadásul rendkívül alacsony áron.

A lista perui felelőse két éve költözött a dél-amerikai or-
szágba, és állítása szerint imádja, hogy az év 300 napján süt 
a nap (de estére lehűl az idő) és azt, hogy kevés pénzből ki-
fejezetten magas életszínvonalat tud fenntartani magának. 
Nem beszél mellé, egy havi albérlet már negyvenzer forint-
tól elérhető, miközben egy háromfogásos vacsora 7–800 
forint – és ebbe ital is beletartozik.

A legtöbb külföldi természetesen a fővárosban, Limában 
él, ahol a kiváló éttermek mellett jelentős művészeti érté-
ket képviselő galériák és múzeumok is megtalálhatóak, a 
színházi élet kifejezetten vibráló és nem mellesleg könnyen 
elérhető a helyi reptér.

Nehézséget okozhat, hogy az országban viszonylag ke-
vesen beszélnek angolul, ezért az ide települni vágyóknak 
ajánlott megtanulniuk spanyolul. A  helyiek kifejezetten 
nyitottak, akik örömmel látják a külföldieket.
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évzáró ünnepség

2018. december 13-án családias környezetben, az új szék-
házban (Debrecen,Wesselényi u. 7.) tartotta évzáró veze-
tőségi ülését  Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas 
Szervezeteinek Szövetsége.

Ünnepélyes, karácsonyi hangulatot idéző terített asztal, 
feldíszített iroda, sütemények finom illata várta a gyüleke-
ző tagokat, akik párjaikkal érkeztek erre az alkalomra. Ti-
mári Balázs, a levezető elnök megnyitotta a gyűlést, majd a 
napirendi pontok ismertetése után Molnár Ferencné Rózsa 
ismertette az előző hónap munkáját, és értékelte az egész 
év programjait megrendezésük sorrendjében. Nagy sikert 
könyvelhettünk el a Katonadalok Fesztiváljának megren-
dezése miatt, melyre évről évre egyre több érdeklődő és fel-
lépő érkezik. A rendezvénynek helyt adó MÁV Egyetértés 
Művelődési Ház kiváló színtere a rendezvénynek. A házi-
gazdákkal való együttműködés példaértékű. 

Már több mint tíz éve olyan megállapodást kötöttünk a 
Debreceni MH. 5. Bocskai István Lövészdandár parancs-
nokával, hogy a Katonadalok Fesztiválja közös rendezvény-
nek számít, de 2018-bam olyan egyezség is született, hogy 
a következő sportnapunkon is együttműködnek velünk, 
ahol bemutatót tartanak. A Szenior Sport- és Egészségügyi 
Napra Tiszacsegén kerül sor. Ügyünket 2018-ban a város 
polgármestere karolta fel. A szép környezetben, árnyas fák 
alatt felállított színpad és a sátrak kellemes időtöltést bizto-
sítottak a vendégeknek. Ingyenes kompozásra, fürdőzésre 
és finom halászlé elfogyasztására is volt lehetőség.

A magyar nóta- és népdalverseny is nagyon kedvelt ve-
télkedő a megye nyugdíjasai körében, résztvevőink az or-
szágos versenyről mindig szép díjakkal térnek haza. Büsz-
kék vagyunk rájuk! A magyar költészet napja alkalmából 
meghirdetett vers- és prózamondó verseny minden évben 
sok fellépőt vonz, bár tudjuk, nem könnyű kiállni a szín-
padra és szerepelni.

Az október hónap – idősek hónapja – bővelkedett ren-
dezvényekben. A  megyei rendezvénynek, a Kárpát-me-
dencei Nyugdíjas  Találkozónak a Kölcsey Központ adott 
helyet. Színvonalas programokkal szórakoztunk, köszön-
töttük az 50., 60., 65. házassági évfordulójukat ünneplő 
házaspárokat. 

Az elmúlt év folyamán szinte alig volt olyan klub, ahol 
nem képviseltettük magunkat, és ne kísértük volna figye-
lemmel munkájukat. Vidéken, a klubokban a település ha-
gyományainak megőrzése, valamint az adottságok kihasz-
nálása a fő cél. Minden szövetséghez tartozó településen 
megtartották az idősek napját. Ezek az alkalmak tükrözik, 
hogy mennyire odafigyelnek az időskorúakra, megbecsülik 
őket, akik aktívan részt vesznek településeik kulturális és 
egyéb programjaiban is. Nagyszerű dolog, hogy a nyugdí-
jasklubokban folyó munkák kitüntető figyelemben része-
sülnek a polgármesterek által, szükség esetén anyagi támo-
gatást is kapnak.

Köszönjük Bodó Sándor államtitkár úrnak, aki – ha te-
heti – eleget tesz a meghívásoknak. Nem titkolja, hogy jól 
érzi magát közöttünk, és értékeli a munkánkat.

Gratuláltunk a Derecskei Nyugdíjasklubnak, amely az 
idén ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból egy igényes kiadványt jelentettek meg. Eb-
ben olvasható, hogy milyen a város és a klub együttmű-
ködése. Munkájukhoz további hasznosan töltendő sikeres 
éveket kívánunk!

Minden évben két kihelyezett klubvezetői konferenciára 
kerül sor. Az ott eltöltött idő nagyon hasznos, új módsze-
rekkel ismerkedhetünk meg, és ez a néhány napos családias 
légkör erősíti a már kialakult kapcsolatainkat.

Az utolsó megyei rendezvényünket november 12-re hir-
dettük meg „Séta az egészséges tüdőért” szlogennel. Szép 
számmal gyűltünk össze, sétáltunk a debreceni Nagyerdő-
ben, de indulás előtt még mindenki megkapta a szép, pi-
ros, vitamindús almát és egy-egy karszalagot a Városi Hely-
őrségi Zenekar adventi hangversenyére. Jó volt, kellemes 
napot töltöttünk el egymás társaságában.

A szakmai rész után elnökségünk tagjai vidáman beszél-
gettek, élményeket mondtak el egymásnak, és tapasztalatot 
cseréltek. A finom ebéd elfogyasztása után koccintottunk a 
közelgő ünnepekre, és jókívánságokkal köszöntünk el egy-
mástól.

Pappné Ráduly Irma

Állítása szerint ennél többet is talált: kristálytiszta vizű 
tavak, termékeny farmok, hegyvidékek, sivatagok, kisvá-
rosok és a nagyvárosi életet támogató települések. Mind-
ehhez hozzátartozik, hogy a megélhetés költsége a szerző 
szerint „közismerten alacsony”. Szerinte havi 4–800 ezer 
forintból egy pár kényelmesen el tud élni bárhol az ország-
ban, úgy hogy ebben benne van az albérlet és az egészség-
ügyi ellátás ára is.

Ha valaki megszerzi az állampolgárságot, akkor be tud 
jelentkezni a helyi egészségügyi rendszerbe. Két lehetőség 
közül lehet választani, az odaköltöző külföldiek számára az a 
legnépszerűbb – Seguro Popular névre hallgat –, ami évente 
pár száz dollárba kerül, és teljes ellátást biztosít. Amennyi-
ben pedig elmúltunk hatvanévesek, úgy be lehet jelentkezni 
egy olyan programba is, amely során számos termék és szol-
gáltatás árából 10–20 százalék kedvezményt is kaphatunk.

Ahogy a többi helyszínnél, itt is kiemelték azt, hogy 
szinte bármilyen klímát megtalálni az országban, de a leg-
vonzóbbnak mégis azt nevezte, hogy nagyon vibráló és 
kulturálisan gazdag a helyi élet. „Két helyen éreztem eddig 
igazán otthon magam. Az 1960-as évek San Franciscójá-
ban és San Miguel de Allende-ban 2012-ben.”

A 2. helyezett Costa Rica egy stabil demokrácia, ahol 
békeszerető emberek élnek. Ezt jól mutatja, hogy 1948-
ban feloszlatták a hadseregüket és az így felszabaduló pénzt 
az egészségügybe és az oktatási rendszerbe tolták. Ezért 
is gyakran hívják az országot Közép-Amerika Svájcának. 
Igaz, ennek más oka is van: a bankrendszer rendkívül fej-
lett, a kormányzat progresszív politikát folytat.

Az egyik legnagyobb pozitívumként azt említi, hogy a 
helyiek rendkívül melegen fogadják a külföldieket. Ennek 
megfelelően sok külföldi kommuna él az országban, akik a 
világ minden részéről érkeztek.

Az árakkal kapcsolatban azt írta, hogy amint megvan 
a saját otthonod, úgy jellemzően a havi jövedelem 7–11 
százalékát kell rákölteni, miközben az állami egészségügyi 
szolgáltat minden igénynek megfelel. Persze, ha valaki 
akar, úgy számtalan magánszolgáltató közül is választhat.

Az ország emellett számos szabadidős programot kínál, 
a halászattól, a golfon és a lovagláson át a búvárkodásig 
és jógáig. A  helyi termelőktől származó ételek nemcsak 
olcsók, hanem egészségesek is, aminek köszönhetően sok 
idős vesztette el a súlyfeleslegét.

Az 1. helyezett Panamáról azt írja a szerző, hogy egy 
modern, kényelmes életet biztosító országról van szó, ahol 
egész évben kifejezetten kellemes az időjárás. Dollárral le-
het fizetni a boltokban, az adók rendkívül alacsonyak és 
nagy angol nyelvű közösség él az országban. Sőt, az orvo-
sok nagy többsége is beszél angolul.

Panama emellett az izgalmas ételeiről, söreiről, a jazz-ze-
néről, a filmművészetéről, golfozási lehetőségeiről is híres, 
úgy, hogy számtalan karibi paradicsomot idéző stranddal 
is rendelkezik.

A szerző szerint a megélhetés kijön havi 2600 dollár-
ból (735 ezer forint). Ebbe benne van az albérlet mellett a 
gyógyszerek, a rezsi és a szórakozás is, ráadásul semmilyen 
adót sem kell fizetnie, hiszen a jövedelme más országból 
származik, amit nem adóztatnak.

Ezek az árak csak a fővárosra, Panamavárosra vonatkoz-
nak, azon kívül ennél kevesebből is ki lehet jönni. A lakás-
bérlet még a főszezonban is a fele lehet, nagyjából kétszázezer 
forint, ami már budapesti szemmel sem annyira kiemelke-
dő. A kisebb városokban a megélhetés is olcsóbb. A kifeje-
zetten magas színvonalú egészségügyi ellátásért pedig 20 és 
60 dollár közötti összeget kell fizetni egy-egy vizit során.

Panama annak is köszönheti első helyét, hogy van egy 
programja, amelyet kifejezetten arra készítettek, hogy a 
nyugdíjasok ott telepedjenek le. A Pensionado Program so-
rán számos szolgáltatásra lehet kedvezményt kapni: a repülő-
jegyek árából 25 százalékot meg lehet spórolni, ugyanannyit, 
mint a rezsiköltségekből, míg a szállodában lakóknak csak az 
ár 50 százalékát kell kifizetniük. Ehhez mindössze annyi kell, 
hogy nőként 55, férfiként betöltsük a 60 évet, még panamai 
állampolgárság sem szükséges az igénybevételhez.

Dzindzisz Sztefan, 
www.napi.hu
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a zalaiak műsoros évindítója

A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete ja-
nuár 25-én tartotta évkezdő műsoros, zenés rendezvényét, 
amelyen a nyugdíjasklubokból 110 fő vett részt. 

Balogh István köszöntötte a rendezvényen részt vevő 
nyugdíjas társakat, majd Béres János elnök megnyitotta 
a rendezvényt. Az  elnök úr röviden ismertette az elmúlt 
évben végzett munkát, és az ez évben várható feladatokat, 
mindenkinek jó erőt, egészséget és békés, boldog új esz-
tendőt kívánt. Majd következett a műsor, amelyben Bécsi 
Lajosné szavalatát, a Gyöngyvirág tánccsoport műsorát, 
Sulyokné Nagy Erzsébet operetténekét, Hegedüs Kálmán-
né szavalatát hallhatta, láthatta a közönség. Bogatin Sán-
dor, az Őszirózsa Dalkör vezetőjének nótázásával zárult a 
nívós műsor. A műsor után elfogyasztottuk a finom vacso-
rát, majd következett a tombolasorsolás, végül megszólalt a 
zene, amelyre mindenki táncra perdült, és jó hangulatban 
ért véget a rendezvény. 

Balogh István

Hírek a székesfehérvári nyugdíjasok 
életéből

2018 mozgalmas év volt a szervezet életében. Az  idősek 
világnapját a Velencei SPA fürdőben rendeztük, ahol egy 
édesanyának – akinek mozgássérült iker kislányai vannak 
– 90 000 forintot gyűjtöttünk. Az ATV felvételt készített 
az ünnepélyes átadásról.

Decemberben Télapó-bálon, januárban farsangi bálon 
vettünk részt, ahol nyolc klub képviseltette magát.

A Szabad egy táncra? klubunk tagjai között van egy 
aranykezű nyugdíjas, Dura Elemér, aki gyümölcsmagok-
ból készít sakk-készletet, különböző kismadarakat, ka-
rácsonyi betlehemet stb. A  Barátság Házában kiállításon 
voltak láthatók munkái.

Célul tűztük ki, hogy felpörgetjük a városban a szenior 
örömtáncot, ezért sok mozgással járó programot szerve-
zünk egészségünk megóvása érdekében.

Barabásné Soltész Éva, elnök

Könnyűzenei turné a NYOSZ szervezésében
A Szerencsejáték Zrt.-hez benyújtott pályázatunk siker-

rel zárult, így lehetőségünk lesz az év első felében mint-
egy húsz helyszínen az országban könnyűzenei programot 
megvalósítani a tagszervezeteinknél. Ennek keretében Alex 
Tamás és zenésztársai adnak élőzenei műsort Idősebbek 
hullámhosszán címmel a 60-as, 70-es évek ismert és saját 
slágereiből. Hallhatunk majd híres olasz slágereket, Szécsi 
Pál- és Jimmy-dalokat, és mindenhol felcsendül majd a 
Szépkorúak himnusza.

Március és május között biztosan lesz koncert Komárom-
ban, Siófokon, Békéscsabán, Salgótarjánban, Esztergom-
ban, Szolnokon, Budapesten, Győr-Moson-Sopron, Tolna, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun megyékben. További 
helyszínek szervezése folyamatban. Bővebb információkkal 
a NYOSZ-iroda tud szolgálni (06/1/210-0326).

a KöLtéSZEti SZEMLE KiíRÁSa 
2019-ben a NYOSZ által meghirdetett Országos Költé-
szeti Szemle témája kapcsolódik a Szövetség harmincéves 
évfordulójához.

Az idei Szemlére két témát jelölünk meg:
Az előadók válasszák ki és adják elő a megyéjükben, ré-

giójukban született, egy országos hírű költő versét vagy egy 
írónak a regényéből kiemelt részletet. 

Ady-év lévén válasszák ki és adják elő legkedvesebb Ady-
versüket.

A költemény elmondásának ideje 4, azaz négy perc, a 
prózai részlet elmondása 5, azaz öt perc. 

Mivel a kapott időkeretet az évek során többször nagyon 
túllépték a verselők, úgy döntöttünk – az érdekükben –, 
hogy akik a jövőben sem veszik figyelembe az időkorlátot, 
azokat a zsűri nem díjazza. 

Sikeres felkészülést! Találkozzunk szeptemberben az or-
szágos Szemlén Budapesten.

A szervezők nevében: Király Istvánné Kató

MEGHíVÓ a 19. RaDNÓti-DíJ ÁtaDÓÜNNEPSéGRE
Ismét hívunk, várunk!
Gyere el, ha elítéled a rasszizmus minden formáját, ha nem nézed tétlenül embertársaink bármilyen kirekesztését! Gyere 
el, s együtt mondjuk: nem hagyjuk tovább, hogy szeretett hazánkat ellepje a hazugság, a mindent átható korrupció és a 
szélsőjobb mentalitás! Küzdjünk együtt, hogy legyen újra érték a szolidaritás!

A Radnóti Miklós Antirasszista díj 19. átadására ez évben is a nemzetközi antirasszista napon, március 21-én, csü-
törtökön 15 órai kezdettel kerül sor. 

Helyszín: rendhagyó módón Nyírbátor Művelődési Ház 
A díjakat Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke adja át. 
Müsorvezető: Juszt László
Beszédet mond: Máté Antal, Nyírbátor polgármestere
Közreműködik többek között: Gerendás Péter, a szlovákiai Rubovjanka együttes.
A program keretében adjuk át a Humanizmus Nagykövete díjakat is.
A helyszínen 14 órától megtekinthető az Európai ellenállás című vándorkiállítás.
A rendezvény fő támogatója a Nyírbátor Város Önkormányzata.
Gyere el, számítunk a te részvételedre is! 

A MEASZ elnöksége
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Játékos agytorna 2019.

A Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete az idén is rendez or-
szágos műveltségi vetélkedőt 3 fős csapatoknak nemre és 
korra való tekintet nélkül. 

A vetélkedő két részből áll: 
Az első rész egy otthon, közösségben kitöltendő feladat-

lap, mely irodalom, történelem, földrajz, képzőművésze-
tek, általános stb. témakörökből tartalmaz feladatokat. 
A 30 kérdésre való válaszadáshoz bármilyen segítség igény-
be vehető.

A második részben a 3 fős csapatok nyilvánosan, játé-
kos formában mérik össze tudásukat. A feltett kérdésekre 
szóban és írásban kell választ adniuk. Vetítéssel, zenehall-

gatással segítjük a kérdések megválaszolását. Minden kér-
déshez több válaszlehetőséget adunk.

A legjobb eredményt elérőket jutalomban részesítjük. 
Az 1. tesztlap beküldési határideje: 2019. június 15.  
A csapatokat legkésőbb szeptember elején értesítjük az 

eredményekről. A szóbeli forduló október közepén lesz.

Elérhetőségek: 
Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete 

7425 Pécs, Majorossy Imre u. 15., 
Telefon: 72/210-064, 

Email: nyugegy@gmail.com

a 2018. éVi iRODaLMi PÁLYÁZat – MELYNEK 
téMÁi: aZ OttHON ZöLD FÜVéN, CSaLÁDi KöRBEN 
– EREDMéNYEi PRÓZa KatEGÓRiÁBaN

A zsűri értékelése alapján első díjban két alkotó része-
sült:
Gyökerek c. írásával Vörös Pál (Szeged)
Örökség harmadiziglen c. írásával Csizmadia János (Medina)
A zsűri értékelése alapján második helyezést három al-
kotó kapott:
Az otthon zöld füvén c. írásával özv. Bóna Attiláné Erdélyi 

Terézia (Gyöngyös)
Zizi otthonra talált c. írásával dr. Bálint Jánosné Ágoston 

Ilona (Szeged)
Dr. Tóth-Daru Péter c. írásával Daru Péterné (Bodajk)
A zsűri értékelése alapján harmadik helyezést hét alko-
tó kapott:
Balatoni fűkaszálás c. írásával Dr. Dudás Jenő (Monor)
Csirkeanalizálás c. írásával Belovai Antalné (Sándorfalva)
Családi szeretet, mely elkísért egy életen át c. írásával 

Gönczi Lajos (Tószeg)
Emlékképek, avagy az otthon zöld gyepén c. írásával Irázi 

Tibor (Mezőberény)
Keréknyom c. írásával Kovács T. István (Vác)
Megújulva c. írásával Mészáros B. István (Komarno, Szlo-

vákia)

Visszaemlékezés egy régi karácsonyra c. írásával Barna La-
josné (Mezőberény)

A zsűri közlésre érdemesnek ítélte négy alkotó öt írását:
Történetek a mamáról, a papáról és a gyerekekről c. írást, 

szerző Perlawi Andor (Balatonfüred)
Sült máj passzírozva c. írást, szerző Tóth Lászlóné Fitó Ica 

(Kecel)
Családi körben c. írást, szerző Gotthard József (Veszprém)
Bodri kutyám és Azt énekeld! c. írásokat, szerző Kovács T. 

István (Vác)
A 2018. évi irodalmi pályázat – melynek témái: az otthon 

zöld füvén, családi körben – eredményei VERS kategó-
riában:

Zsűri értékelése alapján első díjat három szerző kapott:
Kanyár Erika, Veszprém
Hegedűs Ferenc, Mórahalom
Kissné Horváth Júlia, Petőháza

Zsűri értékelése alapján második díjat két szerző kapott:
Hegedűs Ferenc, Mórahalom
Tóth Lászlóné Fitó Ica, Kecel

Zsűri értékelése alapján harmadik helyezésben három 
alkotó részesült:

Horváthné Petercly Ilona, Veszprém
Kovács T. István, Vác
Polgárné Dornai Klára, Csánig

iRODaLMi PÁLYÁZat 2019-BEN

Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!
 

Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen 
írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen 
megformált, élményt nyújtó, szívet-lelket melengető, ér-
dekfeszítő, szép gondolataikat 2019-ben is! 

Idei pályázatunk témájául kettőt választottunk:
a. Bennünk élő történelem
b. Emberségből példát....

Azt várjuk szerzőinktől, hogy személyesen megélt vagy 
családi történetekből fennmaradt eseményeket örökít-
senek meg, formáljanak irodalmi értékű írássá, amelyek 
a nagy történelmi eseményeket személyes élmények 
alapján mutatják be. Várjuk továbbá azokat az írásokat, 
amelyek példamutató emberi életutakat, értékeket tár-
nak az olvasó elé.

A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megformált, 
legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy terje-
delmi korlátok nélküli maximum 4 vers.

A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban 
helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát (1); vala-
mint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvas-

hatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószám-
mal, továbbá telefonos és e-mail-elérhetőségüket(2)! 

Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel 
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: 2019. évi irodal-
mi pályázat.

A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége, 
1074 Budapest, Szövetség utca 9.

Beküldési határidő: 2019. november 5.

2019-ben – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – 
nincs regisztrációs díj. 

A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bont-
ja fel, kizárja az értékelésből, továbbá kizárja a zsűri a szer-
ző nevével, aláírásával küldött írásokat is.

Eredményhirdetésre terveink szerint 2020 januárjában 
kerül sor, a díjazottak alkotásaiból (a 2020. évi győztesek-
kel közösen) tervezzük antológia kiadását. 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri 
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és cí-
met tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel, így a bekül-
dött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint) 
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.

Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet és jó 
egészséget kívánunk:

NYOSZ-elnökség

JÁtéKOS aGYtORNa – i. tESZt – 2019.

 1. Melyik Magyarország legnagyobb területű megyéje?
 2. Mi a filofax?
 3. Melyik várost hívják Nagy Embernek?
 4. Melyik földrészen feküdt egykor Abesszínia?
 5. Mi Szingapúr egyik jelképe, az ország nemzeti virága?
 6. Mit jelent az, hogy „kenterben nyer”?
 7. Melyik ló él a tengerben?
 8. Mit csinál az, aki köttyint?
 9. Melyik ország zászlóján szerepel maga az ország képe is?
10. Ki a Sikoly című festmény festője?
11. Milyen mértékegység a talentum?
12. Mi a rabatt? 
13. A lipicai lovak jellemző színe?
14. Melyik város temetőjében nyugszik Liszt Ferenc?
15. Ki volt a spanyol királyi család, valamint Dalí és Picasso portréfestője?
16. Hány Scarlatti nevű zeneszerzőt ismerünk?
17. Ki volt Gyöngyösi István?
18. Beethoven, Dvořák és Mahler zeneszerzőket mi köti össze?
19. Honnan származik a vitamin kifejezés?
20. Melyik században alakult ki a román stílus?
21. A virágok mely csoportjába tartozik a vanília?
22. Miről volt híres Reinitz Béla?
23. Dante barátja, egy nagy olasz költő. Ki volt ő?
24. Melyik írónak volt csizmadia az apja?
25. Ki írt zenét a hirosimai atomrobbantásról?
26. Melyik zeneszerző írt sportszimfóniát Rugby címmel?
27. Milyen ember a cenk?
28. Ki írta az Indul a bakterház c. regényt?
29. Hol és mikor történt az a merénylet, mely kirobbantotta az I. világháborút?
30. Ki és mi volt Károlyi Mihály gróf?

A tesztlapon kérjük feltüntetni a csapat nevét, a csapattagok neveit, lakcímüket, telefonszámukat és e-mail-címüket.
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A Bencés Regulának két jellegzetes mondata van, amit 
most szó szerint idézek: »Az apátot életmódja érdemére és 
bölcs tanítására való tekintetből válasszák ki, még ha utolsó is 
lenne a közösség sorrendjében.« Másik: »És tudja meg, hogy 
inkább hasznukra kell lennie, semmint hogy uralkodjék fe-
lettük.« Olyan tekintélynek, amelyet nem a szolgálat lelkü-
letében gyakorolnak, nincs létjogosultsága a közösségben.

Hogy mit jelent a parancsolást és a vezetést szolgálatban 
egyesíteni, a Bencés Regula teszi világossá: mindaz, ami jó és 
helyes, inkább tetteivel mutassa meg, mint szóval. Az apát, 
a vezető döntéseiben mérlegel. Kinek-kinek megadja azt a 
lehetőséget, hogy véleményt nyilvánítson, kerülnie kell a 
középszerűséget. Ennek az arányértéknek a megfogalmazása 
többször előfordul a Bencés Regulában. Egyforma legyen te-
hát benned a jóakarat, a jóindulat az emberiesség mindenki 
iránt, és mindenkit érdeme szerint, ugyanazon értékek sze-
rint ítélj meg.

A bizalomról, ami ezekben a kapcsolatokban megvalósul. 
A monostor vezetésében a vezető nem mondhat le világos és 
egyértelmű elképzeléseiről, ugyanakkor a vezetőnek szüksége 
van rugalmasságra és arra, hogy az emberek, a tagok megkér-
dezhessék őt. Sőt, hogy ő is kérdezzen még a legfiatalabbaktól 
is. Izgalmas kérdés ez a regulában, és a kortársaink is csodál-
koznak rajta.

A harmadik fejezet azt mondja, hogy ha valami fontos el-
intéznivaló van a kolostorban, akkor az apát hívja össze az 
egész közösséget, még a fiatalokat is, mert gyakran a fiatalok 
mondják meg, hogy mi a helyes. Ez egy nagyon izgalmas kér-
dés 1500 év távlatában. Sokan kérdezik, hogy miért? Mert a 
fiatalok sok esetben frissek, és esetleg mernek kérdezni, és az 
igazság kérdésére fogékonyak.

Az apátnak figyelembe kell vennie a testvérek meglátá-
sait, sőt, a vendégek észrevételeit is, és azt okosan mérlegel-
nie kell. Mindezt nem azért, hogy a politikai stratégiájához, 
a saját elgondolásához még inkább ragaszkodjék, hanem 
hogy a közjót szolgálja. Hagynia kell, hogy a testvérek rá-
kérdezzenek a szándékára, döntésére, sőt, lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a döntését megváltoztassa, ha a másik 
javaslat jobb. Ez nem kisebbíti a tekintélyét, sőt, növekedé-
sét teszi lehetővé.

Azt is értékelnie kell a vezetőnek, hogy kik azok, akik a 
legjobb tudásuk szerint a helyes megoldást keresik, és kik, 
akik a saját érdekeiket vagy elgondolásaikat akarják keresz-
tülvinni. A Bencés Regula szerint a vezetői szolgálat egyben 
művészet is. Szükség van nagyvonalúságra, okosságra, az 
emberekhez való igazságos magatartásra, a tagok és a veze-
tők közötti kölcsönös bizalmi kapcsolatra. Ez a kapcsolat két 
alkalommal nyilvánul meg, egyrészt a személyes beszélgetés-
ben, és akkor, amikor a vezető az egész közösséget tanítja, 
erősíti. Az a mód, ahogy az apát törekszik a közösséget ve-
zetni, világos elmével, kimondott igazságokkal, ugyanakkor 
az egyéneket is valamennyire figyelembe venni – ez átvihető 
egy egyetem, egy város irányítására, egy vállalat szervezésére, 
sőt, a család mindennapjaira is…”

Lejegyezte Demeter Ferenc

Üzenet a múltból a jelen vezetőinek, 
mert vezetőnek lenni művészet

Veszprém Megyei Jogú Város és a Pannon Egyetem közös újév 
köszöntő fogadásán Várszegi Asztrik bencés szerzetes, püspök, 
korábbi pannonhalmi főapát mondott ünnepi beszédet.

A főapát az évet köszöntő beszédében a vezetői szolgálatot 
a bencések 1500 éves tapasztalata alapján elemezte, ami egy 
kicsit hosszú, de a ma vezetői számára is elgondolkodtató böl-
csességeket tartalmaz:

„Úgy gondoltam, töltsük hasznosan az együtt töltött né-
hány percet. Abból indultam ki, hogy mind az egyetemnek 
vannak elöljárói, tisztségviselői, rektora, professzorok, tan-
székvezetők, mind a város vezetésének van polgármestere, 
polgárai, azaz mindegyik intézményben gyakorolják a hatal-
mat, ezért a hatalomnak a természetéről szeretnék beszélni egy 
régi kis iratnak a tükrében.

Szent Benedek a 6. században csodálatosan értekezik re-
gulájában arról, hogyan és miképp próbálja az apát a közös-
ségét irányítani. Valamennyien mind egy közösség irányítói 
vagyunk, még a családban is. Én kérem, hogy ezzel a nyitott-
sággal és szeretettel fogadják a gondolataimat.

A Bencés Regula 1500 éves hagyományra tekint vissza. 
Gondolják meg, egy szinte jelentéktelennek tűnő könyvecs-
ke, amelynek olyan alapelvei, gondolatai, inspirációi vannak, 
ami ma is közösségeket irányít, motivál, ihlet. A nyugati fél 
tudósai hamarabb felfedezték a regulát, ma számos mene-
dzserképző kurzusnak elvi alapját képezi az, hogy a regula 
miként bánik az emberekkel, hogyan próbál egy közösséget 
irányítani. 

A Bencés Regula az életről szól akkor is, amikor a hatalom 
gyakorlásáról és a tekintélyről szól. Ezt a mai megközelítésben 
és értelmezésben bemutatott eszmét a történelem egyes korok, 
hatalmi gyakorlatok számos alkalommal felülírták, kiiktatták. 
A később belépő egyház többször szabályozta, de az úgymond 
eredeti karizmatikus olvasatát el nem homályosíthatta. Forrá-
sait újból és újból felszínre dobta, és vonzza a keresőket.

Tekintély és hatalom. A közösség életében a vezető szol-
gálatának kulcsszerepe van. Ezt tudjuk, ez egy banális meg-
állapítás. A közösségben azonban más tagok is gyakorolnak 
hatalmat, és képviselnek tekintélyt – ezt meg tudomásul kell 
venni. Mindenki számára alkalmazhatjuk a szópárost: tekin-
tély és hatalom.

Milyen a hatalom természete? A hatalmat általában távol-
ságot tartó álláspontból alkalmazzák a vezetők, jobbára az 
erősebb pozíciójából. Ebben a kapcsolatban óhatatlanul je-
len van az élet. A hatalom gyakorlásának természete az, hogy 
nem szabad figyelni a másikra, nem kíváncsinak lenni a másik 
véleményére, ha az a hatalom gyakorlóitól eltér. Az, aki él, 

könnyedén beleesik a hatalom kiszolgáltatottságának csapdá-
jában mert azt szeretné, hogy a véleményét figyelembe vegyék.  
Azért, hogy részt vehessen a véleményformálásban, elfogadja 
más döntését, vagy egyszerűen fél a visszautasítástól.

Mi jellemzi a tekintélyt?
A tekintélyt általában elfogadják, értékelik, mert annak 

képviselője emberi, erkölcsi értéket testesít meg, és távol áll 
tőle, hogy félelmet ébresszen. Segít másoknak növekedni, és a 
rábízottaknak a javát is keresi. Mielőtt döntene, meghallgatja, 
mérlegeli mások véleményét, és akinek belső erkölcsi tekinté-
lye van, képes arra, hogy meghallgassa a másikat, komolyan 
vegye, és figyelemre is méltassa azt. Arra figyel, hogy a szemé-
lyeket, a véleményeket el ne nyomja, és inkább arra, hogy a 
rábízottakat motiválva, inspirálja, hogy azok a jobbik énjüket, 
a tehetségüket adhassák. Az erkölcsi tekintély a meggyőzésre 
fekteti a hangsúlyt. 

E néhány gondolat érvényes minden emberhez méltó és 
demokratikus társadalmi berendezkedésre. A szerzetesi közös-
ségben a hatalom birtoklója, az apát szolgálata nem alapulhat 
puszta hatalomgyakorláson, a tekintélynek is motiválnia kell. 
Ez hasznos a polgári életben is.

Az élést szorgalmazni, motiválni – hangzott el az előző 
mondatok között. Ezzel a megközelítéssel a vezető tekintély 
mind a közösséget, mind az egyes tagot növekedéshez, fejlő-
déshez segíti. 

Az autoritás latin eredetű szó. Az augére, azt jelenti növe-
lem, gyarapítom.  

A vezetők szolgálata az egyén és az egész közösség szolgá-
lata. Áttételesen ezzel szolgál egyházának és a társadalomnak 
is. Itt mutatkozik meg, hogy mit jelent közösségben élni. Ha 
így közelítünk a tekintélyhez, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a tekintély és a szolgálat az érem két oldala.  A tekintély és a 
hatalom az érem másik két oldala.

Csalóka fények, 
megkopott remények

A Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete immár hagyományosan 
advent harmadik hetében tartotta ünnepi zárórendezvé-
nyét a Városháza dísztermében, mint mindig – teltházzal. 
Az idei évben a helyi Vakok és Gyengén Látók Egyesülete és 
a Kálmán Imre Irodalmi Műhely volt a vendégünk aktuális 
karácsonyi műsorral. Nyitógondolatként Ady Endre: Kará-
csony című verse hangzott el, aminek aktualitását jelzi, hogy 
jómagam is ötödjére hallottam más-más rendezvényeken. 
A jótékonykodáson túl gondoltunk saját tagságunk szerény 
ajándékozására is baráti ölelések, köszöntő jó kívánságok kí-
séretében. Ezt megtoldotta dr. Lengyel Róbert polgármester 
méltató gondolataival.

Aztán jöttek a dolgos felkészülés napjai, bevásárlás, az ün-
nepi sütés-főzés tervezése, kivitelezése. Ebbe a forgatagba ma-
gam is belekóstoltam, és soromra vártam a húsos pult előtt, 
ami egy szociológiai tanulmánnyal is felért. Előttem egy jól 
öltözött házaspár azon tűnődött, mennyi libamájat és hájat 
vegyen, amiért közel negyvenezer forintot fizettek. Majd egy 
idősebb nénike kissé szégyenkezve három csirke farhát mel-
lett döntött, mert „tudja kedvesem, egyedül vagyok, és nincs 
nagy igényem” rebegte. Nem sokkal ezután vele a gyógyszer-
tárban találkoztam, ahol azt számolgatta, miből mennyit en-
gedhet meg magának, és megbonttatta a recepten kiírt ada-
got, mert többre nem futotta. (Mellesleg nem fogadta el a 
felkínált pénzbeli segítségemet.)

Eszembe jutottak az államtitkár asszony szavai, amikor 
az év végi utalvány elmaradását magyarázta, hogy már év 
közben megkapta a nyugdíjas réteg a „jussát”, és mivel már 
egyébként is takarékossághoz szoktak, kell, hogy jusson az 
ünnepekre is! Az meg arcpirító, hogy az egyébként is hosszú 
december hónapot követően a „jól megérdemelt” 2,7% kés-
ve érkezett a számlákra! 

Valamit nem értek: amikor „szárnyal a gazdaság”, és min-
denki a „magyar csodáról” beszél, akkor mire ez a lekezelő 
megnyilatkozássorozat és a mértéktelen határon túli adako-
zás? Talán nem kéne húzogatni az oroszlán bajszát, még ha 
mégannyira fogatlannak tűnik is!

A fentiekben leírtakról nem állítom, hogy ez az általános, 
de van, akinek csak fenyőág jutott, hiszen egy kis fenyőfa is 
hatezret kóstált.

Aztán sűrűsödtek az események, tüntetések Pesten és hely-
ben is. Skandálás és rigmusok, de mikor lesz ebből végre mél-
tó karácsony és reményt keltő új esztendő?

Csak egy gondolat a végére: „ az úton végig kell menni”, 
hogy az adventi fényeknek – amelyek ma már minden tele-
pülésen jelzik az ünnep közeledtét – igazán örülni tudjunk 
korosztálytól és hovatartozástól függetlenül!

Jánossy Gábor, Siófok
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Az 1941. őszi tanévnyitó egyben azt is jelentette, hogy 
Szent-Györgyinek véget ért a rektori megbízatása.

Horthy 1938. augusztusában Hitlernél tett látogatásakor 
Szent-Györgyi neve is szerepelt egy, a Gestapo által össze-
állított listán. (…) Megértette, hogy a baloldali szimpátia 
mellett elérkezett a cselekvés, sőt, ha szükséges, a régen 
mérlegelt, az eddigieknél nyíltabb kiállás időszaka.

Innen a könyvben olvashatjuk – több fejezeten át –, 
hogy hogyan születik a „kém”, miként kellett bujkálnia. 
Wallenberg is próbálkozott, hogy megmentsék a tudóst, 
ő azt remélte, hogy Debrecenben személyesen találkozhat 
majd Malinovszkij marsallal, de oda soha nem érkezett 
meg. Végül Vorosilov utasítására Malinovszkij egy Alekszej 
Vologyin nevű alezredest bízott meg, hogy a bujkáló két 
világhírű személynek, Kodály Zoltánnak és Szent-Györgyi 
Albertnek igyekezzen a nyomára bukkanni és kimenteni az 
ostromlott fővárosból. A két különösen fontos személyisé-
get a már felszabadított területre kell vinni. 

Szent-Györgyi Albertről az újrainduló nyomtatott sajtó 
hírül adta, hogy a minisztertanács az Országos Közneve-
lési Tanács elnökévé nevezte ki. Ő Budapestre költözött, 
elbúcsúzott szegedi kollégáitól, hivatkozva fővárosi meg-
bízatásaira. Vezető szerepet vállalt az ország tudományos 
életének újjászervezésében, így tudós barátai egyetértésével 
szükségesnek tartotta a Magyar Tudományos Akadémia át-
szervezését. Ezen a ponton tapasztalhatta meg először, hogy 

a magyarokra jellemző évszázados széthúzás és perlekedés a 
háborúban szinte mindenki által elviselt szenvedés ellenére 
is még mindig létezik. Az úri Magyarország értelmiségének 
egy része igyekezett az előző rendszer privilégiumokba rej-
tett konzervativizmusát megőrizni. A régi gárda és az újat 
kezdeményezők között éles vita alakult ki.

A nagy munkák közepette több negatív tapasztalata is 
volt. Hallott a „málenkij robot”-nak elnevezett munkába 
elhurcolt emberekről, az úgynevezett „zabrálások”-ról és a 
szabadjára engedett szovjet katonák egyéb tetteiről. Viszo-
nya Rákosi Mátyással is egyre barátságtalanabb lett. Riad-
tan figyelte a belpolitikai változásokat, melynek lényege, 
hogy a kommunisták belekezdtek az egypárti uralom meg-
szervezéshez szükséges durva politizálásba.

Mindezek hatására egyre messzebbre akart kerülni az 
országtól. 1947 nyarán megkapta az amerikai bevándorlási 
vízumot, és elhagyta Magyarországot.

Második felesége és leánya is rákban halt meg. Ez is 
indította, hogy élete utolsó éveiben a rákkutatással foglal- 
kozzék.

Fizikai és szellemi alkotóerejének megőrzésével 39 évet 
élt emigrációban. 1986. október 22-én amerikai állampol-
gárként hunyt el. 

Nagyon ajánlom a tartalmas könyvet elolvasásra.

Összeállította: Király Istvánné

Wisinger istván: a Nobel-díjas kém

(ATHENEUM, 2016) 
A Népszava Szép szó mellékletében Csepregi Evelyn cik-
két olvasva ismerhettem meg Wisinger István könyvét, aki 
Szent-Györgyi Albertről írt dokumentumregényt.

A szerző következő mondata keltette fel figyelmemet: „Rá-
jöttem, hogy Magyarországon a szakembereken kívül sokan 
nem ismerik sem mint tudóst, sem mint közéleti embert. Azt 
tanították az iskolában, hogy feltalálta a C-vitamint. Egy vi-
tamint azonban nem lehet feltalálni, hanem csak megtalálni. 
Meg azt is tanították, hogy ezért kapott Nobel-díjat.”

Valóban – ismereteimet reálisan felmérve – egy könyves-
boltban sem emeltem volna le a polcról, hogy belenézzek, 
hiszen úgysem érteném.

Az ismert riporter munkája során találkozott a Nobel-dí-
jas tudóssal, riportot készített a 90. születésnapja alkalmából. 
Megismerhette személyiségét, kalandos életét. A  találkozás 
alapján írta meg A Nobel-díjas kém c. regényét, ami 9000 
példányban jelent meg.

E cikk alapján olvastam el a regényt, amit alig tudtam le-
tenni. Nagyon hamar elolvastam.

A könyvben csodálatos embert ismerhettem meg Szent-
Györgyi Albertben, a tudóst, a józan gondolkodású hazafit. 
Az alaposan leírt történelmi háttér által megtudhattam, hogy 
nagyon nehéz körülmények között élt, dolgozott, tevékeny-
kedett szeretett hazája érdekében.

Továbbiakban rövid idézetekkel motiválnám a könyv el-
olvasását. 

A kezdetről
A nagynevű Lenhossék orvosdinasztia leszármazottját 
meglátogatja Cambridge-ben Magyari Zoltán professzor – 
1927 nyarán –, akit Klebelsberg Kuno őméltósága bízott 
meg, hogy keresse fel Szent-Györgyit, s Szegedre hívja a 
kibővített egyetemi fakulás vezetőjének. 

...
A tudós azt válaszolta, hogy a hazatérése csupán idő kérdé-

se. „Arra gondoltam, ha majd egyszer a saját eredményeimért 
becsülnek, és nem pedig a Lenhossék családhoz kötött rokon-
ságomért, akkor Budapesten folytatom a kutatásaimat. Bár 
sajnos itt a tízesztendős lányommal is kénytelenek vagyunk 
angolul beszélni, hogy ne zavarjuk meg az iskolai oktatását. 
Pedig csak otthon tanulhat meg tökéletesen magyarul, ami 
legalább olyan fontos nekem, mint bármiféle tudományos 
eredmény.”

Hazatérését így indokolta: „Csak azért fogadtam el az 
ajánlatot, mert úgy gondoltam, itt hasznosabb lehetnék, és 
nagyobb szükség is lenne rám Magyarországon, mint bárhol 
máshol a világon. (…) 1930 augusztusában tértek haza Sze-
gedre. A Szegeden eltöltött mintegy tizennégy esztendő, egé-

szen a németek magyarországi bevonulásáig, Szent-Györgyi 
Albert életének talán legnyugalmasabb és legtermékenyebb 
időszaka volt.”

A C-vitamin felfedezése 1932-ben Szent-Györgyi Albert 
és munkatársai nevéhez fűződik, amit világszerte elismertek. 
1932 decemberében Budapesten díjazta a kormány a fentie-
kért.

1937. október 28-án táviratot kapott a tudós.
„A biológiai égésfolyamat terén, valamint ezzel összefüg-

gésben a C-vitaminnal és a fumársav-katalízissel, valamint a 
sejtlégzéssel kapcsolatos felfedezésekért a királyi Karolinska 
Intézet Orvosi Fakultása Önnek ítélte az ez évi fiziológiai or-
vosi Nobel-díjat és a vele járó negyvenezer dollárt.”

(Ez akkor 200 000 pengőnek felelt meg.)
Addig alapítása óta 18 állam tudósa kapta meg a díjat, 

Magyarország így lett a tizenkilencedik. Szent-Györgyi volt 
az első magyar, aki idehaza dolgozó kutatóként nyerte el. Ad-
dig a magyar származásúak közül a Heidelbergben élő Lé-
nárd Fülöp fizikus a katódsugarakra vonatkozó kutatásaiért 
1905-ben, a magyar családból Bécsben született Bárány 
Róbert osztrák tudósként a fül ívjáratának kutatási eredmé-
nyéért 1914-ben, és a szintén Bécsben született Zsigmondy 
Richárd, akinek édesanyja volt magyar származású, 1925-
ben lett a kémiai díj nyertese.

1939. márciusában felsőházi tagnak választották. A 1940–
41-es tanévben rektori megbízást kapott. 

A politika belépett az életébe.
1939-ben kitört a világháború. Úgy érezte, a politika elvi-

selhetetlen mértékben megzavarta életét, és belőle a háború 
és a körülötte tapasztalható hisztéria olyan indulatokat vál-
tott ki, amelynek hatására később – a jobboldali kormánykö-
rök megbecsülésére is épülő társadalmi pozíciója és a felsőhá-
zi tagsága ellenére – szembefordult mindazzal a veszéllyel és 
gyűlölettel, ami előbb személyes szakmai munkájának nyu-
galmát, majd az ország tudományos, kulturális helyzetét, vé-
gül puszta létét is fenyegette. (…) A diákok tapasztalhatták, 
hogy kedvelt tanáruk mentora, Klebelsberg Kuno hatására 
semmibe vette a felsőoktatásra vonatkozó numerus clausust 
tartalmazó törvény által előírt hatszázalékos felvételi korláto-
zást, amely a zsidó származású diákokra vonatkozott…

Szegeden elindult egy olyan kirívó esemény is, amely ki-
fejezetten a Prof. személye ellen irányult, miután a jobbolda-
li diákok megtalálták ehhez azt a precedenst, amely alapján 
Szent-Györgyi egész magatartása iránti ellenszenvüknek nyil-
vánosan is bizonyítékát adhatták.

Hitler hódító háborúját és a Führert nyíltan elítélve (…) 
utalt az előző háborúban tapasztalt élményei alapján kiala-
kult pacifista meggyőződésére, és kijelentette, hogy szerinte 
pillanatnyilag az igazi veszély a nácizmus.

Húsvét a Hotel Solarban
2019. április 19–22. 

•	3	éjszaka	szállás
•	Svédasztalos	félpanzió
•	Húsvéti	 programok	 (kézműves	 foglalkozás,	 tojás-
gurító	verseny,	a	tojásfestés	művészete	–	bemuta-
tó,	húsvéti	bál)

Részvételi díj: 31 800 Ft/fő + IFA

Solar-nyuszi ajándéka: A gyermekeknek
12 éves korig 2 felnőttel egy szobában 

50% kedvezményt biztosítunk!
•	Hosszabbítási	lehetőség:	8600	Ft/éj	+	IFA;
•	Idegenforgalmi	adó:	400	Ft/fő/éj;
•	Egyágyas	felár:	2000	Ft/éjszaka;
•	Prémium	szoba	felár:	3000	Ft/éjszaka

HOTEL SOLAR*** Nagyatád
Tel.:	82/504–135;	30/697–2668

7500	Nagyatád,	
Széchenyi	tér	28.,

infosolar@t-online.hu,
www.hotelsolar.eu
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Közvetített szolgáltatásaink:

 a Lakossági - vállalati hitelezés
 a Pénzügyi alkuszi tevékenység
 a Biztosítási tevékenység
 a	Ingatlanok eladása – vétele
 a Ingatlanok kiadása – bérlése
 a  Projektek menedzselése
 a Állami támogatások
 a CSOK
 a	NOK
 a	Zöld energia
 a	MOK kegyeleti pénztár
 a Média felület biztosítás
 a Kedvezmény kártya

Keressen Minket bizalommal!
* partnerkapcsolat@shbankhaz.hu

Támogatott cikk 

Nagy sikerű kiállítással ünnepelte a győri Paál László Képzőművészkör 
megalakulásának 70 éves évfordulóját.

A győri képzőművészkört 1949-ben Tóvári-Tóth István 
Munkácsy-díjas festőművész alapította a valamikori Ma-
gyar Vago- és Gépgyár vezetésének felkérésére. Megala-
kulása óta töretlenül és sikeresen működik. Taglétszáma 
31  fő, amely mutatja az érdeklődést a festőkör munkája 
iránt.

Eredményeiket köszönhetik a kiváló művészeti veze-
tőknek, mint pl. Barabás László győri festőművész, Szal-
kai Károly győri festőművész, Barna Borbála és Balogh 
Attila. A jelenlegi művészeti vezető Tanai Guzorán Anna 
művésztanár, aki igyekszik az elért eredményeket megtar-
tani, illetve fejleszteni. Nemcsak heti rendszerességgel fes-
tenek-alkotnak, hanem a kör elnöke – Csontos Klára  által 
szervezett festő kurzusokon is részt vesznek (pl. Siófokon, 
Székesfehérváron stb). 

Évente 18–20 kiállítást szerveznek egyénileg, és egy nagy 
közös kiállítást, amely minden évben a győri Konferencia 
Hotel Galériájában kettő hónapig látható. (Jelenleg 2019. 
február 28-ig 126 db festmény tekinthető meg). A kiállítás 
iránti érdeklődés hatalmas, így elmondhatjuk, hogy való-
ban népszerű a győri Paál László Képzőművészkör.

A jubileumi kiállítást Rózsavölgyi László úr, az OKSTB 
elnöke nyitotta meg, Gasparek Ildikó, az ART 9000 elnök 
asszonya szakmailag értékelte.

Csontos Klára, a Képzőművészkör elnöke boldogan 
mondta el, hogy jó hangulatban és jó társaságban – hatvan 
év fölött is – jó örülni a közös sikereknek.

Csontos Klára, a Paál László Képzőművészkör elnöke

a digitális világ előnyei a senior 
korosztály számára 

Karácsonyra eddig csokit, könyvet vettünk az unokák-
nak, mi pedig sálat vagy konyhai eszközöket kaptunk. 
Ma már sokszor tabletet, okostelefont, játékkonzolt 
adunk-kapunk. 

A digitális eszközök az életünk részeivé váltak, 
megkönnyítik, kényelmesebbé teszik azt. 

Egyre többen használják nap mint nap az interne-
tet a leghétköznapibb élethelyzetekben is. A teljes élet 
megéléséhez informatikai ismeretek is kellenek. A di-
gitális készségeink fejlesztése ezért minden életkorban 
elsődleges fontosságú.

Egy új kezdeményezésre hívnánk fel a figyelmet. 
Ebben a gyermekeink, unokáink szánnak arra időt, 
hogy idősebb családtagjaikat tanítsák az internet és a 
digitális eszközök használatára.

A program sikerét jól jelzi, hogy a netet már hasz-
náló nagyszülők, dédszülők harmada kettő, további 
közel egyharmada pedig három vagy több interne-
tezésre alkalmas eszközt is használ. A netezők szerint 
az idősebbek számára a digitális képességek elsajátí-
tásához a közös tanulás a legjobb út, mely egyszerre 
jelent több együtt töltött időt, közös fejlődést és közös 
szórakozást is. 

Az internet az idősebbek életét elsősorban a ro-
konokkal, barátokkal, ismerősökkel történő kapcso-
lattartás, az információkeresés és az ügyintézés terén 
könnyíti meg.

A karácsonyra, születésnapra kapott okostelefonon, 
tableten számos feladatunkat intézhetjük el kényelme-
sebben, egyszerűbben. Nem kell többé sorban állni a 
postán vagy az okmányirodában. Bevásárolhatunk az 
interneten, ezzel rengeteg időt, energiát és pénzt ta-
karítva meg. Videotelefonálhatunk, „szkájpolhatunk”, így 
nemcsak hallhatjuk, láthatjuk is beszélgetőpartnerünket.

A közösségi oldalakon, mint például a „fészbúk”, akár 
fellelhetjük elveszettnek hitt rokonainkat.

Zenéket, filmeket hallgathatunk és nézhetünk teljesen 
ingyen. A  főzéshez nagyszerű recepteket, a takarításhoz 
vagy barkácsoláshoz házi praktikákat kereshetünk. És ha 
kimozdulnánk a szobából, nyaralási úti célt keresni, szál-
lást foglalni, koncertjegyet vásárolni is minden eddiginél 
egyszerűbben és gyorsabban sikerülhet online.

Sokan gondolhatják, hogy a világháló nélkül is teljes 
életet élnek, és a számítógép kezelése nem nekik való ki-
hívás. Emiatt is kezdtünk bele digitális szemléletformáló 
programunk végrehajtásába.

A Palóc Ifjúság-, és Családsegítő Nonprofit Kft. prog-
ramjának célja, hogy erősítse a digitális készségekkel nem 
vagy nem kellő szinten rendelkezők digitális világ iránti 
nyitottságát, ösztönözze a modern, okos eszközök haszná-
latát, a meglévő IT-szolgáltatások nagyobb kihasználását.

Ehhez a GINOP-3.3.3-17-2017-00020 azonosítási szá-
mú, digitális szemléletformáló programunk keretében 12 
hónap alatt 18 rendezvényt és 1 összetett médiakampányt 
valósítottunk meg, és közvetlenül mintegy 1500, közve-
tetten kb. 60 000 főt érünk el a Salgótarjáni kistérség te-
lepülésein. 

A  projektről bővebben az alábbi oldalon olvashatnak: 
https://www.palocics.com/ginop333/

Közvetített szolgáltatásaink:

 a Lakossági - vállalati hitelezés
 a Pénzügyi alkuszi tevékenység
 a Biztosítási tevékenység
 a	Ingatlanok eladása – vétele
 a Ingatlanok kiadása – bérlése
 a  Projektek menedzselése
 a Állami támogatások
 a CSOK
 a	NOK
 a	Zöld energia
 a	MOK kegyeleti pénztár
 a Média felület biztosítás
 a Kedvezmény kártya

Keressen Minket bizalommal!
* partnerkapcsolat@shbankhaz.hu
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Drágán bankolhat sok nyugdíjas 

A nyugdíjasok fele kéri bankszámlára a járadékot. Többet 
járnak fiókba, mint a fiatalok, de akinek magas a nyugdíja, 
ugyanúgy használja a digitális csatornákat.

A bankszámlára korábban érkezik meg a nyugdíj, mint 
ahogy a postás kihozza, mégis sok nyugdíjas kéri még min-
dig készpénzben a járadékot.

Magyarországon a KSH adatai szerint nem egészen 2,6 
millió nyugdíjas van. „Az érintettek körülbelül fele kész-
pénzben kéri az ellátását, ami azt jelenti, hogy nagyon 
készpénzorientált ügyfélkörről beszélhetünk” – mondják a 
K&H Bank szakértői. Az évente kifizetett nyugdíj egyéb-
ként hatalmas összeg, 3,5 ezer milliárd forint körül van.

Az idősebb korosztály árérzékeny, amikor 2013-ban be-
vezették a tranzakciós illetéket, és megszűntek az ingyenes 
bankszámlacsomagok, nagyon sok nyugdíjas kérte bank-
számla helyett készpénzben a nyugdíját. Ez is közrejátszha-
tott abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisz-
tikái szerint 2012. december 31. után három év alatt több 
mint 522 ezer lakossági bankszámla szűnt meg.

A magas nyugdíjjal és megtakarítással rendelkezők körében 
hasonlóan gyakori a bankkártya- és az internetbank-haszná-
lat, mint más korcsoportoknál.

Gyakrabban járnak a fiókba
A háttérben az áll, hogy a hatvan fölötti korosztály ban-

kolási szokásai a bankok tapasztalatai szerint eltérnek a fia-
talabbakétól. „Nyugdíjas ügyfeleink jellemzően betéti kár-
tyát igényelnek a választott számlacsomag mellé. A digitális 
szolgáltatásokat kevesebben használják, előnyben részesítik 
a hagyományos csatornákat, szívesebben keresik fel a bank-
fiókot, intézik a banki ügyeket személyesen, és tartanak ott-
hon készpénzt” – mondják az UniCredit Bank szakértői. 
„A 65 év felettiek körében a fiókhasználat jelentősebb, a di-
gitális csatorna és bankkártyahasználat arányaiban kevésbé 
meghatározó” – teszik hozzá.

Csakhogy a fióki szolgáltatások drágák, így a digitális 
csatornáktól idegenkedő ügyfélkörnek a többszörösébe ke-
rülhet a bankolás, mint azoknak, akik az interneten intézik 
a pénzügyeiket. A  változás azonban elindult: a nyugdíjas 
korosztály is egyre nyitottabbá válik a digitális szolgáltatá-
sokra. A  magas nyugdíjjal és megtakarítással rendelkezők 
körében pedig hasonlóan gyakori a bankkártya- és az inter-
netbank-használat, mint más korcsoportoknál.

„A nyugdíjas ügyfelek igényei megegyeznek más szeg-
mensbe tartozó ügyfeleink igényeivel, csupán az előfordulá-
si arányában van eltérés” – mondják a K&H-nál. A frissen 
nyugdíjba lépők szokásai pedig már nem sokban különböz-
nek az aktív munkavállalókéitól. „A nyugdíjba vonulással 
az alapvető számlahasználati szokások nem változnak meg, 
ha valaki csoportos beszedési megbízással fizeti a közműve-

ket, és bankkártyával vásárol, azután is ezt fogja használni, 
hogy nyugdíjba vonult. Nyilván a már régebben nyugdíjba 
vonultak esetén a digitális csatorna és bankkártya használa-
ta arányaiban kevésbé meghatározó” – osztja meg tapaszta-
latait a Budapest Bank.

Egyre többen használják a digitális bankot
Az idősebbek között is sokan vannak, akik nem szeret-

nek postára járni, és átutalással, bankkártyával vagy csopor-
tos beszedéssel fizetik a számláikat. A digitális megoldásokat 
is egyre többen használják, hogy naprakész információhoz 
jussanak az egyenlegükről, bankkártyalimitet állítsanak, 
vagy be tudjanak rögzíteni egy átutalást kényelmesen ott-
honukból. Ennek is köszönhető, hogy kifejezetten senior 
számlacsomag kevés helyen van. A Takarék-csoport kivétel, 
náluk a lakossági bankszámlát a 60 év fölötti ügyfelek úgy-
nevezett 60+ kedvezménnyel kérhetik, ekkor a számlaveze-
tés díja csak 400 forint havonta.

Ingyenes számlavezetés is elérhető viszont a nyugdíjasok 
számára más bankoknál. A CIB Bank például az úgyneve-
zett ECO-bankszámlát ajánlja ennek a korosztálynak. Ha 
az oda érkező nyugdíj eléri a minimálbért, díjmenetes a 
számlavezetés nekik is. A többi bank is azt ajánlja, a nor-
mál lakossági számlacsomagok közül válasszon magának a 
nyugdíjas ügyfél, az OTP-nél például több mint 250-féle 
számlacsomag állítható össze attól függően, mi az ügyfél 
preferenciája, digitális csatornákon vagy inkább a fiókban 
szeret-e jobban bankolni.

Számlaválasztó programok
Az interneten és az MNB honlapján egyébként elérhetők 

bankszámlaválasztó programok, amelyekkel bárki – a nyug-
díjasok – is választhatnak maguknak megfelelő számlacso-
magot. Ezek alapján azok, akik nem vesznek fel készpénzt 
bankfiókban, havonta 1000 forint alatt megúszhatják a 
bankolást. Akik viszont a fiókban vennék fel a nyugdíjukat, 
havonta minimum 2–3 ezer forintos bankolási költséggel 
kell számolniuk. Atm-ből ugyanis havonta 150 ezer forin-
tot még fel lehet venni ingyenesen, a fiókokban történő 
készpénzfelvételnek viszont mindenhol magas a díja.

A bankszámlának lehet még egy nagy előnye: ha késik a 
nyugdíj, vagy nem tart ki a hónap végéig, akkor sem kell 
másoktól kölcsön kérni. A  bankok a nyugdíjasok számá-
ra is kínálnak folyószámlahitelt, ha egy náluk vezetett fo-
lyószámlára érkezik a járadék. Ennek az összege a havonta 
érkező járadék legfeljebb 2–3-szorosa lehet. Más hitelek-
kel ellentétben a folyószámlahitelnél életkori korlát sincs, 
az egyetlen elvárás az, hogy rendszeresen érkezzen utalás a 
számlára. A hátránya az, hogy a kamata viszonylag magas, 
20–30 százalék is lehet akár.

Forrás: Napi.hu

Hírek Európából

Civil Európa

Hírek civilekről és az Európai Unióról 
– az Európa Ház hírleveléből

VÁLaSZtÁS MÁJUS VéGéN
2019 „sűrű” év lesz az EU életében: május 23–26. között 
új európai parlamenti képviselőket választunk, és lesz új 
Bizottság is. Sokan tartják fontosnak, hogy az EP-válasz-
tásokon minél többen vegyenek részt, mivel a legutóbbi, 
2014-es választásokon összeurópai szinten rekordalacsony 
(42,61%) volt a részvétel. Magyarország sajnos az EU-átlag 
alatt teljesített 28,97%-kal.

Sokan próbálnak tenni azért, hogy minél többen vegye-
nek részt a szavazáson. Az Európai Unió a héten indította 
el új honlapját, ahol tagállamokra lebontva ad információt 
a szavazás technikai részleteiről.

Persze az európai civil szektor is mozgolódik. A Culture 
Action Europe, a kulturális civil szervezeteket, művészeket 
összefogó hálózat is nemrég indította el kampányát Nincs 
Európa kultúra nélkül címmel. Természetesen az ő céljuk 
is az, hogy buzdítsák az állampolgárokat a szavazáson való 

részvételre, de egyben szeretnék felhívni a figyelmet a kul-
túra, az EU kultúrával foglalkozó programjainak fontos-
ságára is. Egy demokratikus, sokszínű, méltányos, szabad, 
emberi, befogadó és nélkülözhetetlen Európáért kampá-
nyolnak. Április 25-én pedig online kerekasztalt szervez-
nek európai parlamenti képviselőjelöltekkel kulturális kér-
désekről.

További információ a kampányról:
https://cultureactioneurope.org/projects/ep-elections-

2019-campaign/

DUNa-PÁLYÁZat
Január 28-tól lehet pályázni az EU Duna Régió Stratégia 
Duna Transznacionális Program keretében. Főpályázó le-
het önkormányzat vagy civil szervezet is, ha székhelye a 
Duna-régió egy országában van, és minimum három part-
nernek kell összefognia. Az első körös szándéknyilatkoza-
tokat március 8-ig kell leadni.

További információ és részletek:
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-propo-

sals/third-call-for-proposals

Kedves Nyugdíjas Kortársaim!

az információ nagy hatalom, amely 
átalakítja világunkat!

Az információátadás módszerei között az egyik legnagyobb 
hatással bír a beszéd (az ún. verbális kommunikáció), kü-
lönösen akkor, ha ez testbeszéddel (pl. mosolygó, kedves 
vagy gyűlölködő arckifejezés) is társul.

A beszéd általi meggyőzés szolgálhat jó célt, de alapvetően 
alattomos, a másik fél becsapását, megkárosítását is céloz-
hatja. Ez az utóbbi szándék a megszólított egyén alapvető 
tulajdonságainak (hiszékenység, félelem az idegentől, be-
tegségtől, az ajándék elfogadásának öröme, szeretünk jól 
járni valamivel stb.) ismeretére épít.

Évek óta változatos módszerekkel céloztak meg ben-
nünket a CSALÓK. Miután az idősek szégyellik bevallani, 
hogy becsapták őket, ezért a CSALÓK-at nehéz elfogni, 
megbüntetni. Módszerük, hogy szép szóval, kedvező vagy 

ingyenesnek feltüntetett ajánlatokkal (pl. ingyenes egész-
ségszűrés) környékezik meg az idős embert. A beszélgetést 
sokszor semleges témákkal kezdik, csak kedvesen kérdez-
getve, majd ügyesen kiszedik a kiszemeltből a rá vonatko-
zó személyes információkat (unoka, betegségek, szokások, 
kor, cím, elérhetőség stb.)

Kedves Nyugdíjas Kortársaim! Legyetek óvatosak! Meg 
kell tanulni, hogy NINCS INGYEN SZOLGÁLTATÁS, 
AJÁNDÉK! Később, ha nem vagytok óvatosak, előrelátók, 
az ún. szolgáltatás, termék árának többszörösét fizettetik 
meg veletek!  Gondolkozzatok, ne írjatok alá vaktában 
szerződést, hanem otthon tüzetesen nézzétek át még az 
aláírás eldöntése előtt!

A manapság különösen aktuális problémát korosztá-
lyunk érdekében lejegyezte:

Véghné Reményi Mária – NYUBUSZ-elnök
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Veseerősítés – a vízelem és a félelem 

A veseerősítés nem csupán a szervet, hanem az ún. vese-
meridiánt is jelenti. A meridiánok energiapályák, amelyek 
behálózzák a szervezetet, mint egy úthálózat, mindent 
mindennel összekötve. Így fordulhat elő, hogy a kínai 
orvoslásban nagyon sok betegségnek, fájdalomnak, disz-
komfortérzetnek, érzelemnek, hangulatnak is egészen más 
magyarázata van, így egészen más megoldási javaslata is, 
mint a nyugati orvoslásnak. A kínai orvoslásban az első 
a harmónia helyreállítása, és a szervezet saját regeneráló-
dási folyamatainak támogatása a cél. A vesemeridiánhoz 
szorosan tartozik a húgyhólyag-meridián is, ezek ketten 
tartoznak az öt elem elmélet alapján a vízelemhez. Ennek 
az időszaka a tél, ebben az évszakban, kell erre a két szervre 
kiemelten figyelni, vigyázni. 

De honnan tudhatjuk, hogy szükség van-e vese, illetve 
vízelem erősítésére, azoktól a helyzetektől eltekintve, ami-
kor egyértelműen kimutatható már a szervi baj, és miért 
ilyen fontos ez? Amikor egy meridián működése „elrom-
lik”, annak rengeteg „jele” van. Ha ismerjük és felismerjük 
az enyhébb jeleket, akkor meg tudjuk akadályozni komo-
lyabb betegségek kialakulását. Ha az alábbi felsorolásból 
10-szer vagy annál többször mondja magára, hogy jellem-
ző rám, akkor érdemes a vesemeridián–vízelem erősítésére 
odafigyelni.  
 1. Gyakori vizelés, a húgyhólyag betegségei, inkontinen-

cia 
 2. Állandó fáradtság, letargia, gyakori ásítozás, sóhajtozás
 3. Püffedés és vízfelgyülemlés a bokáknál és a lábfejeken
 4. Püffedés és sötét színű táskák a szemek alatt 
 5. Nemzőképtelenség, meddőség, impotencia, alacsony 

libidó
 6. Gyakori orrvérzés
 7. Vékony szálú, töredezett végű, fénytelen haj, korai 

őszülés, kopaszodás 
 8. Fülcsengés, -váladékozás, hallásprobléma 
 9. Fájdalom a hát alsó részében, isiász és lumbágó
10. A térdek merevsége vagy gyengesége
11. Feszülés vagy fájdalom a lábak és a csípő hátsó 

részében
12. Fájdalom a bokaboltozatban, a talpban és a sarkakban
13. Sóvárgó vágy sós ételek után 
14. Folytonos panaszkodás, siránkozás
15. Akaraterő hiánya, vereségtudat, félelem a kudarctól
16. Félelmek és fóbiák, félénkség, önbizalomhiány 
17. Paranoid, gyanakvó viselkedésmód 
18. Nehézségek a tanulóképességgel, lassúság, rossz me-

mória
19. Puha vagy törékeny, gyenge csontok, csontritkulás  
20. A tünetek a hideg és nedves időben súlyosbodnak

Nos, mit tehetünk, ha kiderült, hogy szükség van vese-
erősítésre? 
1. Tanuljuk meg a helyes mennyiségű vizet helyesen meginni. 

Ez 10 testsúlykilogrammonként 4 dl vizet jelent, testmele-
gen és kortyonként elfogyasztva. 

2. Minden sötét színű étel – áfonya, szeder, fekete szezám-
mag, fekete bab stb. a vesét erősíti, érdemes ezeket beépíte-
ni az étrendbe. 

3. Csak jól felöltözködve menjünk ki a levegőre, és ne 
hagyjuk magunkat kihűlni. Ez a füleinkre fokozottan 
igaz. Egy szép kalap nagyon csinos, de igazi sapka vi-
selése a legjobb. A derékfájósok, veseproblémások szá-
mára a derékmelegítő viselése a ruha alatt nagy segítség.  
Az ételeink és italaink, javaslom, testmelegek legyenek, 
hogy védjük a vese energiáját.

4. A sós íz a vese íze. Ezért fontos, hogy ne vonjuk meg ma-
gunktól a sót teljesen. Ha gyógynövényteát iszunk, akár 
egy icipici sót tehetünk a teába – nem annyira, hogy ka-
rakteresen sós legyen, így könnyebben beépülnek a ható-
anyagok. Ugyanakkor fontos, hogy túlzásba se vigyük a 
sófogyasztást, mert a másik véglet is árthat a vesének.

5. Amennyiben hideg a lába, javaslom esténként, lefekvés 
előtt a meleg vizes lábfürdőt. Ez akár a nyugodt alvásban 
is segíthet.

6. A cickafarkfű a vese és a nőgyógyászati szervek nagy ba-
rátja. Probléma esetén akár tea, akár ülőfürdő formájában 
nagyon hasznos.

7. A vese tápanyagai a fehérje és a kálcium, magnézium. 
Vese-(szervi) problémák esetén ugyanakkor a fehérjefo-
gyasztást csak szigorú ellenőrzés mellett javaslom. De mi-
vel alaptápanyaga minden tömör szervünknek a fehérje, a 
teljes kihagyása a kínai orvoslás elmélete alapján semmi-
képpen nem megoldás.
 A tömör szervek erősítése nem egyszerű feladat. De nem 

lehetetlen. Ugyanakkor a vese különlegessége, hogy ezt örökít-
jük a következő generációnak. A vese erősítése mellett nagyon 
fontos, hogy elkerüljük, ami gyengíti. Ez pedig a félelem. El-
kerülni lehetetlenség, de legalább ne keressük a helyzeteket, 
pl. félelmetes filmek, hírek stb. Ne ijesztgessük a gyerekeket, 
mert azzal az ő veseenergiájukat tudjuk gyengíteni. A meridiá-
nokhoz érzelmek is tartoznak, a veséhez például a félelem. Így 
kapcsolódik össze a vízelem és a félelem. Jó egészséget! 

Pántya Anita, meridián diagnoszta  
és meridián masszőr, coach

www.tudatosegeszseg.webnode.hu

A cikkben leírtakkal kapcsolatban felmerülő kérdése-
it küldje el bátran e-mail-címemre, szívesen válaszolok:  
anita.pantya@meridianclub.eu

Mire figyeljünk a tűzifa vásárlása során?

Itt a fűtési szezon. Sok fogyasztó tűzifával oldja meg ott-
hona fűtését. Mire figyeljünk a tűzifa vásárlása során?

A Budapesti Békéltető Testülethez beérkező kérelmekben ta-
lálkozunk olyan fogyasztói problémákkal, ahol a fogyasztók 
nincsenek tisztában a megvásárolt tűzifa típusával, minősé-
gével vagy akár annak mennyiségével. Az esetleges felmerülő 
problémák elkerülése végett azonban nem árt körültekintően 
tájékozódni a tűzifaárak összehasonlítása és a mennyiségek, 
valamint a csomagolások tekintetében.

A konkrét esetben a fogyasztó megvásárolt összesen 6,4 m3 
tölgy tűzifát, és a szállításért is külön fizetett. A fát 4 db úgy-
nevezett Big Bag zsákban kiszállították. Egy zsák a tájékozta-
tó szerint 1,6 m3 ömlesztett fát tartalmazott. A fa kirakodása 
után kiderült, hogy a leszállított áru kevesebb mennyiségű, 
mint a kifizetett mennyiség. A fogyasztó szerint a zsákok mé-
rete 90x90x130 cm volt, amibe csak 1,05 m3 mennyiség fért 
bele. A problémát jelezte a zsákok visszaadásakor a vállalkozás 
felé, de arra hivatkoztak, hogy a megrendelt fa ömlesztett áru. 
A vállalkozás hangsúlyozta, hogy a megrendelt termék Big Bag 
zsákban árult tűzifa, melyet nagy sikerrel árusítanak 2014 óta 
a vevők teljes megelégedésére. A zsák tartalma 1,6 ömlesztett 
köbméter tűzifa 25 cm vagy 33 cm hosszban vágva és hasítva. 
A zsákok 95x95x150 cm méretűek, melyek mivel nem merev 
tároló eszközök, feltöltésekor kihasasodnak, így henger formá-
júak lesznek. Feltöltve átmérőjük 120 cm és magasságuk 140 
cm. A henger köbtartalmának a kiszámításával ez 1,58 m3. 

Fentiek alapján álláspontjuk szerint nem károsították meg 
a fogyasztót, mert az ömlesztett tűzifa mennyisége nem egye-
zik pontosan az egyenlő méretű fadarabok mennyiségével. 

A fogyasztó a cég internetes reklámját látva telefonon adott 
le rendelést, amikor is minden esetben tájékoztatják a vevőket 
a pontos mennyiségekről. Mivel a weboldalukon egyértel-
műen hirdetik, hogy az általuk készített Big Bag zsákos kisze-
relés ömlesztve tartalmazza az 1,6 m3-t, ezért nem érzik, hogy 
bárkit is félretájékoztattak volna. Végül az eljárásban egyezség 
született, és a vállalkozás méltányosságból a törzsvásárló fo-
gyasztó részére gyújtósnak való fatörmeléket ajánlott fel.

Tűzifából többféle mennyiségi formáról beszélhetünk, úgy 
mint sarangolt vastag vagy vékony tűzifa. Van hasított, da-
rabolt és szabályosan összerakott tűzifa (ún. kalodás tűzifa). 
Az ömlesztve szállított aprított tűzifánál (ún. hálós ömlesztett 
tűzifa) a tűzifahalom befoglalóméretei jóval kevesebbek, tehát 
nem egyeznek a tényleges m3-rel. 

Ha nem köbméterben, hanem tömegben vásárol a fogyasz-
tó, akkor arra kell figyelemmel lennie, hogy a kiválasztott fa 
tömegét befolyásolja a fa fajtája, a nedvességtartalma és annak 
egészségi állapota is. A frissen kivágott, azaz nedves fa és egy 
jól kiszáradt fa össztömege között legalább 25%-os eltérés is 

lehet. Száraz fával történő fűtéssel akár 30%-kal csökkenthe-
tők a fűtési költségek.

A vásárlók könnyebb tájékozódása és a jogkövető piaci sze-
replők érdekében 2016. július 1-je óta jogszabály írja elő a 
tűzifát árusítóknak, hogy adásvételekor tűzifavásárlói tájékoz-
tatót is mellékelniük kell a szállítmányhoz.

Ehhez hasonló panaszok és fogyasztói jogviták elkerülése 
érdekében a következőket fontos megjegyezni! 

Mire figyeljenek a fogyasztók? 
1. A tűzifát térfogatra vagy köbméterben (m3) érdemes vásá-

rolni, mert így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a 
fa víztartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyisé-
get!

2. Ha tömegre vásárol tűzifát, akkor figyeljen oda, hogy csak 
hitelesített mérlegen mért tűzifára vonatkozó, mérlegjegy 
alapján kiállított számla ellenében fizessen! 

3. Csak olyan legálisan működő értékesítőtől vásároljon, aki/
amely a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítóje-
gyet és tűzifavásárlói tájékoztatót is biztosít!

4. Győződjön meg az adott tűzifa-egységcsomag tényleges fa-
anyagtartalmáról, és annak egységárát hasonlítsa össze más 
kereskedők által kínált hasonló termékek árával.

5. Ha nincsen tapasztalata tűzifa vásárlásában, akkor bővebb 
tájékoztatást kaphat a Portal.nebih.gov.hu/eutr honlapon! 

6. Amennyiben interneten vásárol tűzifát, akkor a webolda-
lon alaposan olvassa át a kiválasztott termék minőségére, 
mennyiségére és csomagolására vonatkozó fontosabb in-
formációkat! Ne feledje, hogy a megrendeléssel egyidejűleg 
automatikusan elfogadja a vállalkozás weboldalán feltünte-
tett általános tájékozatóját vagy általános szerződési feltéte-
leit! 

7. A tűzifa átvétele előtt mindig ellenőrizze a leszállított tűzifa 
fafaját, mennyiségét (térfogatát), egészségi állapotát, össze-
rakottságát és feldolgozottsága fokát! 

8. Minden esetben őrizze meg az írásbeli megrendelést, kér-
jen számlát vagy nyugtát!

9. Ha a vásárlást követően úgy érzi, hogy megtévesztették, és a 
vitát nem tudja a vállalkozással közvetlenül rendezni, akkor 
forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez, vegye igénybe 
az ingyenes, gyors eljárást akár már mobilapplikáción ke-
resztül is! 

További információ a sajtónak:
Dr. Kolyvek Antónia, szóvivő 
Budapesti Békéltető Testület 

telefon: 06-30-954-9727 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Web: www.bekeltet.hu
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Illóolaja kiegyensúlyozó, lazító, görcsoldó, köptető, hu-
rutoldó hatású, fertőtleníti a légteret. Baktericid, virucid, 
lokálisan serkenti a vérkeringést, csökkenti az ízületi fájdal-
mak intenzitását.
Fenyőzselé
500 g zsenge hajtáscsúcsra öntsünk annyit vizet, ami ép-
pen ellepi, és csavarjuk rá egy citrom levét. Hagyjuk állni 
egy éjszakára, majd törjük át szitán. Három reszelt almával 
és szükség szerint némi pektinnel főzzük készre. Töltsük 
kis üvegekbe. Lekvárként kenyérre kenve igen ízletes, ét-
vágygerjesztő hatása van.

Európai vörösfenyő (Larix decidua)

Közép-Európa erdeiben honos, terebélyes lombhullató fa. 
Tavasszal kicsiny, piros színű tobozkezdeméyek díszítik, 
melyek a nőivarú fa virágai.

Belső kérge összehúzó, vizelethajtó hatású. Hurutol-
dó, stimulálja az immunrendszert. Legyőzi az olyan felső 
légúti fertőzéseket, mint a középfülgyulladás, nátha vagy 
arcüreggyulladás, képes feloldani a hörgőváladékot.

Közönséges boróka (Juniperus communis)
Jót tesz a gyomornak, oldja az emésztőrendszeri görcsöket, 
segít felfúvódás és gyomorégés esetén. Serkenti az epehó-
lyag működését.  Oldja a vese- és epekövet.

A friss tobozbogyókból (amik valójában áltermések) fe-
nyőillatú illóolaj nyerhető. Feszesít, enyhe tonizáló hatása 
miatt segíthet a szülés utáni visszaalakulásban. Erőteljes 
vizelethajtó hatású, menstruációs ödémák esetén jó szol-
gálatot tesz. Vértisztító, vérnyomáscsökkentő hatása van, 
izzasztó, lázcsillapító, hurutoldó, epehajtó, salaktalanító, 
fertőtlenítő hatásáról is ismert. Külsőleg bedörzsölőként 
segít a mesntruációs görcsök oldásában. Reumára, ízületi 
gyulladásra, de cellulitisz kezelésére is használható. Páro-
logtatva élénkít.

Nagy mennyiségben irritálhatja a vesét, főleg akkor, ha 
kevés mennyiségű vizet iszunk mellé.

Fontos megjegyezés: a borókatartalmú készítmények 
erőteljesen veseizgató hatásuk miatt nem fogyaszthatóak 
folyamatosan, vesebetegek kerüljék az alkalmazását.

Egészséges szervezet számára maximum 5–7 napos kúra 
javallott.
Borókabor
15 g borókabogyót zúzzunk össze mozsárban, majd egy 
citrom héjának kíséretében adjunk 1 liter száraz fehérbor-
hoz. 15 nap múlva szűrjük át tiszta palackba. Naponta 
2 kupicányit fogyasszunk belőle. Tonizáló, étvágyjavító, 
emésztést elősegítő, vizelethajtó hatású.
Borókás bedörzsölő
50 g zúzott bogyót és 10g rozmaringlevelet tegyünk 1 po-
hárnyi denaturált szeszbe. érlelés után szűrjük le, és kever-
jünk hozzá 25 g ricinusolajat. Reumás területekre alkal-
mazzuk.
Reumafürdő
Öntsünk 1-2 dl forrázatot a fürdővízhez, izomfájdalmak és 
reumás idegfájdalmak esetén áldásos. Segíthet az íngyulla-
dás leküzdésében is.
Tea
Fél kávéskanálnyi megtört bogyót forrázzunk le 2 dl vízzel. 
Naponta 2-3 cészényit fogyasszunk.
Főzet
2-3 evőkanálnyi zúzott bogyót főzzünk 15 percig fél liter 
vízben. Szűrjük át, majd tegyük egy tiszta üvegbe. Napon-
ta többször, 1 evőkanálnyi mennyiséget fogyasszunk belő-
le. Ez a főzet nagyon intenzív hatású, csak néhány napig 
használható.

Forrás: www.sokszinuvidek.hu

Gyógyító fenyő 

Csodálattal töltik el a termetes fenyőfák az embert, jó el-
időzni közöttük, megölelni őket, beszívni illatukat. A feny-
vesben – ha csak néhány lépésre vagyunk is a civilizációtól 
– csend és béke honol.

Fenyőtea, fenyőfürdő, borókabor, fenyőszirup, fe-
nyőzselé, fenyőméz – erdeink, örökzöldjeink nemcsak kül-
sőleg káprázatosak, sok közülük gyógyító erővel is bír.

Erdei fenyő (Pinus sylvestris)
Hazánk nyugati részén őshonos, az ország más vidékein 
telepített tekintélyes termetű örökzöld. Lemezesen hámló 
kérge aromás illatú. Gyakorlatilag minden része gyógyító 
hatású. A  leveleiből, ágaiból és tobozából kiváló minősé-
gű balzsamos illóolaj nyerhető. A  fenyőolaj lázcsillapító, 
köptető, hatású, erős fertőtlenítő, serkenti a vérkeringést, 
emeli a vérnyomást, stimulálja a vese és a máj munkáját. 
Náthás, hurutos állapotban segíti a a tünetek enyhülését. 
Használjuk inhalálásra, és toroköblögetésre. Gyökerének 
kivonatát hajnövesztő szerek készítésénél használják.

Magas vérnyomás esetén a használata tilos!
Fenyőforrázat
20 g fenyőbimbót tegyünk 1 liter forró vízbe, hagyjuk áll-
ni lefedve 15 percig. Szűrés urán igény szerint ízesíthetjük 
mézzel. Légúti megbetegedések, megfázás, nátha, köhögés, 
hörghurut esetén naponta 1-2 csészényit fogyasszunk az 
étkezések között.

Használ reuma, köszvény és vizeletkiválasztási panaszok 
esetén – ebben az esetben napi 2 csészével igyunk.
Fenyőfürdő
250g szárított fenyőlevélre öntsünk 2 liter forrásban lévő 
vizet. 20 perc állás után szűrjük le és öntsük a fürdővízbe.
Inhaláljunk fenyőolajjal
10-10 g eukaliptusz-, fenyő- és borsmentaolajat keverjünk 
össze, egy tál forró vízhez adjunk 10 cseppet ebből a keve-
rékből. Meghűlés esetén alkalmazzuk. Az arcgőzölés száraz, 
érzékeny, értágulatos bőr esetén ellenjavallt.

Közönséges lucfenyő (Picea abies)
Észak- és Közép-Európa hegységeiben fontos erdőalkotó 
fenyő. Táperős talajt, párás és csapadékban gazdag környe-
zetet igényel, más környezetben hajlamos a betegségekre. 
Szép formájú, kúpos koronája, egyenes törzse, apró tűle-
velei miatt népszerű, de gyakran idősebb korára kinövi a 
kisebb kerteket. A legkedveltebb karácsonyfa-alapanyag.

Gyantájából készítik a terpentinolajat. Illóolaja a tiszta-
ság érzetét kelti, légfrissítők készítésénél használják.

Gyulladáscsökkentő hatású, megfékezi a baktériumok 
szaporodását, és segít a vérkeringési zavarok esetén. Régeb-
ben az ízületi panaszokkal küzdők kedvelt fürdőadalé-
ka volt, de jó szolgálatot tesz merev izmok oldásában is. 
Görcsoldóként is használják.
Fenyőméz
Jó minőségű mézbe tegyünk zsenge, tavaszi hajtásokat. Ér-
leljük két héten keresztül, nem szükséges átszűrni. Az ízle-
tes méz megszabadít a bélparazitáktól.
Fenyőtea
A megszárított tűlevelekből az év bármely szakában készít-
hetünk teát.
Köhögés elleni fenyőszirup
Az összegyűjtött tűleveleket tegyük egy fazékba, öntsünk 
rá annyi vizet, amennyi éppen ellepi. Lefedve hagyjuk állni 
egy éjszakára. Másnap gyenge tűzön 1 órát főzzük, majd 
újra tegyük el pihenni. A harmadik napon nyomkodjuk 
át a masszát egy kendőn. A kapott folyadékhoz literenként 
adjunk 400 g barnacukrot és főzzük 5-6 órán keresztül 
fedő nélkül, amíg besűrűsödik. Amikor eléri a szirupszerű 
állagot, öntsük tiszta üvegekbe, és zárjuk le.
Fenyőfürdő
Reumás panaszok, kimerültség esetén készítsünk forró für-
dőt fiatal hajtások felhasználásával.

Közönséges jegenyefenyő (albis alba)
Közép- és Dél-Európa hegyvidékeken őshonos. Magas ter-
mete miatt inkább parkokban vagy a nagyobb kertekben 
mutat jól. Mélyrétegű, jó minőségű talajt igényel.

És én fenyőtől fenyőhöz megyek
És minden fenyőt megsimogatok.
És megkérdezem: virrasztotok még?
És megkérdezem: hogy aludtatok?
És aztán feltűzöm a szívemet
A legmagasabb fenyő tetejére –
S imába kezdek…”

Reményik Sándor
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Nagyvilág

ahol a fák fejjel lefelé nőnek

Persze csak képletesen, de a jelenség mégis egyedülálló a 
világon.

A Tien-san röghegység kazahsztáni oldalán, egy erdős 
területen található a világ egyik, ha nem a legkülönlege-
sebb állóvize.

Hosszúsága 400  méter, mélysége egyes helyeken a 
30  métert is elérheti.  Almati  városától 129  kilométerre 
fekszik kelet–délkelet irányban. Tengerszint feletti magas-
sága körülbelül 2000  méter. Az  1911-es kebini földren-
gés  során, egy hatalmas mészkőföldcsuszamlás eredmé-
nyeként keletkezett. A tó környékén több helyről is festői 
kilátás nyílik a Saty-szurdokra, a Chilik folyó völgyére és 
a  Kaindy-szurdokra. Kiszáradt törzsű,  Picea schrenkia-
na fajú fák emelkednek a felszíne fölé.

A Kaindy-tó egy földrengés következtében jött létre 
1911-ben. A mai napig számtalan fenyőfának ad otthont, 
és aki a mélyébe merül, egy mesebeli erdőt csodálhat meg 
a búvárszemüvegén keresztül.

Amikor a földrengés bekövetkezett, a földcsuszamlás el-
zárta a szurdokot egy természetes gátat kialakítva. Az évek 
során az esővíz felhalmozódott, a sérült fákat pedig idővel 
ellepte a víz.

A helyszínt még vonzóbbá teszi, hogy a fenyőfák ágain 
több mint száz esztendő elteltével is ott virítanak a tűleve-
lek. Ez annak tudható be, hogy a tó közel kétezer méterrel 
a tengerszint felett terült el, ezáltal a víz hőmérséklete meg-
lehetősen alacsony minden évszakban.

Kazahsztán egyik legnépszerűbb természeti látványossá-
ga híres továbbá az egyedülálló színvilágáról is, ami a vilá-
goskéktől a smaragdzöldig változik a vízben lévő ásványi 
anyagoknak köszönhetően. 

Február Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Márciusban családi viták zavarhatják 
meg az otthon békéjét, a gyerekek 
okoznak némi problémát. Ugyanak-
kor anyagiak terén jó időszak követ-
kezik, váratlanul jelentős pluszbevé-
telre számíthat. Egészségi állapota is 
javul, ha változtat étkezési szokásain.

Bika
IV. 21.–V. 20.

A következő hetekben gondosan ter-
vezze meg kiadásait, de a régóta vá-
gyott néhány napos utazásról nem 
kell lemondania. Már csak azért sem, 
mert így kizökken a mindennapok 
egyhangúságából, ami nemcsak lelki, 
de fizikai állapotára is jó hatással lesz.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Családjára jellemző a kölcsönös gon-
doskodás, de ez most fokozottabban 
érzékelhető. A bolygók is segítik egész-
sége megőrzésében, és egy fertőzést is 
könnyen legyőzhet, ha az első tüne-
teknél megkezdi a kezelést. Ebben a 
hónapban mondjon le utazási tervéről.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Ha van gyereke, kiemelt figyelmet igé-
nyel, lehet, hogy anyagilag támogatnia 
kell. Hogy megőrizze egészségét, tar-
tózkodjon az olyan ételektől, amelyek 
ártanak az epének, különösen akkor, 
ha már volt vele gondja. Most a Rá-
koknak sem tanácsos útra kelniük.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

A családon belüli generációs ellentétek 
előtérbe kerülnek, de ha nem megy 
bele komolyabb vitákba, oldhatja a 
feszültséget. Anyagi gondjai nem lesz-
nek, ahogy egészségi problémái sem, 
ha nem terheli túl magát. Ha hátfájá-
sa kiújul, több pihenés segíthet.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Párjával kisebb nézeteltérése támad, 
de ha higgadt marad, gyorsan helyre-
áll a családi béke. Gondosan tervezze 
meg kiadásait, ne költsön nélkülözhe-
tő dolgokra! Egészségi állapota kiváló 
lesz, akinek krónikus betegsége van, 
azt is kordában tudja tartani.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

A bolygóállások kedvezőek március-
ban, főleg az otthoni harmóniát tá-
mogatják, párjával kölcsönös szeretet-
ben telnek napjai. Ám nem tanácsos 
ezekben a hetekben anyagi vitát, peres 
eljárást kezdeményezni, a veszteség el-
kerülése érdekében halassza későbbre.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Mostanában több időt, energiát paza-
rol olyan felesleges dolgokra, amelyek 
nem viszik közelebb célja eléréséhez. 
Ami az egészségét illeti, nem kell tar-
tania betegségtől, de ez nem jelenti, 
hogy könnyelmű lehet. Ha nem vi-
gyáz, mellkasi fertőzés léphet fel.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Márciustól pénzügyei folyamatos ja-
vulást mutatnak, nyugodt időszak 
köszönt be életében. Ebben a hónap-
ban a csillagok állása kedvezően hat az 
egészségére is, de hogy ez így is ma-
radjon, ahhoz az kell, hogy tisztában 
legyen fizikai teljesítőképességével.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Anyagi helyzete kissé ingatag, lehet, 
hogy kénytelen felvenni banki köl-
csönt az esedékes lakásfelújításhoz. Jó 
lenne a családi költségvetés átgondolt, 
előzetes megtervezése a későbbi prob-
lémák megelőzésére. Így megkíméli 
magát a fölösleges stressztől.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Az egyik férfirokonával feszültté válik 
a kapcsolata, és egyhamar nem ja-
vul a helyzet. Pénzügyei ugyanakkor 
megnyugvással tölthetik el, nem várt 
helyről kaphat nagyobb összeget. Ta-
vasz elején enyhe gyulladásos betegség 
okozhat néhány kellemetlen napot.

Halak
II. 20.–III. 20.

A március kedvező hónap anyagiak 
szempontjából, és nemcsak a számlára 
érkező összeg tölti el megelégedéssel, 
hanem annak forrása is. Egészség te-
rén is remek időszak következik, bár 
kisebb megfázás jelentkezhet, króni-
kus panaszai jelentősen enyhülnek.

  

  















Rejtvény

32

KarriErúT. rejtvényünk számozott 
soraiban az 1928-ban született 

népszerű angol író, újságíró, Katherine 
Whitehorn karrierösztönző javaslata 

olvasható.
a decemberi havi megfejtés:

a karácsony a jókedv és az öröm 
ünnepe, mintha a boldogság 

rendelésre érkezne.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Orbán Györgyné
Csopak

Mostani beküldési határidő:
2019. április 1.

E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.


