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Időpontja: 2019. szeptember 2–3–4. (hétfő, kedd, szerda)
Helye: Balatonalmádi Hunguest Hotel Bál Resort****
A Hunguest Hotel Bál Resort a Balaton északi partján,
Balatonalmádiban, egy kéthektáros ősparkban található,
mindössze 200 méterre a Balatontól, ahova egy hídon keresztül vezet az út.
209 db szobával, 4 különböző méretű konferencia teremmel, belső úszómedencével, különféle szaunával, fitnesz- és
tornateremmel, pihenőszobával és számos egyéb szolgáltatással
rendelkezik, amelyek használata biztosított. Megközelíthető
Budapest Déli pályaudvarról kétóránként induló vonatokkal,
amelyek menetideje kb. 1 óra 50 perc. Az almádi pályaudvartól (és buszmegállótól) kb. 200 méterre van a szálloda.
Autóval, busszal érkezők számára ingyenes a parkolási
lehetőség helyben.
0. nap: szeptember 1., vasárnap
A rendezvényre előző nap érkezők számára szálláslehetőség biztosított, akik esetleg meghosszabbítanák a balatoni
programjukat, jöhetnek egy nappal korábban.
1. nap: szeptember 2., hétfő
Érdekvédelmi konferencia 11.00 -től 16.00 óráig, ebédszünettel.
Téma: Sikeres öregedés – kutatók és kortársak vallanak
a „titokról”.
A konferenciára minden érdeklődő nyugdíjas aktivistát,
közösséget szeretettel hívunk és várunk.
A konferenciára előzetes részvételi szándékot jelezve regisztrálni kell:
nyosz@enternet.hu vagy 06/1/210-0326.
A részvétel 300 Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított, melyet belépéskor kell fizetni.
Ebéd igényelhető 2500 Ft-os áron.
2. nap: szeptember 3., kedd
Országos Dalköri Fesztivál – Újra szól a dal 2019 –
09.00-től 17.00 óráig.
A fesztiválra hívjuk és várjuk az ország területéről azokat
a nyugdíjas dalosközösségeket, amelyek az év folyamán a
felmenő rendszerű versenyeinken kiválóan szerepeltek, és
műsorukat szakavatott zsűri jelenlétében és nagyszámú
kortársi közönség előtt szívesen mutatnák be.
A Dalköri Fesztiválra előzetesen jelentkezni kell augusztus 20-ig, a jelentkezési lapokat a NYOSZ címére kérjük
postázni (1074 Bp. Szövetség u. 9.) vagy e-mail-címére
megküldeni: nyosz@enternet.hu.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a csoport nevét,
címét, vezetőjének nevét, elérhetőségét, az előadni kívánt
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(max. 10 perces) műsorszámokat, valamint egy pár mondatos bemutatkozást, és a technikai igényeket.
A fellépők, kísérők, érdeklődők számára a részvétel 300
Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított, amelyet belépéskor kell fizetni.
Ebéd igényelhető 2500 Ft-os áron.
A fellépők számára ásványvizet, kalácsot biztosítunk,
minden csoport ajándékban és oklevélben részesül.
A fesztivál délutánján, estjén szórakoztató zenei programra is várjuk a résztvevőket.
3. nap: szeptember 4., szerda
Szenior Mozgásprogram és Szeniortánc-találkozó
A fesztivál helyszínéül szolgáló épületben található uszodában, tornatermekben, valamint a környékén található
zöld területet használva, játékos és szabadtéri sportprogramokkal várjuk a mozgás szerelmeseit. Lesz tánctanítás,
ügyességi játékok és hajózás, jó idő esetén vízibiciklizés a
Balatonon.
Külön felhívjuk a figyelmet a szeniortánc közösségek
számára: jelentkezzenek,
oktatóik keressék a szervezőket (Radvánszki Edit –
20/311-4068), hogy meghívhassuk őket tánctanítások
tartására.
A nap részletes programját hamarosan közreadjuk.
A részvétel 300 Ft-os regisztrációs jegy ellenében biztosított, amelyet belépéskor kell fizetni.
*****
A háromnapos rendezvény idejére szállást és étkezést
biztosítani tudunk:
szálláslehetőség: Hunguest Hotel Bál Resort****,
reggelivel és vacsorával
11 000 Ft/fő/éj áron –
Előleg a szállás megrendeléséhez május 15-ig
50% fizetendő!!!
Szállásigényeket május 31-ig fogadunk el!
Az idegenforgalmi adót a NYOSZ fizeti!
Ebéd igényelhető 2500 Ft-os egységáron.
Az igényeket legkésőbb augusztus 20-ig várjuk a fenti
elérhetőségeken.
Kedves Nyugdíjas Társunk!
A Balatoni Randevú kiváló környezetet nyújt a kulturált
és hasznos kikapcsolódásra, közösségi élmények szerzésére.
Legyen benne része!
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Újságunk amatőr fotókkal dolgozik,
az ebből adódó gyengébb minőség
miatt elnézést kérünk.

„Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek, szabad mellű örömök,
S pusztuljatok, bilincses iskolák.”
Így szól a tanév végi versidézet, melyet minden diák – évtizedek óta – örömmel tanul
meg és él át lelkesen. Hiszen a vakáció mi
mást jelentene nekik – szándékaink szerint -,
mint élményt, kikapcsolódást, gondtalan napokat, vidám, érdekfeszítő programokat, esetleg kisebb-nagyobb közösségi együttléteket, új
barátokat, a régi barátságok ápolását. Egyszóval valami egészen mást, mint amit a szürke
hétköznapok hordoznak.
De mit is jelent nekünk, nagyszülőknek ez a hónap, az évnek ez a különleges
időszaka?
A minap egyik tagszervezetünk évzáró ünnepségén járva hallottam, hogy másfél
hónapra bezárnak a nyugdíjasirodák, szünetelnek a klubnapok, nem szerveznek
rendezvényeket, mert jön a „nagyiszolgálat”.
Évtizedes nyugdíjas mozgalmi múltamban nem találkoztam még olyan kortárssal, aki ilyenkor ne izgatottan, boldogan vetette volna bele magát az unokaváró
előkészületekbe: programszervezés, bevásárlás, takarítás stb.
Mert jön/nek az unokák, ki kell tennünk magunkért! Van, aki uszodába viszi
őket, vagy állatkerti programot szervez, a papa esetleg horgászni, a mami főzni
tanítgat, de egy kerti kis medence is jó szórakozás lehet, vagy egy kis gyümölcsszedés, de egy kártyaparti, meseolvasás is jó időtöltés lehet.
És persze a finom nagyikoszt! Amit szeret, az mindenképpen lesz, amit csak úgy
elfogyaszt, az ritkán lesz az asztalon, vagy inkább el is hagyjuk. A fő az, hogy
a menzakoszton növekvő kicsik új erőre kapjanak a nyáron!
Magyarországon a gyermek az első! – hirdeti lépten-nyomon tévé, újság, plakát,
politikus. Igen! Ők vannak – sporthasonlattal élve – mindig a dobogó legfelsőbb
fokán. Ezzel – azt hiszem – egyet is tudunk érteni – mi, korosodók, szülők és
nagyszülők. De azért olykor-olykor nekünk is jólesne, ha másért nem, a szolgálat,
a törődés elismerése, méltányolása okán mi is kapnánk helyet annak a képzeletbeli, társadalmi értékrendet szemléltető dobogónak – ha nem is a legfelső, de –
valamelyik fokán!
Némethné Jankovics Györgyi

Kiadó: Szenior 2003 Kft., 1074 Budapest, Szövetség u. 9. • Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője • Felelős szerkesztő: a szerkesztőbizottság
elnöke • Elnök: Némethné Jankovics Györgyi • Előfizetésben terjeszti a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a Magyar Posta • Megjelenik minden
hónap első felében. • Előfizetés igényelhető a nyosz@enternet.hu e-mail-címen, a 06/1/210-0326-os telefonszámon és a postahivatalokban.
• Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztés miatti rövidítés jogát fenntartjuk. • Nyomdai előkészítés: Szenior 2003 Kft.
• Nyomtatás: Lapcom Zrt. Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója • ISSN 1589-9373 • Cikkek küldhetők a NYOSZ
címére: 1074 Budapest, Szövetség u. 9. vagy e-mail-fiókjába: nyosz@enternet.hu.

3

Címlapsztori

Címlapsztori

Újságunk ezen oldalain már hónapok óta bemutatkoznak nyugdíjas vezetőtársak, az ún. első vonalból és persze
a közvetlen segítők soraiból is. Most tartotta időszerűnek a kiadó, hogy sorra kerüljön a szövetség első számú vezetője, akinek élete, évtizedes nyugdíjas mozgalmi múltja elég ismerős lehet az olvasók jelentős részének, azonban
– szerencsére – vannak új olvasók, frissen érkezettek, akik számára újdonságként hatnak majd a következő sorok.
És persze megpróbáltuk úgy irányítani a beszélgetést, hogy régi olvasóink számára is tartogasson új információkat
Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnökének bemutatkozása.

„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben,

Ember lenni mindég, minden körülményben”
Így hangzik Arany János egy, tán kevésbé ismert idézete, amiben benne van minden, amit elvár tőlünk a Sors, s amelyhez
– szándékaim szerint – iránytűként igazítom az életem.
Nyugdíjas vezetőként legutóbb talán október–-november
táján jelentek meg hosszabban soraim a Generációnkban,
hiszen az őszi tisztújítás alkalmat adott arra, hogy értékelő,
terveimet bemutató gondolataimat megosszam az olvasókkal. Most arra gondoltam, előveszem legkedvesebb fotóimat,
és azok köré illesztem mondandómat.

Legkedvesebb fotóim egyike – mi más lehetne? – mint
a szülői körben pár évvel ezelőtt készített kép. Ez a kép
több szempontból is kedves nekem: azt a két embert ábrázolja egészségben, boldogságban, akik életem meghatározó
„alakjai”, értékrendem kialakítói, mindennapjaimnak ma is
„főszereplői”. Tőlük tanultam és velük élem meg ma is a generációs együttélés szabályait, szépségeit, és árnyoldalait is.
Édesanyám – az igazi „Mama” – tanított a család összetartásának minden fortélyára, a hatalmas tűrőképességre, a kompromisszumok fontosságára. És persze a sok-sok emberi érték
mellett a költészet szeretetére, a fényképek életünket dokumentáló jelentőségére, számtalan főzési trükkre, és talán az
irogatás szépségét is tőle „tanultam el”. Édesapám mindig is a
bölcsességéről és céltudatosságáról volt számomra példamutató. Mindig, ma is kitartó és kiszámítható. Szigorú, kemény,
kritikus és ezzel együtt szerethető. Mindkettőjük öröksége
számomra az a mentalitás, hogy minden embert tisztességes-
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mi nem a hibák aláhúzására szánt piros ceruzával közelítünk
társaink, munkájuk felé.
Az a kép, amit ennek a „fejezetnek” a szemléltetésére szántam, egy nagy országos közéleti folyóirat számára készült riportom alkalmával készült (fotó: Bazáth Ivola). Az elmúlt 10
év számomra időspolitikában, nyugdíjpolitikában, szociális
ügyekben rendkívül széles látókört, információkat, gondolkodásmódot alakított ki, aminek folyománya, hogy sokszor,
gyakran kíváncsiak a véleményemre, legyen az a média,
a szakpolitika világa vagy éppen egy idősügyben szolgáltató
cég képviselője.

nek és tiszta lappal indulónak kell elfogadni, feltételezni (naivan?), hogy mindenki jószándékú, és míg az ellenkezője nem
bizonyított, mindenkihez ezzel a nyitottsággal és szeretettel
kell viszonyulni. („Nem zárom be az ajtót csak azért, mert
van néhány elvetemült, aki miatt zárni kellene...”)

Aktív éveim első 30 évét rövid sorokkal fogom „elintézni”.
Kétségtelen, hogy muzeológusként eltöltött évtizedeim – ha
nem is nyomtalanul, de – számomra ma már kevésbé fontosnak tűnnek, és színtelenül teltek el. A múlt tisztelete és az
ottani emberi kapcsolataim voltak tán leginkább értékesek,
és emlékezésre érdemes „örökségek” ebből az időből, de ma
úgy látom, nem ott voltam „helyemen”, nem az a munka volt
igazán nekem rendelve...
Ezzel szemben az elmúlt 10 év – úgy érzem – minden
korábbi, tán feleslegesnek tűnő éveket kárpótolt. Ha szabad
az előbbi szófordulattal élni, most sokkal inkább helyemen
érzem magam. Míg a korábbi alkalmazotti létben a másoknak való megfelelés okozott számomra nehéz időket, addig
a nyugdíjas mozgalom egy egészen más világot, más arcot
mutatott nekem. Itt mindenért köszönet jár, minden, amit
teszel, érezhetően azért van, hogy másokat, kortársakat, közösségeket szolgálj, olyan társakra lelsz, akik hasonlóan gondolkodnak, és képesek egy-egy jó cél érdekében együttműködni. Olyan ez a mozgalom, mint egy állam az államban. Itt
sem sikerül minden, de vannak mindig új célok, ötletek. Itt
sem történik minden hiba nélkül, de szeretném hinni, hogy

A következő témakörhöz nehéz volt megtalálnom a megfelelő fotót. Azokról az ügyekről, munkaterületekről szeretnék szót ejteni, amelyek a nyugdíjas mozgalmi munkában
szerintem új lehetőségeket nyitnak, és amelyekben talán
hatékonyabban tudunk munkálkodni. Szívesen elhelyeztem
volna egy fotót ide a nyugdíjas parlament valamelyik üléséről, mivel ezt a fórumot nagy jelentőségűnek tartom. Ez lehetőséget ad bárkinek, hogy véleményt formáljon, javaslatot
tegyen a korosztályos érdekek szolgálatában, minden időspolitikai szereplőnek (szervezetnek, politikusnak, szakértőnek)
a munkájához kapcsolatrendszert ad, és a minket érintő
ügyek „napirenden tartását” folyamatosan biztosítja. Vagy
hozhattam volna ide egy fotót a szenior mozgásprogramok
sikereinek szemléltetésére. A legutóbbi győri Szenior Sportjátékok hangulata (lásd a későbbi oldalakon) még most is
bennem él, meggyőződésem, hogy ebben a témában nagyon
jó szolgálatot teszünk. S hogy mégis egy hivatalosnak tűnő
fotó került ide, azt a hátterében látható logó, a szeniortánc
mozgalom osztrák jelvénye okozta. Ez a kép azt a „pillanatot”
ábrázolja, amikor a nemzetközi szeniortánc mozgalom színterére lépve hitet tettünk arra, hogy Magyarországon is meghonosítjuk a ma már több ezer nyugdíjas társunknak boldog
és hasznos időtöltést biztosító szenior örömtánc mozgalmat.
Minden embernek az életében vannak fontos momentumok, ügyek, amelyekre úgy tekint, mint mérföldkövekre,
vagy csak egyszerűen úgy minősíti azokat, hogy nélkülük
nem lenne az, aki. Én így vagyok azokkal az alkalmakkal,
amikor munkámat értékelve külföldön is kíváncsiak a véleményemre, tapasztalataimra idősügyben. A képen éppen

Ljubjanában tartok előadást a magyar viszonyokról, de kerülhetett volna ide az Európai Idősügyi Szervezet üléseiről
fotó vagy éppen egy amerikai konferenciáról, mert erre is
volt példa. És ha már elismerésről szólok, nem hagyhatom
ki az idei Radnóti-díjat, ami most is meghatottsággal tölt el,
hiszen pontosan azt érezték meg az odaítélők a munkámban,
amire mindig is törekedtem.
Mérföldkövek az életemben a könyveim. Az elsők között
– még az aktív időszakom elején – tanulmányaimat hasznosítva múzeumi marketing témájú tankönyvet, majd sportmarketing tankönyvet is írtam. Manapság pedig a lapindító
gondolataim gyűjteményes kötete áll legközelebb mindennapi valóságomhoz.
A zene szeretete örök
kísérője életemnek. Mivel
mélységesen
egyetértek
a mondással, miszerint
aki a harmóniát keresi az
életben, az azt ne a politikában, hanem egy dalegyletben keresse – magától értetődő, hogy az én
„dalegyletem”, a Harmonika zenekar adja meg ezt a harmóniát. (A képen épp a zenekarunk 4. CD-jének stúdiófelvételén vagyok.)
Fontos számomra persze a csend is, a természet megan�nyi csodájában való gyönyörködés. Szerencsés vagyok, mert
ebbéli örömeimben a szűkebb családom, férjem és lányom is
szívesen osztozik velem.
Talán Önöket is foglalkoztatja – engem mindenképpen –
az a kérdés, hogy ha majd nagyon öreg leszek, ha már nem
tudok családom, kortársaim, sorstársaim szolgálatában állni, mit fogok majd tenni? Hogyan látom magamat nagyon
öregnek? Régebben azt gondoltam, hogy hosszú, lobogó, ősz
hajjal, egy öreg motoron fogok száguldozni és járni a világot.
Ma már kissé csendesebbnek tervezem ezt az időt: tán ülök
a hegytetőn lévő kisházunk teraszán, elrévedezek a természet
szépségében, talán lesznek még leírásra érdemes gondolataim, miközben egy finom teát, vagy éppen a kertünkben
„termett” vörösbort kortyolgatom szeretteimmel…
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Időspolitika

Időspolitika

Idősbarát vagy idősellenes lesz-e
a jövő társadalma?
Az idősek számának és társadalmon belüli arányának növekedése mostanára új helyzetet teremtett. A modern társadalmak egyik legnagyobb kihívása „az idősek forradalma”,
azaz a számukban és arányukban meghatározóvá váló idősek új társadalmi pozíciójának és életvitelének kialakulása.
Közös kihívások valamennyi országban:
–– az idősek számának és arányának növekedése,
–– a gondozásra szoruló idősek számának növekedése,
–– az időskori szegénység.
Kezelni kell a gondokat, de hogyan?
A változásokra adott társadalmi-politikai válaszok sokfélék, számos tényezőtől (vallás, kultúra, hagyományok,
gazdasági körülmények stb.) függenek.
A legfejlettebb országokban kialakult modern idősbarát
szemlélet szerint az időskor nem feltétlenül teremt elviselhetetlen társadalmi terheket és krízishelyzeteket, mert
a testi, lelki és szellemi képességek a „harmadik életszakaszban” is sokáig megőrizhetőek. Ez lehetővé teszi, hogy az
idősek részt vegyenek a társadalom tevékenységeiben, beleértve a további munkavállalást is. (A 75 évnél idősebbek
között a jó egészségi állapotúak aránya az Európai Unióban átlagosan 28 %, Magyarországon viszont csak 7,8%
(Pap G., 2015). Az európai nyugdíjreformokkal foglalkozó
uniós javaslatcsomag, a készülő Fehér Könyv szerint az idősek egészségi és munkaképességi állapota fontossá lett az
európai munkaerőpiac számára – ezért szorgalmazzák az
egészségmegőrző hálózatok fejlesztését.
A világ más részein is új gondolatok fogalmazódtak meg
az idősek sorsáról. A Utah Állami Egyetem egyik vizsgálata
a nyugdíjba vonulók életét követve megállapította, hogy
a korábban nyugdíjba vonulók lényegesen tovább maradnak egészségesek, kevesebb egészségügyi szolgáltatást vesznek igénybe, mint a később nyugdíjazottak. Következtetésük, hogy a költségvetés egésze számára előnyösebb a korai
nyugdíjazás, mint a nyugdíjaskor messzebbre tolása.
A világ egyik legelöregedettebb országában, Japánban
jelent meg az a gondolat, amely szerint a társadalom önmagát szabályozza. A születésszám csökkenése a gazdasági-társadalmi változásokra adott válasz, ezért a nagyszámú
generációkat kisebb létszámú generációk követik. A robotizáció elterjedése nyomán csökken a munkaerő-szükséglet, ez sem indokolja a nagy számú képzetlen munkaerőt.
A népességszám csökkenésének lesznek pozitív hatásai:
a környezetre, az oktatásra, a technikai fejlődésre – ezekkel
még nem igazán számolunk A képzett munkaerő nagyobb
értéket teremt, ami segíti a nyugdíjrendszer fenntartását.
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Amelyik ország nem vagy nem jól reagál, ott elkerülhetetlen gazdasági-társadalmi feszültségek lesznek.
A szemléletváltozás elsőként az USA-ban formálódott
meg, hozzákapcsolódva az életminőség felértékelődéséhez.
Ennek részeként jött létre a „minőségi időskor” igénye,
amely sajátos piaci szolgáltatások kialakulásától az idősek
számára létrehozott városokig (Sun City) vezetett. Két dolog világossá vált: komplex idősbarát szolgáltatásokra van
szükség, illetve az időskorúak világa egyben hatalmas üzleti
lehetőség.
A 2005-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által indított Globális idősbarát városok program 32 városban vizsgálta az épített környezet és a társadalmi-szociális
tényezők egymásra hatását. Ezt követte a 2011-ben szervezett Új kutatási akcióterv, amely a mélyebb összefüggések
feltárását végezte el. (Ilyen például a „szociális stressz” felismerése, amely szerint a feszültséget generáló környezeti
és társadalmi szituációk növelik a betegségek kockázatát.
Az idősbarát fejlesztés ebben a tekintetben a megfelelő környezet és a társadalmi igények összehangolása.)
Az Európai Unió az időspolitikát hosszú ideig a szociálpolitika részeként kezelte. 2000-ben a lisszaboni stratégia
hívta fel a figyelmet az öregedés sajátos problémáira, amit
2005-ben egy átfogó, aktív öregedési stratégia kialakításának irányelve követett. Pozitívuma: a komplex megközelítés, negatívuma a korai nyugdíjazás elvetése. Több „iránymutatás” is megjelent a közösségi feladatok között, pl.
a munkavállalói életciklusok figyelembe vétele. Ezek ugyan
kötelezőek, de a megvalósítás a tagországok feladata. A kijelölt fő irány az integrált társadalmak létrehozása. A mostani cél, hogy garantálni kell mindenkinek a biztonságos
időskort.
Ezen az úton a legmesszebbre Finnország, Norvégia
és Nagy-Britannia jutott, ahol végbement egy komplex
szemléletváltás: a társadalomé az idősekről és az időseknek
önmagukról. (Angliában már „magányosságügyi államtitkár” is van, kiképezik a postásokat az idősek védelmére
stb.)
Németországban öt településtípusba sorolták a városokat, és azok sajátosságaihoz igazították az idősbarát tennivalókat.
Írországban 2013-ban átfogó, Idősbarát Írország program indult, ebben átfogó együttműködési rendszerré
szerveznek valamennyi idősökkel kapcsolatot tartó szervezetet.
Kanadában sajátos vidéki települési programok kialakítása zajlik, sokféle sikeres részeredménnyel.

Japánban a megavárosokban koncentrálódó idősek segítésében előtérbe kerültek a robotok és a digitalizálható szolgáltatások.
Kínában inkább a családokra építenek, és a többgenerációs együttélés lehetőségeire koncentrálnak, pl. erre a célra
megfelelő lakások építésével.
Lényeg: nincs általánosan használható megoldás,
mindig az adott körülmények között kell és lehet megoldásokat találni – ehhez átfogó szemléletváltozásokra van
szükség, ami a világ különböző részein eltérő módon és tartalommal halad előre.(Indiában már az is eredmény, hogy
a buddhista templomokban az időseket vizsgáló mobil
szemvizsgáló állomás működik.).
Az új szemlélet megjelent Kelet-Európában, köztük Magyarországon is az EU-csatlakozás szemléletváltási kényszerében. A 2008–2012 közötti Minőségi időskor városi
környezetben partnerségi program, A minőségi időskorért
címmel szervezett pilotprogram, a 2009-es Idősügyi Nemzeti Stratégia, amely a legátfogóbb változtatások tudományos megalapozása, a 2017-ben elfogadott „Digitalizáció
az aktív idősekért program és más kezdeményezések jelzik,
hogy a társadalom változásokra vár.
A felismert változtatási kényszerek azonban csak lassan
válnak tényleges változássá. Nemcsak a társadalomban,
de kormányzati szinteken is jellemző az a vélekedés, hogy
az idősekre „amennyi jut, annyi jut”. Bár a hosszabb távú
magyar konvergenciaprogram előrejelzései szerint a GDPből a nyugdíjakra fordított arány még 2040-ben sem éri el
a 2016-os arányt (9,7 %), a napi politikában fenntarthatatlan nyugdíjrendszerről beszélnek, és ezzel magyarázzák,

miért nem lehet nagyobb támogatást adni a legrászorultabbaknak sem. Általános jelenség a magyar társadalomban,
hogy a sikertelenségekért mindig külső vagy belső ellenségeket okolunk. Trianon, az oroszok, a kommunisták, Soros,
Brüsszel, a migránsok után csak idő és politikai szándék kérdése, kik lesznek a jövőben balsorsunk előidézői. Lehetnek
a „fiatalok jövőjét felélő” nyugdíjasok vagy a gyermektelenek is, hiszen a témák már napirenden vannak. A nyugdíjas
szegénység fő okaként például a szocialisták 13. havi nyugdíj megvonását emlegetik, amit visszaállíthattak volna, ha
valóban olyan sikeres a gazdaság, és megvan rá a szándék.
(Szlovákiában például már nemcsak 13, hanem 14. havi bér
és nyugdíj is van.) Mivel a kormányzatnak nincs társadalmi
jövőképe, a válsághelyzetek megoldására kitalált akciók sem
sikeresek. A támogatások többsége beleintegrálódik az EUpályázati finanszírozási rendszerbe, és emiatt sem sikerült
komplex, átgondolt és folyamatos hatásokat generálni. Sem
a gazdaság, sem a társadalmi ellátórendszerek nem készültek
fel átfogó reformokra.(Egy példa: A munka törvénykönyve
figyelembe veszi a fizikai teljesítőképesség élettani korlátait,
de csak a nőkre és a fiatalokra korlátozva – a védelem nem
terjed ki az idősödő férfiakra még a túlmunka elrendelésénél
sem, pedig nekik már több regenerálódási idő kell. A nyugdíjaskor 70 évre emelése sokakat taszít a korai halálba.)
A valódi és gyökeres változtatások feltétele egy humánusabb közpolitika kialakulása. Európában már formálódik az
egész társadalomra kiterjedő, szociálisan is érzékenyebb politikai és erkölcsi átalakulás – a célunk az lehet, hogy ahhoz
kapcsolódjunk.
Dr. Köteles Lajos
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Beteg a nagyi? Majd importálunk neki
egy erdélyi asszonyt!
Amikor eszedbe jut, hogy miként fogod a mostani
teendőid mellett megoldani az idősödő szüleidről való
gondoskodást, talán a te gyomrod is görcsbe rándul.
Az intézményi elhelyezés lehetőségét elhessegeted, már
a gondolatától is bűntudatod lesz, hogy egy ilyen helyen hagyd a szerettedet. Talán szerezni kéne majd egy
erdélyi nénit, aki odaköltözik hozzá, és segít neki. Ezzel
az igénnyel nem vagy egyedül: ma már több százezer
kelet–közép-európai gondozó ápol a hazájától nyugatabbra élő időseket. Mennyire zsákmányolják ki a szegényebb országokból érkező nőket?
A várható élettartam kitolódásával a legtöbb társadalomban növekedett az időskorú személyek aránya az össznépességhez viszonyítva, ám a tartós gondozást nyújtó szolgáltatások nem tudták követni ezt a nagy horderejű változást:
Európában a gondozási feladatok 80 százalékát még mindig a családtagok látják el, többek között azért, mert az
állam nem tud használható alternatívát nyújtani számukra.
Ám vannak olyan családok, ahol a hozzátartozók nem elérhetők, nem képesek vagy nem akarnak gondozni, így más
lehetőséget keresnek a rokonuk támogatására.
Gondozási migrációnak nevezik azt a jelenséget, amikor
kelet–közép-európai nők a hazájuktól nyugatabbra fekvő
országokba költöznek, hogy saját családjukat hátrahagyva
az ottani időseket, kisgyerekeket, fogyatékossággal élő embereket gondozzák. A legtöbb nemzet fogadó és kibocsátó
állomásként is működik a rendszerben. Ami nekünk az
idősgondozásban az erdélyi néni, az az olaszoknak az ukrán
gondozó vagy az osztrákoknak a szlovák segítő. Tőlünk pedig főleg Angliában vállalnak gondozói állásokat, gyakran
többdiplomás emberek.
A gazdaságilag fejletlenebb országokból a fejlettebb országokba történő munkaerő-áramlás különös lélektani helyzeteket és rendszerszintű veszélyeket is magában hordoz.
Ezekről a Friedrich–Ebert–Stiftung Budapest rendezvényén
tudtunk meg többet, ahol a téma szakértői – Kucsera Csaba (ELTE TÁTK), Miloslav Bahna (Szlovák Tudományos
Akadémia), Petra Ezzedine (Károly Egyetem, Prága), Olena
Fedyuk (Közép-európai Egyetem), Milánkovics Kinga (Tudatos Öregedés csoport) és Ana Maria Preoteasa (Román
Tudományos Akadémia) – osztották meg tapasztalataikat.
Több millió embert érint a gondozási migráció
A legfrissebb kutatási adatok megdöbbentő méretű jelenségről árulkodnak: Ausztriában mintegy 60 ezer (főként
Romániából és Szlovákiából), Németországban 400 ezer
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(többnyire Lengyelországból), Csehországban 24 ezer (leginkább Ukrajnából és a Fülöp-szigetekről) bevándorló nő
lát el gondozási feladatokat. Egyes becslések szerint pedig
az egymillió főt is elérheti az Olaszországban dolgozó románok száma. Míg a kelet-szlovákiai gondozók rendszerint
kéthetes turnusokban ápolják az osztrák időseket mintegy ingázva a munkahelyük és az otthonuk között, addig
a növekvő gazdasági kényszer miatt más nők a hazájuktól
sokkal távolabb végeznek ilyen tevékenységeket, általában
feketén.
Sokan terméket látnak ezekben a nőkben
Bár a gondozók csoportja összességében heterogén, jól körülhatárolható karaktereket is el lehet különíteni abban,
hogy kiket foglalkoztatnak előszeretettel a családok. A Miloslav Bahna és munkatársai által végzett kutatások szerint
például az Ausztriában dolgozó tipikus gondozó KeletSzlovákiából származik, 48 éves, nő, alkalmazását megelőzően épp munkanélküli, minimum középfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik, a gyerekei 15 évesnél idősebbek,
a saját szülei még önellátók. A megkérdezettek a vizsgálat időpontjakor átlagosan 6 éve végezték a munkájukat,
amelyet legalább nyugdíjaskorukig vagy annál is tovább
terveztek folytatni.
Csak tiszta és dolgos legyen
Olena Fedyuk szerint nem véletlen, hogy ezek iránt az
asszonyok iránt mutatkozik kereslet a fogadó országokban. Az olaszok többsége például nem szeretne fiatal nőt
a háznál, hiszen az idősgondozás kemény munka. Olyan
középkorú nőt keresnek, aki megbízható, tiszta és dolgos. Mindez elég tárgyiasítóan hangzik, mintha ezek
a nők importcikkek volnának. Milánkovics Kinga azt is
elmondta, hogy Londonban a magyarok közül nem ritkán
pedagógusok, kutatók vagy éppen zeneterapeuták lesznek
bentlakásos ápolók, jobb fizetésért alacsonyabb társadalmi
megítélésű munkát végezve ezzel. Döntésükhöz nagyban
hozzájárul a saját hazájukban érzett kilátástalanság.
A nyelvtudás az, ami igazán számít
Ezek a gondozók még Ausztriában is – ahol kialakították
a foglalkoztatás jogi hátterét – ki vannak téve a kizsákmányolás veszélyének. Ez abból a szempontból sajnos nem
meglepő, hogy az idősgondozást végző emberek mindössze
egy százaléka osztrák, ami eleve megágyaz az egyenlőtlen
hatalmi helyzeteknek. A munkavégzés ráadásul családoknál történik, így a hagyományos munkahelyi szabályok

nem érvényesek, a rugalmasabb keretek közepette pedig
sok minden alku tárgyát képezi. Nem ritkán a családok
például azt is elvárnák, hogy a gondozó lássa el a jószágokat, vagy pucolja meg az ablakokat.
A fent említett szlovák kutatásban azt találták, hogy
a jobb munkakörülmények és a magasabb fizetés sem a területen szerzett végzettségekkel, sem az előzetes tapasztalatokkal nem függ össze: egyedül a nyelvtudás az, ami segíti
a bevándorló embereket, hogy jobb feltételeket vívjanak ki
maguknak.
A gondozást még mindig nem ismerik el munkaként
Az idősgondozás munkakörülményei nagyon speciálisak – véli Ana Maria Preoteasa. A nők általában ugyanott
dolgoznak, ahol laknak, így nincs lehetőségük a munkából hazamenni pihenni. Sokszor egyedül végzik az ápolást,
ezért a magány egy olyan faktor, amivel szintén meg kell
küzdeniük. A jogi szabályozás és a hatékony ellenőrző mechanizmusok hiánya pedig fokozza a munkaadók iránti
kiszolgáltatottságukat.
Petra Ezzedine úgy gondolja, mindez arra a társadalmi
nézetre vezethető vissza, amely a mai napig nem tekinti
munkának a gondozást. Nők milliói végzik láthatatlan és
megfizetetlen munkájukat a háztartásokban a kisgyerekekről, idősekről, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő
hozzátartozóikról való gondoskodással. Ebbe a mintázatba
illeszkedik például az a küzdelem is, amit a magyarországi otthonápolók évek óta folytatnak azért, hogy az állam
végre munkaként ismerje el azt a fáradságos tevékenységet, amellyel a magas támogatási szükségletű szeretteiknek
nyújtanak segítséget nap mint nap.
A jogi rendezetlenség igazi vesztesei a gondozók
Kucsera Csaba szerint Magyarországon még mindig sokszor cselédnek tekintik a szociális gondozót, így is beszélnek róla. Persze előfordulhatnak szerencsés összeillések,
amikor tényleg jelentésteli kapcsolat alakul ki a gondozó
és a munkáját megbecsülő család között – a probléma az,

hogy ez sok országban gyakorlatilag a jó szerencsén múlik!
Egy olyan rendszerben ugyanis, ahol nem léteznek jogi garanciák és hatékony ellenőrző mechanizmusok, bármelyik
gondozót érheti kizsákmányolás – emeli ki Olena Fedyuk.
Ráadásul ebben az esetben senkihez sem tudnak fordulni,
sokszor szerződésük sincs, ami meghatározná a munkavégzés kereteit.
A sérülékenységet az is fokozza, hogy egyes helyeken
a munkavállalási és a tartózkodási engedély kapcsolódik
egymáshoz, így nehezebben lépnek ki a kedvezőtlen munkaviszonyból a bevándorló nők, akik eleve nem szabad
választásukból kerültek az adott családhoz, hanem gyakran ügynökségeken, közvetítő cégeken keresztül érkeztek
az idegen országba. Az államoknak pedig sokszor nem
áll érdekében a jogi helyzet rendezése, a megfelelő védelmi rendszerek kialakítása. A munka így is el van végezve,
a nők, különösen a bevándorló nők, az idősek és a fogyatékossággal élő emberek ügyei pedig rendszerint a prioritási
lista aljára vannak száműzve a politikában.
Az élet mindig otthon történik
Olena Fedyuk izgalmas vizsgálatában azt is elemezte, hogy
milyen fényképeket küldenek egymásnak a külföldön
idősgondozást végző nők és a családjuk. Az otthon készült
képek tele voltak történéssel: keresztelők, születések, utazások, társasági események – egy mozgalmas élet ismerős
pillanatai. Ezzel szemben a gondozók fotói inkább csak azt
mutatták, hogy a rajta szereplő nő épségben van, nincsenek sérülései. Ezeknek a képeknek a sterilitása azt hangsúlyozta, hogy élet semmiképp sem abban a távoli országban
történik, hiszen oda dolgozni ment a gondozó. Ha beismerné, hogy időnként szórakozni jár vagy, urambocsá!, jól
érzi magát, az olyan árulás volna az otthoniakkal szemben,
amit nem engedhet meg magának. A két világ között alig
van átjárás.
Forrás: https://divany.hu/vilagom/
2019/05/28/gondozasi-migracio/
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Az ezredfordulón alapított Szolnok Városi
Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi
és Kulturális Egyesülete egész évben
a 20. évfordulóját ünnepli
Simon Béla újságíró tollából 2000. február 23.-án a Néplapban megjelent, hogy „Más megyei jogú városokhoz hasonlóan nyugdíjas klubokat összefogó városi egyesület alakul,
ami módszertani központként is szerepelne. Az előkészületi
megbeszélésen részt vett Szalay Ferenc polgármester és támogatta a szervezők elgondolásait.” Azóta eltelt 20 év.
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A Tisza Szállóban tartott beszámoló közgyűlésen meghívásunkra részt vett Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Szalay Ferenc polgármester, a Városi Idősügyi Tanács elnöke, Zornánszki Ildikó a Humán Igazgatóság
osztályvezetője, Szabó Lívia VIT-titkár, Dr. Molnár Beáta,
a CONTAKT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat elnöke a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs
Centrum vezetője és Mészáros Ágota, a CONTAKT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat elnökhelyettese, a JászNagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum
szakmai vezetője, Molnár Lajos Milán, a Magyar Arany
Érdemkereszt elismerés tulajdonosa a Minősített Művelődési Ház címmel kitüntetett Aba Novák Agóra Kulturális
Központ igazgatója. A MÁV-kórház és Rendelőintézetet
Patkóné Hegedűs Anetta, az Egészségügyi Kis akadémia
előadások szervezője, szociális munkatárs képviselte.

Köszöntöttük az egyesület szervezésében, 2000-ben
közreműködött alapító tagokat, akiknek a polgármester
az egyesület Díszoklevelét adta át: Barta Árpádné, Patakvölgyi János, Bodor Istvánné, Csernai Józsefné, Sándorné
Erdei Jolán, dr. Sebők György klubvezetőket és Balogh
Gáspárné, Sziklavári Attiláné egyéni tagokat és Deák Jánosné alapító elnököt. Ez alkalommal is köszöntöttük hagyományosan a hónapban névnapjukat és születésnapjukat
ünneplőket.
A közgyűlés levezető elnöke, Kissné Földesi Irma ismertette a napirendet, amit a 96%-os részvételű, határozatképes közgyűlés megszavazott. Az egyesület a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint működött,
a jól bevált közkedvelt programok folytatódtak. Az Egészségügyi Kisakadémia előadásai havi 60–70 fő részvételével húsz éve folyamatos, 2019. februárban a 120. előadást
tartottuk, az utóbbi időben gyógytornáztatással. Közhasznú tevékenység: az önkormányzat, a város eü.-i, szociális,
kulturális, közösségi tevékenységének önkéntes segítése
az önkormányzattal, civil szervezetekkel, sajtóval együttműködés. Országosan egyedülálló vállalás a kiállítások
felügyelete, őrzése az ANAKK-ban. 2018-ban 740 órát,
114 kiállítási napon 300 fő ügyelt. Ennek viszonzása az
ANAKK ajándéka egyes előadókra tiszteletjegy. Szeretet,
békesség órái, a gyermekek műsora csodálatos karácsonyi
hangulatot teremtett 450 főnek. Derűs órákon 250 fő szórakozott. Országház-látogatást ötven főnek egyesületünk
történetében nyolcadik alkalommal szerveztünk 2018
júliusában dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő ajándékaként. Autóbuszos kirándulást Kenderes, Kisújszállás,
Kunhegyes, Hortobágy nevezetességeinek megismerésére
ötven főnek szerveztünk. Szenior mozgásprogramban hét
alkalommal gyaloglással, sétával, gyógytornával 1000 órát
teljesített egyesületünkből 286 fő, amit a Nyugdíjasok Országos Szövetsége jelentős összeggel támogatott. Szolnok
Napján Béres Szenior Túrán száztízen vettek részt. Gyógyfürdőzést 20 fő vett igénybe egyesületi támogatással. 2003
óta országosan példaértékűen működő Városi Idősügyi Tanácsban egyesületünket nyolc tag képviseli. Folytatódott
hatodik éve a Városi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
kortárs segítő képzés.
A nyugdíjasklubok közül a Barátság 15 éves, Széchényi
20, Te + Én 45 éves évfordulót ünnepelt az önkormányzat
és az egyesület támogatásával. Köszöntöttük esküvőjük 45.
és 50. évfordulóját ünneplő házaspárokat.
Az Új Néplap, Grátisz, Generációnk, Szolnok TV, Publicum rendszeresen tudósít nyugdíjasainkat érintő eseményekről, erősítve a nyugdíjasok közéleti, kisugárzó szerepét
a városban. 2015 júniusától Aktív Szolnoki Nyugdíjasok c.
weboldalunk van.
Az egyesület vezetése, a klubvezetők, önkéntes segítők
megtiszteltetésként, szabadidőt nem kímélő áldozatvállalással dolgoznak a közösségért.
„Az idősebb korosztály komoly szerepet vállal a generációk közötti közös gondolkodásban, a bölcsesség az böl-

csesség, minden tevékenységből sugárzik” – mondta Szalay
Ferenc polgármester, amit tükröz a beszámoló.
A 2019. évi programot – ami napra, órára, helyre készült – 300 példányban terjeszti az egyesület.
A városvezetés nevében meglepetésként a jelen lévő
nyolcvanöt hölgyet képeslappal, csokoládéval köszöntötte
a polgármester a nőnapra emlékezve.
A beszámolókat az egyesület tevékenységét elismerő
hozzászólásokat pezsgős köszöntés, ebéd és a húszéves jubileumot megjelenítő dísztorta, tűzijáték követte. Délutánig
húzódott az ünneplés, a kellemes beszélgetés.
Deák Jánosné
Szolnok Városi Klubok és
Nyugdíjasok Érdekvédelmi és
Kulturális Egyesületének elnöke

Szolnok – Nyugdíjasok versenye
Most mutasd meg mit tudsz! Győr, Debrecen, Komárom, Gyula, Balatonfüred és Szolnok 10–10 fős
nyugdíjas csapata vetélkedett május közepén a jászsági megyeszékhelyen. Az országos megmérettetést negyedik alkalommal szervezték meg. A résztvevőknek
Szolnok történelméből, sport- és kulturális életéből
kellett felkészülniük. A városok közti nyugdíjas vetélkedő következő házigazdája Győr lesz.
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Tánctalálkozó Gyöngyösön
Gyöngyös, 2019. május 28.
Már hagyománnyá vált, hogy a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége megrendezi a Kelet-Magyarországi Senior
TáncTalálkozót Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban. Az idén kilencedik alkalommal mutatták be
tánctudásukat a sZenior tánccsoportok. Látványos műsor,
tájegységekre jellemző népviselet, különböző táncformációk színesítették a találkozó programját. Ez a nap ismételten bizonyítja, hogy a nyugdíjasok örömmel vesznek részt
versenyeken, a tánc világában is otthonosan mozognak.
Köszönet Gyöngyös város polgármesterének a rendezvény helyszínének biztosításáért, a támogatásért. A gyöngyösi Mátra Művelődési Központ vezetője és munkatársai
segítették a rendezvény megvalósítását. a Kékes Étterem
csapata pedig biztosította a finom ebédet. A rendezvény
házigazdája a Gyöngyösi Gyöngy-Nagyi Nyugdíjasklub
volt.
A tánctalálkozón 21 fellépő, 19 csoport és két szólótáncos mutatta be tánctudását. A közönség létszáma elérte
a 300 főt. A fellépők között 18 Heves megyei, 1-1 budapesti, szabolcsi és borsodi fellépő volt.
Az előadott táncok műfaját tekintve igen széles a paletta. A táncoslábú szeniorok magas színvonalon adtak

elő néptáncot, palóc, szatmári táncot, kendős és szalagos
táncot, görög, spanyol, latin-amerikai táncot. Volt modern
tánc, country, rock and roll és apácashow.
A zsűri tagjai ismert táncművészek: elnök Domoszlai József népi táncos, a Vidróczki táncegyüttes alapítója. Nagy
Noémi társastáncos és Petrik Ildikó tánctanár volt. A zsűri arany- és ezüstminősítésekkel értékelte a produkciókat.
Nyolc aranyat és 13 ezüstöt kaptak a tánccsoportok, a két
legjobb kapta a különdíjakat. Gyöngyös város polgármestere különdíját a Hatvani Vasutas Nyugdíjasklub tánccsoportja, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnökének
különdíját a Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjasklub
tánccsoportja kapta.
A legeredményesebb tánccsoportok Gyulán, az országos táncfesztiválon folytatják a versenyzést. Bízunk benne,
hogy ez a nap is jó eredményeket és szép élményeket adott
a résztvevőknek, jelenlévőknek.
Farkas Attila Nyugdíjasok
Heves Megyei Szövetsége elnöke
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Heves megyei
nyugdíjasok
kirándulása
Szilvásváradon
Heves megye legnagyobb létszámú nyugdíjas egyesülete
a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége. A szövetség taglétszáma 66 klub, egyesület tagjaiból adódik össze, amely jelenleg 2100 fő. Örömünkre szolgál, hogy a tagság igen aktív,
igénye van a közösségi programokra, szívesen találkoznak
különféle rendezvények, versenyek, találkozók keretében.
A szövetség 2019. évi tervei között szerepel Szilvásvárad
meglátogatása. A kirándulás az Ismerd meg az országot,
megyét! program keretében zajlik. A szövetség elnöksége
2019. május 14-re hirdette meg a kirándulást. A megye
tagszervezetei közül 26 klub jelentkezett, a résztvevők száma 370 fő.
Az egynapos kirándulás gazdag programmal várta nyugdíjasokat. Szilvásvárad természeti szépségei, idegenforgalmi
látványosságai nyújtottak élményt a résztvevőknek. Nosztalgikus hangulatot teremtve, kisvonattal utaztunk a Szalajkavölgybe. Reméljük, a természet varázsa után magával ragadó
programelem volt a lovasbemutató, a szabadon választható
programként felajánlott kocsimúzeum-látogatás, az Orbánház és a kastély megtekintése. A program, finom ebédet is
biztosított a vendégseregnek egy étteremben.
A program helyszínének kiválasztása elfogadásra talált
Szilvásvárad vezetője és nyugdíjas közössége körében is.
Köszönetünket fejezzük ki Szaniszló László polgármester
úrnak, hogy a kirándulás előkészítő és szervezőmunkájában
is készségesen rendelkezésünkre állt, és munkájával segítette
a program sikeres megvalósulását. Az önkormányzat dolgo-

zói is részt vállalnak a nap vendéglátó feladataiból. Továbbá
megköszönjük az Egererdő Zrt. és az Állami Ménesgazdaság
vezetésének, hogy kedvezményes belépési lehetőséget biztosított. Köszönet a szilvásváradi Szivárvány Nyugdíjasklub
tagjainak, hogy szenior társaink élményt adó programjában
segítettek.
Az egyesületünk részt vesz az OGYIK Mi gyaloglók vagyunk programban, és ennek megfelelően nyugdíjas társaink gyalogoltak, természetjárókká váltak. Ezen a napon is
dolgoznak, sokat tettek testi, lelki egészségük megőrzéséért.
Reméljük, hogy a részvevők szép, új élményekkel gazdagodva tértek haza a kirándulásról, és az együtt töltött nap
pedig ott marad emlékeik között.
Farkas Attila
Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnöke
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Ünnepelt a Pásztói Őszirózsa Klub
Május 11-én ünnepelte 40. születésnapját a klub. Nagy izgalommal vártuk a szép napot. Lázasan készültünk a vendégek fogadására.
Ünnepségünkön részt vett a megyei vezetőség részéről
Mesterné Molnári Mária, a NYOSZ részéről Szendrődi
György. A várost az alpolgármester, Bodrogi István képviselte, illetve volt polgármesterünk és tiszteletbeli tagunk,
Sisák Imre.
Vendégünk volt még a szécsényi, a palotási, a mátraterenyei klub tagsásának nagy része, valamint a kulturház
igazgatónője és a Boldog Élet Klub. A délelőtt folyamán és
a köszöntők után a klubok bohókás jelenetekkel és tánccal
köszöntötték az ünnepelteket, majd megnézték kis kiállításunkat. Megemlékeztünk örökre elment tagjainkról, majd
felidéztük az elműlt 40 év emlékeit. A műsor után átvonultunk az Ózon Étterembe. Hangos zeneszó fogadott minket, ahol mindenkit megvendégeltünk egy finom ebéddel, majd meghozták a szülinapi tortát. Bacsa Tomi húzta
a talpalávalót, amíg csak ki nem fulladt a társaság.
Csodálatos napot töltöttünk együtt, és mindenki jól
érezte magát. Szeretettel búcsúztunk egymástól.

Köszönjük az étterem vezetőjének, Szabó Péternek a jó
ételt, a Pocak Pékségnek a finom tortát. Reméljük, hogy
a következő nagy összejövetelünk is ilyen jól fog sikerülni.
Loborik Imréné,
az Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője

Győrbe és Pannonhalmára látogattak Dél-Somogyból
A háromfai Ezüstévek Nyugdíjasklub tagjai gondoltak
egyet, és úgy döntöttek Győrt és Pannonhalmát célozzák
meg ez évi kirándulásunk során. Igaz, az időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket, de amíg erőnk bírta, men-
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tünk és mentünk. Első nap délutánján városnéző kisvasúttal mértük fel a terepet. Második nap Pannonhalmára
utaztunk, és ott amit csak engedtek, mindent megtekintettünk és lefotóztunk. Este pedig sikerült jegyet szereznünk a Győri Nemzeti Színházba, ahol a Bob herceget
tekintettük meg. Mivel
a művészek közt volt ismerős, így kaptunk is Pörneczi
Attila művész úrtól (udvari
borbély) üzenetet üdvözlés
gyanánt.
Harmadik nap az eső ellenére folytattuk a sétát, és
megtekintettük a város még
fel nem fedezett nevezetességeit. Hamar eltelt a három nap, de új ismeretekkel
felvértezve, kellemes élményekkel tértünk haza DélSomogyba. Köszönet Jüngling János tagtársunk kitűnő
szervező munkájának.
Györke József
klubelnök

Három évtized – Jubileum Nádasdladányban
Huszonötödikén, szombaton valahogy a harmincas szám
körül forgott a gondolatunk délután a volt varroda épületében. A lufikon és a lufiból is a harmincat rakták ki.
Tripla X, dupla jubileummal.
Fejér megyében, Nádasdladányban harminc űéves fennállását ünnepelte a nyugdíjasklub, ebből húsz évet Búzásné
Irénke vezetésével.
Akár egy kisebb lakodalom… Kezdődtek az előkészületek már a hét elején. Amikor csütörtökön én is a helyszínen voltam segédkezni, már minden a forgatókönyv
szerint zajlott. Terítődtek az asztalok, szorgoskodott a klub
apraja-nagyja.
Szombat délután nagy napra gyűltek össze a helyi nyugdíjasklub tagjai, a szomszédos falvak társklubjainak küldöttei, a mecseknádasdi nyugdíjasklub (amellyel a legrégebbi és a leginkább baráti a kapcsolat 22 éve) és a Győri
Határtalan Dallamok ének- és zenekar.
Irénke néni köszöntötte a megjelent vendégeket, majd
rövid összegzést vázolt a klub keletkezésétől napjainkig az
említésre méltó mozzanatokból.
Mint megtudtuk, a Vöröskereszt és a Nőtanács tagjainak csoportjából keletkezett a nyugdíjasklub.
Akkor mintegy negyven fővel alakult, amelynek vezetője Kajdi Gyula bácsi volt. Majd fél év elmúltával Hutvágner Károlyné lett a klub elnöke.
Irénke néni köszöntötte az alapító tagokat, hiszen ők is
eljöttek erre a szép ünnepre.
A nyugdíjasklub alapító okirata szinte kuriózum, de
Irénke néni elhozta, és megnézhette, aki kíváncsi volt rá.
Az énekkarnak az első citerát az akkori ÁFÉSZ vette meg,
amelyen Irénke néni citerázott, akkor még „kiscsoportos”
klubtagként.
A mostani klubon belül alakult énekkar teljesen amatőr,
de lelkes tagokból áll, ők alkotják az úgynevezett művészkülönítményt, akik évente egyszer több órás fergeteges
műsorral örvendeztetik meg a szórakozni vágyó, nem csak
helyi közönséget. Jelen taglétszámuk 85 fő. Ez változó,
mert jönnek új tagok, de sajnos fogyatkoznak is a régiekből. „Kívánom, hogy majd utódaink is folytassák a megkezdett, általunk jónak ítélt klubéletet, legyen mindenkor
ilyen jó kapcsolatuk az önkormányzattal, intézményekkel,
vállalkozókkal és főleg a fiatalokkal. Nyugdíjaskorukban
érezzék jól magukat, és szeressék a társaságot. Vigyenek
bölcsességet és szeretetet, ahová csak mennek. Kívánom,
hogy klubunk a következő harminc évben is ugyanilyen aktívan vegyen részt a falu életében.” Irénke néni jókívánsága
az utókor számára hangzott el. Majd fogadta a köszöntések
sorát. Kezdte településünk vezetője, Varga Tünde:
„Ha egy sportoló nagyszerű eredményt ér el, ha a bűvész
lélegzetelállító trükköt mutat be, ha valami isteni finom

étellel vendégelnek meg minket, mindig azt kérdezzük,
hogy csinálhatta? Három évtizednyi folyamatos működés,
folyamatos sikerek, jól működő klubélet, joggal vagyunk
kíváncsiak, mi is lehet a titka?” – fogalmazta köszöntő gondolatait. A polgármester asszony bízik abban, hogy tíz év
múlva is Irénke nénit köszöntheti(k) a klub élén, hiszen
jól működő a klub, amelyben az ő munkája is komolyan
benne van. Varga Tünde vallja, hogy a humor biztosan sokat segít, amely jellemző is a klubra, hiszen szükség is van
rá, mert a harminc év alatt voltak olyan helyzetek is, ahol
a humort segítségül hívva könnyebb volt átélni a nehézségeket vagy a konfliktusokat.
Legyen az bármilyen évszak, a ladányi klub folyamatosan szervez, jótékonykodik, fellép vagy éppen fürdőzni, kirándulni megy. A polgármester asszony elmondása szerint
minden meghíváson szívesen vesz részt, és mindig megtiszteltetésnek veszi, ha hívják a klubosok közé, ahonnét
mindig feltöltve távozik, és mindig valami pluszgondolatot
kap, amit visz magával, megjegyzi, mert érdemes megjegyezni. Számára örök példa a klub élete, hogy időskorra
a hétköznapokban hogyan kell jól és szépen élni egy kis
közösségben.
A folytatásban a meghívott szomszédos falvak klubjainak vezetői is szót kértek rövid köszöntőjük idejére, amelynek sorát személyes ajándékom (diktafon) átadása zárta.
Természetesen én is kaptam, hiszen a harminc évben én is
benne vagyok, mert mondhatni a kezdetektől jelen voltam
ott és akkor, ahol szükség volt rám. Ezek után is a továbbiakban szívesen teszem.
Az ünneplések, köszöntések sorában Buzásné Irénkét is
külön köszöntötték, hiszen most ő is jubilál, mert 20 éve
vezeti a Nádasladányi Nyugdíjasklubot.
Majd begördült a szülinapi torta, amelyből mindenki
kapott. A vacsorát követően a mecseknádasdiak műsorral
kedveskedtek, az est további részében a győriek muzsikájára szólt határtalanul és kortalanul.
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Kirándulás
Bajára

Hírek Alsójózsáról

Kórustalálkozón jártunk
Az Alsójózsai Nyugdíjas-egyesület 2019. április 24-én Hajdúnánáson, a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban megtartott III. Tiszántúli Nyugdíjas Kórustalálkozón lépett fel.
A rendezvényt a polgármester úr nyitotta meg. Méltatta a nyugdíjas csoportok hagyományápoló munkáját, az
utókor számára történő átörökítés szükségességét. A rendezvényen sok fellépő csoport dalaiban gyönyörködtek

a meghívottak és a közreműködő csoportok is. A fellépések után emléklapokat kaptunk, majd az ebéd után befejezésül Tímári Balázs, a nánásiak klubvezetője harmonikás
előadásával szórakoztatta, táncoltatta meg a vendégeket,
amely a résztvevők számára ezen rendezvénnyel együtt nagyon szép emlék marad.
Gorzsás Antal

Gyémántlakodalmi ünnepség
Az Alsójózsai Nyugdíjas-egyesületnél 2019. május 29én ünnepeltük Gaál György és felesége, Gaál Györgyné
klubtagjaink házasságkötésük 60. évfordulóját. A rendezvényünk az ünnepelt házaspár köszöntésével kezdődött,
majd klubvezetőnk, Pásztorné Irénke köszöntője, Fatér
Gyuláné Piroska és Kiss Lajosné Irénke szavalata következett. A józsai közösségi ház vezetője, Nagy Mária és munkatársa, Bokács Ferenc is jókívánságaikkal, az ünnepelt pár
fotóját tartalmazó emléklappal és ajándékkal köszöntötte
az ünnepelt házaspárunkat.
A szavalatok és köszöntők után további, csokorba szedett, az életútjukról szóló visszatekintéssel, zenés bejátszásokkal színesítve kedveskedtünk nekik. A klubunk ajándékát Pásztorné Irénke adta át, majd egy finom vacsora
elfogyasztása következett. Közben az alkalomhoz illő zenék segítségével egy igazi lakodalmas hangulat kerekedett.
A hatalmas ünnepi torta felszeletelése és elfogyasztása
közben jártunk egy kis menyasszony- és vőlegénytáncot is.
Megköszönjük az általuk részünkre nyújtott kedves vendéglátást és a segítők szorgoskodását. Jókívánságaink kísérjék még sokáig egészségben az ünnepelt, kedves házaspárt.
Gorzsás Antal
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A Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége anyagi támogatásával
élményekben gazdag kiránduláson vett részt egyesületünk tagsága.
Utunk során Baján megkoszorúztuk Mészáros Lázár egykori
honvédelmi miniszter szülőháza
mellett felállított szobrát, ahol
rövid emlékbeszéd elhangzását
követően egyesületünk tagjai
megzenésített versekkel idézték
fel az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc méltó emlékét. Ezután sétát tettünk Baja belvárosában, ahol utunk során megismerhettük Baja város nevezetességeit.
A nap hátralévő részében ellátogattunk Gemencre, részt
vettünk egy felejthetetlen utazáson a kisvasúttal, megtekintettük az Ökocentrum kiállítását, sétánk során gyönyörködtünk a táj szépségében, ezzel is elősegítve az egészséges
életmódra való törekvésünket.
A jó hangulatunkat fokozta egy hajósi borkóstoló, valamint egy-egy finom fagyi elfogyasztása Soltvadkerten.

A kiránduláson részt vett tagjainknak, valamint a Veterán Repülők tagsága számára sokáig beszédtémául szolgál ez a kirándulás, örömmel emlékezünk erre a szép, eseménydús napra.
Kecskemét, 2019. 5. 29.
Csóka Tamás
elnök

Mozdulj!
Kecskemét Megyei Jogú Város Nyugdíjasklubjainak Szövetsége a közelmúltban ismét megszervezte a város nyugdíjasainak sportvetélkedőjét Probojáczné Túri Éva vezetésével.
A nagysikerű „megmérettetésen” a Repülők és
Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének tagjai is
részt vettek.
A vidám hangulatú rendezvény jól szolgálta az
idős emberek szabadidejének hasznos eltöltését,
az egészséges, sportos életmód gyakorlását. A lelátót megtöltő hozzátartozók, kísérők is jól szórakoztak, tapssal lelkesítették a versenyző társaikat.
A rendezvény zárásaként meglátogattuk azt
a színvonalas, minden igényt kielégítő kiállítást,
amely méltó emléket állít Kecskemét neves sportolóinak a különböző olimpiákon elért eredményeiknek.
Kecskemét, 2019. 5.18.
Csóka Tamás
elnök
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ÖregSZEM

Üdvözletem!
A ma forgalomban lévő, rajzlapra, zöld színnel nyomott,
ócska, gagyi nyugdíjas-igazolványok lecserélésének kezdeményezése még senkinek nem jutott eszébe?
Manapság, a plasztik kártyák korában, amikor fű-favirág saját, jó minőségű kártyát bocsát ki, nem beszélve a
bankkártyákról, miért nem lehet ezt a problémát orvosolni?
Külföldön a nyugdíjasokat különböző – elég jelentős –
kedvezmények illetik meg múzeumok, kiállítások, látnivalók belépőiből.
A magyar nyugdíjas szégyenkezhet, amikor előveszi
a senki számára nem érthető, magyar nyelvű sajtcédulát.

Fotópályázat nyugdíjasoknak és azoknak, akik a nyugdíjasok életét be tudják mutatni
Részvételi feltételek:
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2019. évi fotópályázatán a hazai és határon túli magyar amatőr fotóbarátok
három kategóriában – 1.) 20 éves korig, 2.) 20–63 éves
korig, 3.) 64 éves kor felett – egyéni pályázatot nyújthatnak be. A fotópályázat témája és célja: bemutatni az
idős, nyugdíjas emberek életének szépségeit, örömeit,
gondjait, magánya és társas kapcsolatai tartalmát és jelentőségét. A pályázat hozzá kíván járulni az aktív időskor
érdekében, a mozgás, az élethosszig tanulás, az információs
aktivitás növeléséhez.
Csak eddig nem publikált, korábbi pályázatunkon vagy
más pályázatokon nem szerepelt képekkel pályázzanak,
amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek, és amelyek témája nem ellenkezik sem a származási ország, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a
képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival.
Egy pályázó bármilyen technikával (fényképezőgép,
mobil telefon stb.) készített, legfeljebb 5 képet, ezen belül
egy legfeljebb 5 képből álló képsorozatot küldhet be. A képeket akár fekete-fehérek vagy színesek, lehetőség szerint
DIGITÁLIS (.jpg) formában kérjük beküldeni. Minimális
felbontása legalább 1500 × 2000 pixel (2,5 Mp) legyen.
Kérünk minden egyes képet egyenként csatolni a beküldő
e-mailhez a megadott e-mail-címre.
A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni számítógéppel, Word programmal. A nevezési lapon fel kell tüntetni
– nevező személy teljes nevét és életkorát, – pontos lakcímét; – levelezési címét, elérhetőségeit: telefon, e-mailcím. – A beküldött képek sorszámát és címét, a képek .jpgmegjelölésével egyezően. A nevezési lap mintája letölthető
a www.nyosz.hu oldalról, a fotópályázat menüpontból (a
forma nem kötelező, csak a tartalom fontos). A nevezési
lap is beküldhető e-mailben. A nevezési lap fájlneve: Családnév_Keresztnév_kategória.doc
A meghirdetett témának nem megfelelő vagy gyengébb minőségű képeket a zsűri nem értékeli! A zsűri
által kiállításra javasolt képeket a NYOSZ rendeli meg
egy fotólaborban, és gondoskodik a kiállítások megszervezéséről.
A kategóriánként kiemelt, legjobbnak minősített képeket tárgyjutalomban részesítjük, I–II–III. minősítésről,
az esetleges különdíjakról oklevelet a kiállítás megnyitásakor nyújtjuk át.
A beküldött képeket a NYOSZ szerzői jogdíj és felhasználási díj fizetése nélkül, de a szerző nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozhatja a fotópályázat, a fotókiállítás és
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Aztán a pénztáros jóindulatán múlik, hogy elfogadja vagy
nem (legtöbbször joggal nem, hiszen akár a BKV-bérletemet is bemutathatom...)
A nyugdíjemelés „kiharcolása” és napirenden tartása
fontos dolog, de sok olyan aprósággal, mint ez, lehetne javítani a nyugdíjasok amúgy is rossz közérzetén.
Remélem levelem nem a kukában landol, hanem eljut a
kormány (?) illetékeseihez is.
Üdvözlettel:

R. Z.

Fotó: Erdélyi Tamás, 2013

a NYOSZ népszerűsítése érdekében. Csak azok vegyenek
részt ezen a pályázaton, akik ezt engedélyezik! Nevezési díj
nincs. Beküldési határidő: 2019. augusztus 20. e-mailcím: nyoszfoto@gmail.com.
Figyelem! Becsomagolt és tömörített állományokat
nem csomagolunk ki! Óriásleveleket nem fogadunk. A pályázatokat fogadó e-mail postafiók mérete óriási, de így
sem garantálható, hogy az utolsó egy-két napban beküldött több száz fotót fogadni tudja (annak ellenére, hogy a
rendezők folyamatosan mentik a beérkező pályaműveket).
Ezért nem fogadunk el senkitől sem óvást, vagy reklamációt amiatt, ha egy küldeményt – ’a postaláda megtelt’
üzenettel – visszaküld a szolgáltató. A megoldás ugyanis
kézenfekvő: a meghirdetéstől folyamatosan, de legalább
egy-két héttel korábban be kell küldeni a pályázatra szánt
képeket, amelyek kézbesítéséről ki-ki kérjen automatikus
visszaigazolást a szolgáltatótól.
Zsűrizés: 2019. szeptember 20-ig. Értesítés a zsűrizés
eredményéről 2019. szeptember 30-ig – a NYOSZ elektronikus hírlevélben és a www.nyosz.hu honlapon, illetve
a nyoszfoto@gmail.com email-címről. Az első kiállítás
2019. november hónapban Budapesten, a NYOSZ
tanácstermében lesz (1074 Budapest, Szövetség u. 9.).
Az ingyenesen kölcsönözhető fotókiállítás másodbemutatói szerte az országban: 2020. január hónaptól (a kölcsönzési igények bejelenthetők: nyoszfoto@gmail.com címen)
A fotópályázattal kapcsolatban további információk kérhetők Erdélyi Tamástól. E-mail: erdelyi37tamas@gmail.com;
vagy a 06-20-528-7561 mobilszámon.

NYOSZ-Kedvezménykártya információk:

Tájékoztatjuk a kártyatulajdonosokat, hogy a május 31-én lejárt kártyákat szeptember 1-jéig még
elfogadják a szolgáltatók, erről őket is tájékoztattuk. Az új kártyák várható megjelenése szeptember 1.

Tisztelt Művész Úr! Kedves Tamás!
A kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége Elnökségének nevében köszönjük, hogy zenész
barátaival elhozta hozzánk Idősebbek hullámhosszán című könnyűzenei műsorát.
Az Önök által felcsendülő dalok – ha rövid időre is – kimozdítottak bennünket a hétköznapok nehézségeiből, visszaröpítettek bennünket az időben: megidézték ifjúságunkat. Jólesett Önökkel együtt énekelni a hajdan népszerű slágereket,
amelyek kiállták az idő próbáját, és mára örökzöldekké lettek.
Köszönjük Önnek, Veronikának és zenésztársainak a kedves közvetlenséget, a humort, amellyel fűszerezték az előadást.
Hálásak vagyunk a szép dalokért.
Köszönjük a NYOSZ elnök asszonyának, elnökségének és a Szerencsejáték Zrt.-nek a projekt életrehívását és támogatását.
Kívánunk Önnek, Önöknek jó egészséget, további sikereket szép vállalkozásukhoz!
Kecskemét, 2019. május 16.

Szalókiné dr. Kis Katalin
elnök

Kormányosné Makai Eszter
elnökségi tag

Felhívás!
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége szeptember 2–4.
között rendezi meg a hagyományos 3 napos központi
rendezvényét, ezúttal Balatonalmádiban. A korábbiaknak megfelelően első nap érdekvédelmi konferencia
keretében vitat meg egy fontosnak ítélt témát, idén ez
a téma a sikeres öregedés. A konferencia délelőttjén az
időskutatás jeles szakemberei tartanak tudományos igényű előadásokat a téma különböző aspektusairól, majd
délután egy irányított kerekasztal-beszélgetésre invitálunk olyan kortársakat, akik „élő példái” a sikeres öregedésnek.
A NYOSZ szervezői azzal a kéréssel fordulnak az olvasókhoz, a tagszervezetekhez, hogy tegyenek javaslatot

e személyek meghívására! Kérjük, ha környezetükben
fellelhető ilyen „élő példa”, pár soros ismertetőt és az
adott személy elérhetőségeit küldjék meg a NYOSZ-ba
(nyozs@enternet.hu, NYOSZ 1074 Bp. Szövetség u. 9.).
A szervezők számára az is fontos információ, hogy a
kortársaink kiket és miért tartanak „példás öregnek”,
hát ha még az illetők el is jönnek, és elmondják!
Kérjük, legyenek a szervezők segítségére!
És egyben azt is, hogy jöjjenek el, tiszteljék meg figyelmükkel az eseményt!
(Részletes program a magazin 2. oldalán olvasható,
illetve a következő számban és a NYOSZ honlapján –
www.nyosz.hu – várható.)
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A gyöngyösi idősek
klubjának eseményeiből
válogatunk
ANYÁK NAPJA
Az év leghosszabb és legszebb napja a május első vasárnapján tartandó anyák napja. Ezen a napon köszönti mindenki
– a maga módján pátoszosan – az édesanyját, nagyanyját.
Ezt az ünnepet hagyományosan a Gyöngyösi Idősek
Klubja is megtartja. Az idei anyák napi megemlékezés, ez
a titkon nagyon is várt rendezvény az iskolások elfoglaltsága miatt a hónap közepére tolódott. Több klubtag talán
már nem is bízott abban, hogy megrendezésre kerül a számukra kedves napról szóló megemlékezés, de szerencsére
a kétkedőknek nem lett igaza, és május közepén eljött ez
a feledhetetlen nap.
A meghatott anyákat, nagyanyákat és dédanyákat az
Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. és 4.
osztályos tanulói köszöntötték énekkel, zenével, verssel és
prózával. A meghitt hangulatot emelte a színvonalas előadás, amely hűen tükrözte az anyák napjának az emberek
életében elfoglalt helyét és szerepét. Kiemelkedő színfolt
volt az iskolások verseinek elmondása szeretett édesanyjukról, a Mamáról.
Napjainkban sajnos az eredeti elképzeléshez képest az
élő és elhunyt anyák tisztelete, az ő ünneplésük eltolódott
az ajándékozás, üzletesedés irányába, ezért üdítő színfolt
az élet színpadán a kisiskolások még őszinte köszöntése.
Az idősek klubja tagjai meghatottan köszönték meg a számukra nyújtott élményt, és ezúttal sem maradhatott el
klubtagunk, Erzsike néni által kötött/horgolt ajándék figura sem.
SZÉPKORÚAK VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓJA
Ismét verssel készültünk a magyar költészet napjára. A ráhangolódást már több mint egy hónappal korábban kezdtük
a gondozóinkkal együtt – mindenkinek a kedvenc versének
kiválasztásával, majd 2-3 naponkénti együttes gyakorlással.
Erre szüksége volt minden versmondónak, mert bizony
sokunknak más volt az élménye/emléke az adott versről, és
más írt a költő, amit nem illik megváltoztatni. A gyakorlások eredményeként csiszolódott a stílus és előadásmód, ám
a lámpalázon (bár a versmondók gyakorlatilag a tavalyi előadók közül kerültek ki) nem sikerült teljesen úrrá lennünk.
A szépkorúak vers- és prózamondó találkozóját immár
4. alkalommal szervezi meg a Gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthona abból a célból, hogy a társintézményekkel
együtt egy közös napot eltöltsenek a lakók, és lelkileg is
felüdüljenek a versek és prózák által.
A találkozó elismertségét jelzi, hogy Kévés Tamás alpolgármester nyitotta meg egy idézettel, és dr. Tatár László
alpolgármester adta át az emléklapokat, díjakat.
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A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége
és a NYOSZ elnöksége
2019. július 6-án (szombaton) 9.00–16.00 óra közt
rendezi meg a

XI. ORSZÁGOS SZENIOR
TÁNCFESZTIVÁLT

Ez alkalommal az idősek klubjából 12-en szavaltuk el
kedvenc versünket rövid felkonferálás után, amely az idős
előadók kapcsolatát idézte fel az előadott verssel.
Ezt követően megkezdődött a versmondás. Volt olyan
is, aki fejből mondta el a kiválasztott művet. Voltak olyanok, akik József Attila valamelyik költeményét adták elő –
mintegy tisztelegve emléke előtt a magyar költészet napján,
a többiek viszont széles repertoárt mutattunk be.
Volt egy tiszteletbeli zsűri, amely minden találkozón kiválasztja és elismeri az előadást. Ezúttal a legjobb – Ignácz
bácsi, az idősek klubja tagja – bemutathatta versmondótudását a városi költészetnapi főtéren, az ideiglenesen elnevezett Vers-téren.
Kedves és felemelő színfolt volt a rendezvényen, amikor
a legidősebb (korát meghazudtoló) előadó, Erzsike néni
emléklapot kapott erről.
Fontos, hogy az emberek folyamatosan fenntartsák szellemi frissességüket egy vers, avagy prózai mű által. Ennek
jelentőségét ismerték fel öt évvel ezelőtt az idősek klubja
gondozói, hiszen fontos az idősek szellemi és érzelmi frissességének fenntartása.
Borsi Miklós
klubtag
Gyöngyös,Visonta Úti Idősek Klubja

Gyulán, az Erkel Ferenc
Általános Művelődési Központban
(5700 Gyula, Béke sugárút 35.)
A rendezvény célja: A rendező szervek lehetőséget biztosítanak az országban működő szenior táncos csoportoknak
a bemutatkozásra, tudásuk összemérésére, hagyományaink
ápolására. A rendezők célja hogy a táncosok kedvet csináljanak a közönségnek a mozgáshoz, a felnőttkori tánctanuláshoz és az önfeledt szórakozáshoz.
A résztvevő csoportok: társastánc, néptánc és egyéb kategóriában nevezhetnek a rendezvényre.
Nevezési díj: 500 Ft/fő

A benevezett fellépő csoportok teljesítményét szakavatott zsűri értékeli és minősíti. A zsűri értékelése alapján
a versenyzők különdíjban, arany-, ezüst- és bronzminősítési fokozatban részesülnek.
Minden részt vevő csoport oklevélben és egyéb tárgyjutalomban részesül.
Vendégeinknek a belépődíj: 700 Ft/fő
A jelentkezési lapot olvashatóan, pontosan és értelemszerűen legkésőbb
2019. június 21-ig kérjük megküldeni a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 35.) címére.
A jelentkezési lap – kötelező mellékleteként a fellépőkről
– egy 10-12 soros (géppel írott, jól olvasható) bemutatkozást is feltétlenül kérünk megküldeni.
A jelentkezési lap letölthető még a
www.bekesnyugdijasok.hu
honlapról is, amely tartalmazza a rendezvény programját.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
Szrenka Pálnénál +36(30)349-3789,
vagy a szövetségnél a +36(30)209-1705 számon.
E-mail-cím: bmnyesz@gmail.com

Közvetített szolgáltatásaink:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Lakossági - vállalati hitelezés
Pénzügyi alkuszi tevékenység koordinálása
Biztosítási szolgáltatások közvetítése
Ingatlanok eladása – vétele
Ingatlanok kiadása – bérlése
Projektek menedzselése
Állami támogatások
CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény)
ZöldEnergia (Napenergia, Rezsinullázás)
MOK kegyeleti pénztár
Média felület biztosítás
Keressen Minket bizalommal!
Kedvezmény kártya
Közösségi szolgáltatások képviselete
* shbankhaz@shbankhaz.hu
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Véletlen találkozás
Remek hangulatú ebéd után voltunk. Olasz–svájci régi
ismerősünknél viziteltünk. Helyszín az olasz–svájci határ.
A Nagy-Szent Bernát-hágó olasz oldalán. Festői környezetben a fenyők őrző ölelésében lévő kis étteremben, amely
mesterien ékelődik a meredek sziklafalba. Házigazdánktól,
mint annyiszor, most is sokszori nekifutásra veszünk búcsút. Kár még ilyen korán visszaindulni. Ezzel alighanem
a társaim is így vannak.
– Menjünk csak, majd időzünk a Kolostornál.
Aztán csak felkerekedünk, és komótosan araszolunk
előre. A szerpentin kanyarog felfelé merészen, és azt ves�szük észre, hogy a tél sok helyen a lavinák révén könyörtelen pusztítást végzett. Csíkokban ritkította meg az erdők
sűrűjét. Megtörve ezzel a hegyoldal lágy hullámos vonulatát. A végtelen nyugalom és a kiadós ebéd utáni állapot
kábítóan hat rám.
Jó lenne sétálni. A csendes meditálásomat Gyuri zavarja
meg.
– Még pár kanyar, és ott vagyunk a határon. Ki is szállhatunk. Szép a panoráma, úgyis fényképezni akartatok, ott
ajánlom.
S megérkezünk. A határ jelképes, bár nem EU-s országba lépünk be, ez a pont itt csupán jelzésértékkel bír. Hiába.
Svájc az Svájc.
Körös-körül hó fedte hegyek, amelyek egy tengerszemet
zárnak közre. Velünk szemben a Szent Bernát-hágó legmagasabb pontján álló kolostor épületei láthatók.
Jóleső bandukolás közepette sétálunk át a kolostorhoz.
A kellemes délutáni napfény jólesően melegíti a hátunkat.
A forgalom elenyésző. Így hát elég feltűnő látvány a fekete reverendában bíbor színű övvel, izgatottan forgolódó,
s láthatóan intézkedő egyházi emberek jelenléte. Az valahogy látszik, nem idevalók. Olaszul és nagyon gyorsan
beszélnek, nyugtáznak valamit, s berobognak a kolostor fő
épületébe. Majd begurul pár olasz Alfa Rómeó – egy közülük Carabinieri felirattal –, s gyorsan eltűnnek az épület
parkolójában. Kisvártatva aztán lázas sustorgás közepette
terjed a hír.
Itt a pápa!!!
– Igaz ez? Kérdem házigazdánkat, aki a svájciak titkos
nyelvén (errefele a kicsit olasz, francia egyveleg dominál)
érdeklődik. Majd megerősíti. Igen. Itt van, vagy eztán jön
Benedek pápa. Ezt még senki sem tudja. Az biztos, a nyári
szabadságát a svájci–olasz Alpokban tölti, és ellátogat ide.
Most! Istenem!
Újabb két Alfa közeleg, s az elöl futó autóból jól láthatóan kivehető a katolikus egyházfő sziluettje. A bevezetés
módjából derül ki, profik végzik Őszentsége inkognitójának biztosítását. Gondolom, senki az égadta egy világon
nem tudta, hogy mikor fog érkezni. Ezért is kivételes nagy
szerencsében lehet részünk.
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Ettől a pillanattól fogva izzani kezd a levegő. Még a fújdogáló hűvös levegőt – ezen a magasságon ez egyáltalán
nem ritka – sem vesszük észre. A tekintetek az épület kijáratai felé fordulnak. Mindenki vár. Várják, ha Őszentsége bement, ki is kell jönnie. Nem lehetünk talán ötvenen
sem. Milyen véletlen, s főleg nagy adománya lenne a sorsnak, ha ilyen közelről találkozhatnánk Vele. Alig hihető,
hogy ilyen megtörténhet.
Közben svájci barátunk hozza a hírt, melyet egy a kolostor papjától tudott meg, hogy rövidesen Benedek pápa
– miközben átmegy megnézni a híres hegyimentő bernáthegyi kutyákat – el fog menni közöttünk.
Az izgalom határtalan. Apró helyezkedések veszik kezdetüket, mindenki igyekszik megtalálni a neki legelőnyösebb helyet, ahonnét a legjobban látni. Most is hálás vagyok a teremtőnek, hogy 192 cm-ig nyújtott.
Egyszer csak megjelent az ajtóban a kolostornál viselt
drapp termo–velúr felsőben, megállt szerényen. Jelezvén, itt
vagyok. XVI. Benedek pápa. Isten földi helytartója. Ismerős
a gesztus, mellyel integet a jelenlévőknek. Csak egy karnyújtásra van. Akár meg is érinthetjük. Kísérői lassan elindulnak,
s ahogy jönnek lefele a lépcsőn, már sejthető, hogy egész
testközelben fog elhaladni mellettünk. Még hogy elhalad!
Mindenkivel barátságosan kezet fog, és pár szót is mond.
Mi tagadás, az adrenalinom rendben van, mikor megtörténik a kézfogás. Erős férfiúi parola ez. Meg is lepődök,
s félszegen viszonzom a szorítását, miközben Ő, mintha
egy pillanatra megállna, de csak egy pillanatra, s egymás
szemébe nézünk. A fene ebbe az olasz nyelvbe. Nem értem,
mit mond, csak annyit mondok, si, signore. Vagy valami
hasonlót. S gyorsan még annyit, i am ungarése. Rám mosolygott, másodpercekig fogtuk egymás kezét. Búcsúzva
balját is kezemre tette.
Hamar a fényképezőgépem után kutattam, hogy pár
fotó erejéig megörökítsem az esemény még kínálkozó részleteit. Te jó ég! Hát ez meg hogy nem jutott eszembe eddig? A gép a tokban! Kész őrület. (A pár használható kép
feleségem alkotása.)
A pápa a kíséretében lévő egyházi személyekkel áthaladt
a szemközti létesítményekbe, ahol a hegyimentő kutyákat
képzik, s ha igaz, tenyésztik is. Kisvártatva a hűvösödő idő
ellenére hosszú sétára keltek vendéglátóival az olasz–svájci határt jelképező nagy kőkereszthez. Ám előtte még egy
csoportkép az egyházi személyiségek körében.
Kis ideig csendben néztük, ahogy méltóságteljesen egyre távolodtak. Egészen addig, amíg a hegy koronájához érő
nap harsány fényei el nem vakítottak bennünk.
A nézősereg lassan felocsúdva megindult korábban
megkezdett útját folytatni. Ám ez az út már másképp folytatódott, azt hiszem, mindenki számára.
Márkus Árpád
Svájc, Valais Kanton

Múltidéző legendák nyomában – tavaszi programok
a sárándi Ezüstévek Nyugdíjasklubban
2019. május 10-én a kora reggeli órákban 52 utazó – közöttük nyugdíjasok, iskolások és szüleik – izgatottan gyülekezett a sárándi konyha előtti téren. Kirándulni indultunk. Úti célunk Budapest volt. Néhány órás autóbuszos
út után megétkeztünk Pestre, a Vigadó előtti rakpartara.
Az 5-ös kikötőből indult a hajónk, amelyről egyórás hajózás közben megfigyelhettük fővárosunk sok-sok szép épületét, hídjait. Nagyon sok információt hallhattunk a város
történelméről, épületeiről, hídjairól. Mindenkinek saját
„idegenvezetője“ volt a fülére helyezett készülék jóvoltából.
A Híd a generációk között pályázat Múltidéző legendák programsorozat 3. évében Szt. Erzsébet életével foglakoztunk. Az elmúlt év tavaszán megnéztük szülővárosát,
Sárospatakot.
Budapesten a Rózsák terére sétáltunk, ahol megnéztük
a Szt. Erzsébetről elnevezett templomot. Onnan a Parlamenthez vezetett az utunk. Egyórás séta keretében megcsodálhattuk az Országházban a koronázási ékszereket, az
üléstermet és a társalgót. Érdekes információkat hallhattunk az épület tervezéséről, a benne található díszítményekről, szobrokról és a hatalmas méretű kézi csomózású

szőnyegről. Elfáradva, de élményekkel telve késő este érkeztünk haza Sárándra.
Néhány nap elteltével újból összegyűlt a csoport. Szt.
Erzsébet életéhez kapcsolódva egy vetélkedőt szerveztünk,
amelynek előkészületei hónapokkal előbb megkezdődtek. Az Ezüstévek Nyugdíjasklub tagjai a legismertebb
Szt. Erzsébet-legendához, a rózsa legendához kapcsolódva novemberben kezdtük el hímezni fehér kötényeinket.
Komádi, matyó, kalocsai virágokkal díszített hímzett kötények készültek el erre az alkalomra. Az elmúlt hónapok
alatt meghallgattuk Liszt Ferenc Szt. Erzsébet tiszteletére
írt oratóriumát, filmet néztünk életéről, megtanultuk himnuszát, és ide kapcsolódtak a tavalyi sárospataki, ill. ebben az évben a budapesti kirándulás információi is. 2019.
május 21-én a Közösségi Házban vetélkedőt szerveztünk,
ahol az elkészített kötényekből és a tagok által hímzett tárgyakból Rózsa legenda címmel kiállítást is rendeztünk. Ez
május 30-ig volt látható. A kiállítás megnyitója után 4 csoportban versenyeztek a nyugdíjasok, iskolások és a szülők.
Minden csoportból egy-egy tag régi, hagyományos recept
alapján elkészítette a rózsafánkot. Minden tag megtanult
csuhéból virágot készíteni. Szt. Erzsébet életéről, legendáiról feladatlapok segítségével adtak számot a csapatok.
A délutáni vetélkedőt egy közös vacsora zárta, ahol az egyik
nyugdíjas klubtagunk által készített tárkonyos csirkeragu
után elfogyasztottuk a csapattagok által készített finomra
sikerült rózsafánkokat. Nagyon jó hangulatban töltöttük
el ezt a délutánt, s méltóan emlékeztünk Árpád-házi Szent
Erzsébetre. Mit üzent számunkra több száz év elteltével
múltidéző legendaként? Azt, hogy emberséggel, egymást
tisztelve, segítve igazi közösségekké válhatunk. Csak így
élve állhatunk példaként a fiatalabb generációk előtt.
Virágos Lajosné Kozák Anikó
Ezüstévek Nyugdíjasklub művészeti vezetője
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Embermese

Egészség

Évszázadnyi élet
Egy napsugaras, tavaszi délelőttön az ország négy égtája
felől érkeztek vendégek a tóparti városba, Balatonfüredre,
dr. Kerekes Istvánné otthonába, hogy köszöntsék őt 100.
születésnapja alkalmából.
Az ünneplő testnevelőtanár szellemi frissességét dicsérni, csodálni jöttek egykori kollégái, szenior tanítványai
pedig, hogy megköszönjék a régmúlt tornaórák felejthetetlen emlékeit.
A százéves Lotty néni lánya, dr. Kerekes Judit, a házigazda, az ünnepség szervezője, Amerikában élő matematikaprofesszor, jelenleg a City University tanszékvezető
docense, New Yorkban él. Mindenre kiterjedő figyelme
kellemessé tette a résztvevők számára az ünnepnapot.
A köszöntések sorrendjében következzenek a vendégek:
Dr. Mocsai Lajos Budapestről, a Testnevelési Főiskola
rektora elhozta az intézmény több évtizedes működéséről
készült összesített emlékkönyvet, amelyben Lotty néni
neve kiemelten megjelölve olvasható a régi tanítványok
névsorában, és legfőbb ajándékul átadta Gránitdiplomáját is.
Dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy nemcsak a család ünnepe ez a rendkívüli nap, hanem a város ünnepe is. Ritka lehetőség egy
polgármester életében, hogy egy évszázadot megélt embert köszönthet a város nevében.
Kaposvárról érkezett a Kazinczy Ferenc Középiskola
igazgatója, Balogh Gyula és Balázs Tibor tanár úr, virágbokrétákkal.
Dr. Bőszéné Szatmáry-Nagy Anikó, a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségi tagja Sopronból hozta köszöntőénekét Lotty néninek, egy régi-régi, szinte ismeretlen népdalt.
Dreisziger Zsuzsa Amerikából érkezett, az Amerikai
Magyar Követség tagja, a háziasszonyi teendők lelkes segítőjeként tette hasznossá magát.
Balatonfüredről tiszteletét tette dr. Horváth Tivadarné
kémia–fizika szakos tanár és Csizmazia Szilveszterné hittanár. Lotty néni háziorvosa, dr. Nagy Gábor ígéretet tett,
hogy továbbra is vigyáz az ünnepeltre.
Lotty néni legkedvesebb tanítványa, Preller Antal úr is
a köszöntők között tevékenykedett. Jelen volt még Földesné Apor Gizella, Apor Vilmos püspök úr családjából és
Bánáti János ügyvéd úr Zalaegerszegről.
A fiatal korosztályt két ifjú hölgy képviselte: Bodó
Bernadett Veszprémből, a Hittudományi Főiskola tanulója és Papp Melinda, a Keszthelyi Georgikon tanulója.
Ők népdallal köszöntötték Lotty nénit, és segédkeztek
a finomságok felszolgálásában. Kínálták a szendvicseket,
franciasalátát, pogácsát, egyéb süteményeket, pezsgőt,
tortát, kávét.
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Te mikor nevettél utoljára igazán jóízűen?
Pápáról érkezett Simon Zoltán amerikai–magyar költő özvegye, Tóth Ilona, valamint e sorok írója, P. Tófeji
Valéria pedagógus–költő, aki erre az alkalomra írt versét
olvasta föl.

Századik születésnapra
Száz esztendő! Csodás reinkarnáció!
Eltöprenghetsz rajta, mi volt szép, mi a jó.
Küzdött a lelked dörgő szimfóniákkal,
dérkoronás fejed örömmel, bánattal.
Arcod auráján nem vésett ráncokat,
mert gyűjtöttél köréd vidám barátokat.
A tegnap ablakán át integet a múlt,
békévé csendesült a harc, és kihunyt.
A volt-majd határán szól szellőcimbalom,
lelkedben csend, és átölel a nyugalom.
Tavaszi napsugárcsók hozzon örömet,
életed egére sok-sok szeretetet!
Lotty nénit megérkezésünkkor irigylésre méltó szellemi
frissességéért megdicsértem, ő pedig ezt mondta vidáman:
„Írd bele a könyvbe!” Ezért a Csendszárnyak c. verseskötetem neki szóló dedikálása így hangzik: „Lotty néninek századik születésnapja alkalmából szeretettel és irigységgel”.
Az ünnep dokumentálására a Balatonfüredi Városi Televízió stábja érkezett. Működtek a magánfelvevőgépek is,
mert mindenki szerette volna hazavinni ennek a rendkívül
szép napnak a látható emlékeit, hogy a képek láttán érzékletesebben lehessen elmesélni az otthoniaknak.
Lotty néni örömtől sugárzó arccal verset mondott – fejből – a köszöntésért, majd gyermekkori, kedves emlékeiről
mesélt frissen, vidáman, fittyet hányva az elmúlt évszázadra. Példamutató emberi és pedagógusi magatartása még a
századik esztendejében is „ernyedetlen”, ahogy kisiskoláskori bizonyítványában olvasható. Annak az érdemjegynek
még ma is igyekszik megfelelni.
P. Tófeji Valéria

A tavaszi megújulás után, amikor a máj–epehólyagra koncentráltunk, nyáron a tűzelem kerül sorra, ami a szív- és vékonybél-meridiánokat jelenti. A hőség a szív–érrendszert viseli meg a legjobban, éppen ezért ezekre kell odafigyelnünk.
A túl sok hőség árt a szívnek. Aki imádja a forróságot,
vagy éppenséggel különösen szenved a kánikulai időjárástól, abban valószínűleg kiegyensúlyozatlan a tűzelem.
A nyári hőség ugyanakkor a legkedvezőbb időszak arra,
hogy magunkba gyűjtsük az év többi részében felhasználható energiatartalékainkat a nap segítségével. Ha nem
sikerül kellő energiát gyűjtenünk, akkor következő télen
még lejjebb száll az energiaszintünk, és ki leszünk téve
a megfázásnak és egyéb vírusos fertőzéseknek.
Minden elemnél vannak olyan tünetek, amelyek arra
utalnak, hogy a szervezetben felbomlott az egyensúly. Nézzük meg, hogy melyek ezek a tűzelem esetében.
Ismer olyat, akinek folyton piros az arca, nem csak egy
jó túra után? Vagy éppen az ellenkezője, egészen hamuszürke?
Esetleg olyat, akiből teljesen hiányzik a humorérzék?
Vagy nem szereti magát, és alacsony az önbecsülése?
Vannak örökös álmodozók, naiv, hiszékeny és frigid, hideg, kritikus és cinikus emberek is. Gondolta volna, hogy
ugyanaz a gyökerük?
Minden meridiánnak megvannak a kapcsolódásai az érzelmekkel, ízekkel, színekkel, hangokkal, és testrészekkel.
A szívhez a vörös szín tartozik. A piros vagy vörös szín
szenvedélyes szeretete vagy éppenséggel nagyfokú utálata arra
utal, hogy kiegyensúlyozatlan a tűzelem. A kínaiak csak egy
pillantást vetettek az arc színére, a bőr állagára, és azonnal
tudták, hogy az illetőben a tűzelem milyen állapotban van.
Ha az arcszín rózsás, akkor a szív erős. Ha egyensúlyzavarokkal küzd, túl sok lesz a tűz a szervezetben, a bőr erősen elszíneződik, vöröses árnyalatokat vesz fel. Ha az arc fénytelen és
fakó, akkor túl kevés. A hamuszürke arc gyakran előrejelzője
egy akár komolyabb szív–érrendszeri katasztrófának.
Ugyanakkor a piros szín a regenerálásban is részt vesz.
Ha felbomlik az egyensúly, akkor a piros színű ételek vigyázzák a szívet. Nem véletlen, hogy amikor megérkezik
a forróság, akkor a piros gyümölcsök és zöldségek érnek
meg, mint az eper, málna, cseresznye, paradicsom stb.
Együnk ezekből bőséggel.
Érzelemként az öröm, és ehhez kapcsolódóan a nevetés
a hang, ami hozzá tartozik. Aki nem képes szívből nevetni,
vagy nem tudja kifejezésre juttatni a szívét eltöltő szeretetet
és gyengédséget, vagy éppen az ellenkezője, túlzottan elmerül ezekben az érzésekben, annak a tűzeleme elveszítette
az egyensúlyát. Előfordulhat, hogy valakinek folyton ott
bujkál a nevetés a hangjában, de az is lehet, hogy éppen

a másik szélsőség, semmiért nem tud lelkesedni. Vannak
emberek, akik a nyughatatlanságukkal és intenzitásukkal
karizmatikusan hatnak másokra, de sajnos a lelkük nagy
kínoknak lehet kitéve, mert valójában nem találják a belső
békét és az elégedettséget, ez sajnos szintén a tűzelem megbomlása miatt lehet.
Mivel a kínai orvoslásban a harmónia a legfontosabb
szempont, bármelyik véglet irányába tolódik el valakinek
a viselkedése, mindenképpen a harmónia megbomlását jelzi a szervezet.
Akiknek kevéssé válik a tűz a szervezetében, még azok
az emberek is, akik tulajdonképpen intelligensek, olykor
egyenesen buta benyomást kelthetnek, mert hiányzik
a szikra, az energia, amely serkenti a gondolatokat.
A megbomlott harmóniához szinte biztos, hogy valamilyen szív–érrendszeri tünet is társul, mint például alacsony
vagy magas vérnyomás, gyenge és vagy szabálytalan pulzus, artériák megkeményedése, trombózis stb. A vékonybél
miatti emésztési elégtelenségek esetén is érdemes gyanút
fogni, hogy ez az elem meggyengült.
De ennek az elemnek a tünete lehet a dupla toka – amikor nincs egyébként túlsúly –, tályogok, kelések a szájban,
felső ajkon, teniszkönyök, vállmerevedés, fejmozgatási nehézségek is.
A szív ideje déli 11 és 13 óra között van, a vékonybél
pedig 13–15 óra között. Ebben az időszakban – délben
– érdemes ebédelni, majd pihenni utána 20 percet vízszintesben. A vékonybél-meridián mozgással regenerálódik,
így ideális esetben ebben az időben érdemes mozgást beiktatni az életünkbe.
Ha magadra ismertél, foglalkozz kiemelten a tűzelemmel és a szív–érrendszereddel.
A hogyanokról a következő alkalommal írok.
Addig is jó egészséget kívánok!
Pántya Anita
anita.pantya@meridianclub.eu
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Mozdulj

Mozdulj
Kétség kívül a leglátványosabb eleme a 700 táncost felvonultató szenior örömtánc-bemutatónak és -oktatásnak
volt, amelynek keretében 15 hazai szeniortáncoktató segítségével járták a táncoslábúak a táncokat.
A program nem jöhetett volna létre a Visegrádi Alap és
Győr város támogatása nélkül.

V. Magyarországi Szenior Sportjátékok
és Szeniortánc Találkozó
Hosszabb, mintegy 8 év kihagyás után életre kell egy kiváló, sportos hagyomány Győrben, a Magyarországi Szenior
Sportjátékok. A rendezvénysorozat idén egy kiváló rekreációs programelemmel bővült, a hazánkban nagy népszerűségnek örvendő szeniortánc mozgalom hívei is eljöttek egy
közös örömtáncra.
Az egynapos programon úszás, futás, asztalitenisz, tenisz, sakk és darts szerepelt versenyszintű lehetőségként,
de ki lehetett próbálni pl. a lövészetet lézeres eszközökkel.
A játékokra Csehországból, Szlovákiából és Romániából összesen mintegy 100 főnyi versenyző érkezett, velük
együtt mintegy 850 résztvevője volt a színes eseménynek.
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Reméljük, a fotóink jól szemléltetik a rendezvény sikerét és hangulatát.
Híradások a programról pl. itt olvashatók:
http://gyorplusz.hu/cikk/senior_sportjatekok_hetszazan_
tancoltak_egyutt.html

XIII. Országos Nyugdíjas Sportnapok,
Bellér László Emlékverseny
2019. május 10–12.

Váratlanul szép idő köszöntött az ózdiakra és a sportnapok
minden résztvevőjére május 9-én. Ezt a tény azért érdemes
megemlíteni, mert előtte napokon át hangulatromboló
esős, hűvös idő keltett aggodalmat a szervezők és a majdani résztvevők körében. Ez a jó fordulat az időjárásban
éppen a szabadtéri programok befejeztéig tartott ki: akkor
megint kaptunk egy kicsit az aranyat érő májusi esőből,
hogy még jobban tudjunk örülni a szombati, kimondottan
szép, turistalelket simogató időnek.
A nyolc sportágból rendezett versenysorozat csütörtökön az első „fecskék”, a Szombathelyi Aranykorúak
Nyugdíjas-egyesülete fogadása után lövészettel kezdődött.
A viszontlátás örömét fokozta, hogy szép számmal képviseltették magukat az ózdiak is, jó hangulatú verseny résztvevői lehettünk.
A rendezvény hivatalos megnyitása Janicak Dávid, Ózd
város polgármestere üdvözlőbeszédével indult. Szavaiból,
jókívánságaiból őszinte tiszteletet és elismerést érezhettünk, szervezők és szépkorú sportolók egyaránt.
A versenyek különböző időpontokban kezdődtek – ezzel tudtuk biztosítani a felkészült sportolók több számban
indulását. Idén is – mint a 13 év alatt szinte mindig – az
atlétika, a lövészet és a teke vonzotta a legtöbb résztvevőt.
Az eredményhirdetés és az érmek átadása a versenyek befejeztével a helyszínen történt.

Kivételt a teke és a lövészet képezett: mivel a délutánba
nyúló verseny utolsó versenyzőinek eredményét is meg kellett
várni, ebben a két sportágban az érmek átadása az esti vacsorával egybekötött hivatalos eredményhirdetés során történt.
Az esti jó hangulatú, élő zenés táncmulatság méltó befejezése volt az együtt töltött szép napnak.
Hátra volt még az a szombati kirándulás, amelyet a környék arculatát meghatározó arlói – suvadással keletkezett
– tó köré szerveztünk. Eredeti elképzelésünk szerint csak
egy kis laza sétát terveztünk a tó körül, ehhez képest mindenki megmászta azt a hegycsúcsot, amelynek egy leomlott
része zárta el annak idején a szép völgyben csörgedező kis
patak útját, feltöltve vízzel a mélyebben fekvő területeket.
Kellemesen elfáradtunk, de a csúcsra érve az elénk táruló
látvány feledhetetlen élményt nyújtott. Az ebédidő a szép
tóparti strandon ért bennünket, ahol kulturált körülmények között fogyaszthattuk el a finom ebédet.
Végére érni ennek a háromnapos versenysorozatnak
nem kis megkönnyebbülés. Jóleső érzés visszagondolni az
elismerő szavakra, ezek erősítik bennünk a tudatot: volt
értelme a sok munkának. Odafigyeléssel, törődéssel ismét
sikerült valamit tenni önmagunkért, de leginkább szeretett, méltatlanul „leírt” városunkért. Vendégeinknek köszönjük, hogy eljöttek, és erősítik Ózd és az Ózdi Nyugdíjasklub pozitív megítélését.
Bellér Lászlóné elnök, Ózdi Nyugdíjasklub
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Kultúra

Kultúra

A híres
Latabárok

A sokak által legkiválóbbnak tartott magyar komikus
1902-ben látta meg a napvilágot Kecskeméten. A család
eddigi történetét ismerve talán már nem is meglepő, hogy
szülei éppen ebben a városban jártak vendégszereplésen
Kövesi Albert társulatával, így gyermekük nem a lakhelyükön, Miskolcon született meg. Az már sokkal meghökkentőbb, hogy egy ilyen famíliában kis híján elsikkadt
a legnagyobb tehetség. Apja ugyanis selypítése okán nem
tartotta alkalmasnak a színészi pályára. A vér azonban ismét győzedelmeskedett, és Kálmán az érettségi megszerzése után Rákosi Szidi színitanodájába állt. Hamarosan az
Operettszínházhoz szerződött, ahol csakhamar elismert
énekes–táncos komikussá nőtte ki magát. 1927-ben úgy
döntött, hogy külföldön is kipróbálja magát, és öccsével,
Árpáddal bejárták fél Európát. A két Latabár sikert sikerre
halmozott, és kontinensszerte a legnagyobb komikusokkal
egy lapon kezdték emlegetni őket.
Kálmán hazaérkezése után több itthoni színházban is
szerepelt, míg végül megkapta első filmszerepét az 1936os Sportszerelemben. Ezzel pedig 33 évre beköltözött
a filmvásznakra és a televízió képernyőjére, és az akkoriban készült filmjei ma is rendszeres szereplői a legkülönbözőbb csatornák műsorának. Összesen 27 filmben és két
tévéshowban szerepelt, amelyek közül a leghíresebb talán
az 1952-es Állami Áruház volt (bár annyi kiváló alakítást
nyújtott, hogy szinte valamennyit említhetnénk a legjobb-

Más lenne ma a magyar
színjátszás, ha nincsenek a
Latabárok. 190 éves családtörténet a dinasztia megalapítójától Latyiig.
Ha Magyarország színháztörténetének legmeghatározóbb
dinasztiáját keressük, akkor jó
eséllyel a Latabárokra kell hogy
essen a szavazatunk, hisz e család közel 190 éve ontja magából a legkiválóbb színészeket, komikusokat és színházi
embereket. A magyar színházi életért talán maga a dinasztia alapítója, a legidősebb Latabár Endre tette a legtöbbet,
aki 1831-ben kezdte meg színészi karrierjét. Bár köznemesi szülei jogi pályára szánták, az említett évben győzött
a „színészvér”, és az akadémiát maga mögött hagyva Kilényi Dávid vándortársulatába állt. Kiváló prózai és operaszínészként ismerhette meg a publikum, ám hangja nem
bírta sokáig a megterhelést, és alig hét év után visszavonult
az énekléstől. Azonban munkásságának színháztörténeti
jelentősége csak ezután kezdődött meg igazán!
Csakhamar elismerést szerzett, mint operarendező, karmester és korrepetitor, míg 1842-ben újabb rossz hírt nem
kapott. A Nemzeti Színházba beadott jelentkezési kérelmét
elutasították. Őt azonban nem olyan fából faragták, hogy
egy ilyen semmiség miatt meghátráljon, és még abban az
évben megalapította önálló társulatát, amelyet haláláig,
1873-ig vezetett. 1854-ben már ő avatta fel csapatával az
újonnan felépült szabadkai színházat, de legjelentősebb
sikereit Miskolcon színiigazgatóként érte el, amelyekkel
a várost az ország legnagyobb színházi fellegvárai közé
emelte. Emellett maradt ideje arra, hogy zenéket komponáljon, és több nyelvről mintegy ötven színpadi művet
fordítson magyarra, valamint, hogy 8 gyermekével megalapítsa a leghíresebb magyar színészdinasztiát.
Szondy Biri és Latabár Kálmán
Talán a családfa vizsgálata adja vissza a legtökéletesebben, hogy milyen életet is élhettek akkoriban a vándorló
társulatok, hiszen az utódok a ma Romániában található
Kolozsváron, a szerbiai Szabadkán, a Szlovákiai Léván, illetve a mai Magyarország területén Kiskunhalason, Pécsváradon, Pesten és Győrben látták meg a napvilágot. Mindig,
ahol éppen állomásozott a társulat. Nyolc gyermekéből
három fiú, ifjabbik Endre, Kálmán és Dezső tovább vitte
a mesterséget, miután maguk is színésznek álltak. Azonban
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ként). Ebben a moziban már kétszeresen kitüntetett színészként szerepelt, hiszen 1950-ben Kossuth- és érdemes
művész díjakat kapott, majd 1953-ban kiváló művész elismerésben részesült. A legnagyobb nevettető egészen 1970ben bekövetkezett haláláig dolgozott, ám ekkor végképp
legyőzte a betegsége. Szerencsére azonban ez a csodás dinasztia továbbra is létezik, hiszen két unokája közül Árpád
ismert színész, Kálmán pedig kiváló táncos.
Forrás: Bpromantikaja.blog.hu

Meghívó tánctáborba
Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Somogy
megyében található kisvárost, Nagyatádot,
annak csodálatos környezetét és a Hotel Solar
szolgáltatásait, tánctáborok remek helyszíne lehet.

Endre és Dezső sajnálatosan fiatalon halt meg, így a dinasztia továbbépítése Kálmánra maradt, aki nem is maradt
adós ebben a tekintetben. Az ő unokájaként született meg
a 11 színészt és egy táncművészt felmutató család talán leghíresebb tagja, ifjabb Latabár Kálmán „Latyi”.

Program:
1. nap – Érkezés a szállodába, a szállás
elfoglalása, igény szerint városnézés
idegenvezetővel
2. nap – reggeli után tánclehetőség a szálloda
különtermében
– délután fürdőzési lehetőség a szállodával
szemben található gyógyfürdőben
– vacsora után zenés-táncos est
3. nap – reggeli után kirándulás Barcsra
és Drávaszentesre (Dráva Kapu
Bemutatóközpont, barcsi Helytörténeti
Múzeum, séta a vadregényes Dráva
partján)
– délután találkozás egy környékbeli
szeniortánccsoporttal, közös tánc
lehetőség
– vacsora után zenés-táncos est
4. nap – eggeli után hazautazás

Hotel Solar*** Nagyatád

Részvételi díj: 29.800 Ft / fő
amely tartalmazza:
– 3 éjszaka szállást svédasztalos reggelivel
és svédasztalos vacsorával
– 1 db fürdőbelépőt
– a Barcs-Drávaszentesi kirándulást útiköltséggel
és idegenvezetővel
az ár nem tartalmazza:
– Idegenforgalmi adót: 400 Ft / fő / éj
– Egyágyas szoba igény esetén az egyágyas
felárat: 2000 Ft / éjszaka
– Belépőket: Drávaszentes Bemutatóközpont: 600 Ft;
Barcsi Múzeum: 400 Ft / fő
Ajánlatunk minimum 16 fő részvétele
esetén érvényes!
Széchenyi tér 28. Tel: 82/504-135; 30/500 31 35
infosolar@t-online.hu, www.hotelsolar.hu
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Kertészet

MájusHoroszkóp

Júniusi munkák
a kertben



Június a rózsák hava! Nehezen képzelhető el kert rózsák
nélkül.
Hol egész rózsakertet alakítanak ki belőle, hol csak néhány töve található meg, kis csoportokban vagy a gyepben
magányosan vagy pedig futórózsaként, piros vagy rózsaszínű virágfüggönyként virít a kerítéseken, házak falán,
balkonokon. Emellett vágott virágnak is gyönyörködtető
lakásunkban.
A rózsa nemesítése
A júniusi fő virágzási idény kitűnően alkalmas arra is,
hogy kiválasszuk a nemesítésre felhasználandó anyanövényeket. Most kiválogathatjuk és megjelölhetjük a szép és
egészséges rózsabokrokat. Június végén aztán megkezdődik a rózsanemesítés időszaka. A nemesítés során hajtásokat vágunk le a kiválasztott példányokról, és ezeknek egyes
„szemeit” (hajtásrügyeit) erre a célra nevelt alacsonyra (fiatal vadrózsanövényekre) oltjuk rá. A szemek összeforrnak
az alannyal, és kihajtanak. Önálló rózsabokor fejlődik ki
belőlük, amely éppen olyan virágokat hoz majd, mint az
anyanövény, amelyről a nemes hajtás származott. Ezzel a
módszerrel fenntarthatók és tovább szaporíthatók azok a
régi, hagyományos rózsafajták is, amelyek egyébként már
nem kaphatók a kereskedelemben.
A növényorvos tanácsai
A növényvédelmi munkák szempontjából június az egyik
legfontosabb hónap, mert a környezeti feltételek (pl. léghőmérséklet és páratartalom) alakulása most is megközelíti
a károsítók fejlődésének optimális értékeit. A permetezések célja a fejlődő gyümölcsök és a lombozat hatékony védelme, amellyel nemcsak az idei, hanem a jövő évi termést
is szolgáljuk. Nagy gonddal védekezünk az alma-, és körtevarasodás, a lisztharmat, a monília, az almamoly, az őszi-,
és kajszibarack molykártevői és a levéltetvek ellen.
Időszerű, elvégzendő munkák
Ahol túl sok gyümölcskezdemény van az őszi-, és kajszibarack, az alma, a körte és szilvafákon célszerű gyümölcsritkítást végezni, mert ha mind meghagyjuk ezeket, sok és
apró termést kapunk.
Vizsgáljuk át a szőlőtőkéket és ahol szükséges, kötözzünk, végezzünk hajtásválogatást, hogy laza, jól permetezhető lombozatot kapjunk. Figyeljünk a peronoszpóra és a
lisztharmat jelentkezésére, és azonnal védekezzünk!
A konyhakertben rendszeresen öntözzük a zöldségféléket, mert csak így kapunk szép és bőséges termést. Túl
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Kos

III. 21.–IV. 20.

Legfontosabb feladata önbizalmának
növelése, hogy képes legyen könnyen
megfelelni a mindennapok kihívásainak. Emellett párjának is szenteljen
több figyelmet, mint az utóbbi időben
tette. Így megszűnik a szorongása, különben a stressz megbetegítheti.

hideg vízzel és déli napos időben ne öntözzünk. Legjobb
a kora reggeli és a délutáni öntözés.
A szabad vagy újonnan megüresedett ágyásokba most
még vethetünk vagy ültethetünk salátát, káposztát, sárgarépát és egyéb zöldségeket.
Fűszer- és gyógynövényekkel is díszíthetjük kertünket:
Bazsalikom: Teája gyomorerősítőül, étvágygerjesztőül,
felfúvódás ellen, szélhajtóként, köhögéscsillapításnál használjuk. Levesekben, főzelékekben, mártásokban, sültekben
illatosító.
Borsmenta: Emésztési zavaroknál, felfúvódásoknál kedvező
a hatása. Kellemes ízt kölcsönözhetünk a gyümölcssalátáknak és a pulykatölteléknek. Az édesiparban is hasznosítják.
Citromfű: Teája ideg- és szívnyugtató, görcsoldó, étvágygerjesztő, szélhajtó. Gyümölcslevesek, saláták, szószok, főzelékek szárnyas- és vadasételek fűszerezésére.
Kakukkfű: Étvágygerjesztő, gyomorjavító, köhögéscsillapító. Fürdővízben frissítő hatású. Nehezen emészthető leveseknél, húsételeknél, töltött káposztánál, hurka- és kolbászáruknál használják.
Levendula: Virágainak nyugtató hatása van. Reumás fájdalmaknál, idegzsába esetén bedörzsölő szerként ismert.
A likőriparban ízesítőszerként, a lakásban molyírtóként
használják.
Majoránna: Étvágyjavító, szélhajtó, gyomorerősítő hatású.
Levesek, főzelékek, mártások, különféle húsételek, májgombóc, májas hurka, pástétom és grillcsirke fűszerezésére
alkalmas.
Rozmaring: Ideg- és gyomorerősítő, epehajtó, görcscsillapító. Többféle mártás, vadas- és szárnyassültek, töltelékek,
gombakészítmények és ecetes halféleségek kedvelt fűszere.
Tárkony: A teája vesetisztító, epehajtó és étvágyfokozó hatású. Levesek, szárnyas-, hal- és vadételek, birka- és báránysült, zöldbab-, borsó- és burgonyafőzelék ízesítésére.
Zsálya: Forrázata torokgyulladásnál, májbetegségeknél
öblögetésre használják. Belsőleg izzadás és bélhurut ellen.
Kiválóan alkalmas a zsíros húsételek, töltelékek ízesítésére.
Klotz József
Forrás: Kerti kalendárium



Bika

IV. 21.–V. 20.

A következő hetekben a mind gyakoribb viták megzavarják az otthoni
harmóniát. Próbáljon uralkodni az indulatain, mert csak szép szóval érhet el
eredményt, és oldhatják meg közösen
a felmerülő problémákat. Nem véletlenül érzi folyamatosan fáradtnak magát.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Módosítani kell a családi költségvetést, júliusban kissé vissza kell fogni
a kiadásokat. Ha szerződéskötésre kerül sor, figyelmesen olvassa el, mit ír
alá. Az egészsége megőrzése érdekében
ne engedje, hogy külső negatív hatások befolyásolják döntéseit.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

Most az otthoni teendők mellett sok
időt tölthet szeretteivel, ami pozitívan hat mind a hangulatára, mind az
egészségi állapotára. Pénzügyi szempontból vegyes időszak következik: nő
a bevétele, de a kiadása is, ám anyagi
gondjai nem lesznek továbbra sem.



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Jupiter segíti, hogy nyugodt maradjon a vitás helyzetekben, és rugalmasabban álljon a dolgokhoz. Olykor
fogadja el a párja véleményét is, mert
bizony sokszor neki van igaza. Legyen
hajlandó engedni, elsősorban anyagi
kérdésekben a családi béke érdekében.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

Úgy véli, senki sem érti meg, pedig
családjára, barátaira mindig számíthatott és számíthat. Anyagiak terén a
megfontolt hosszú távú tervezés pozitív eredményt hozhat. Alacsony energiaszintje miatt kimerült, ne akarjon
mindig mindent egyedül megoldani.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

A pénzügyi kilátásai összességében
jók lesznek, egy régóta tervezett komolyabb beruházásra is sor kerülhet.
A felesleges kiadásoktól továbbra is
óvakodjon. Problémáitól megkímélheti magát, ha negatív gondolatok helyett pozitívan tekint a jövőbe.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Némi ellentét előfordulhat ön és a
párja között, de ez nem befolyásolja
harmonikus kapcsolatukat. A pénzbevételi és -kiadási oldal kiegyensúlyozott lesz, nincs oka aggodalomra.
Az időjárási frontok idején ingerült
lehet, de próbáljon uralkodni magán.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Pénzügyi téren hozzon megfontolt
döntéseket, ezzel kielégítheti a család
anyagi igényeit. Még egy utazás is belefér a költségvetésbe. Júliusban sokszor
szenvedhet álmatlanságban, egészsége
megőrzéséért fogyasszon több nyers
gyümölcsöt és zöldséget.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Meggondolatlan kijelentéseivel megbánt embereket, és ön is rossz néven
veszi egyesek véleményét, mivel hajlamos a túlérzékenységre. A saját érdekében változtasson ezen. Most fogja
vissza a felesleges kiadásokat, csak
a valóban szükséges dolgokra költsön!



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Megtapasztalja, hogy kedves szóval,
barátságos közeledéssel célba ér, de a
kemény, sokszor bántó megjegyzései
csak ellenérzést váltanak ki környezetéből. A pozitív életszemlélet segíti
gondolkodásának kedvező változását
és energiaszintjének növekedését.



Halak

II. 20.–III. 20.

A családi viták hevében fogalmazzon
óvatosan, nehogy megbántson valakit.
Szüksége lehet rendszeres orvosi ellenőrzésre, ha hosszabb ideje fennáll valamilyen egészségi problémája. A betegség kialakulásáért a stressz a felelős, de
ön az, aki tehet ellene.
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Rejtvény
Rejtvényünk számozott soraiban
a világhíres amerikai filmrendező,
Woody Allen egyik sziporkázóan
ironikus kiszólása olvasható.
Az április havi megfejtés:
Nem megváltani akarom a világot,
csak felépíteni egy másikat.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Daru Péterné, Bodajk
Mostani beküldési határidő:
2019. augusztus 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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