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Tedd meg – ha teheted – magadért!
Azt hiszem, nehéz témát fogok érinteni mai
lapindítómban. Gondolataimat lehet, hogy
sokan vitatják majd, de bízom benne, hogy
érveimet, javaslataimat mások meg fogják érteni, és ennek szellemében fognak cselekedni.
Az egészséges önzés akarása a témám, amelyet a közösségi oldalakon látott, és a korosztályunkhoz tartozók bejegyzései ihlettek elsősorban. Így, nyáron megsokasodnak az unokás
fotók, csodálatos idézetek a nagyi jóságáról,
önfeláldozó szolgálatáról. Biztosan nagyon
őszinték ezek bejegyzések, és a hozzájuk kötődő érzelmek is. És biztosan a család is nagyon
hálás, és ez sokunknak elég a boldogsághoz.
Aztán – csak véletlenül – rálelek egy ismerős nagyira, 85 felé jár, és a bejegyzés szerint nagy álma teljesült most a nyár
elején, eljutott Rómába, Fellini városába, neki ez a nyár legnagyobb boldogsága.
A napokban egy ismerős kortársunk mesélte, szintén túl a 80-on, hogy a nyár neki
egy nagy munkáról szól, kifesteti a lakást, ne kelljen már néznie a piszkos falakat,
még ha egyesek szerint ebben a korban már minek is? Egy másik, öreg barátnőm
meg a napokban mutatta kezét: végre rászánta magát, egy csodás gyűrű volt az
öreg kéz óhaja, hát megvette…
Most ne azt mérlegeljük, hogy kinek szebb ez a nyár? Hogy kinek tartalmasabb, hasznosabb. Ehelyett abból induljunk ki, hogy ki tett meg – bármit is – önmagáért, csak úgy, azért, mert neki ettől szebb lett/lesz ez a nyár?
A legjobban az dühít, ha mások ítélkeznek terveinkről. Mások tudják (?), hogy
nekünk mitől jobb? Ott van mindjárt a párunk (persze, ha olyan szerencsések
vagyunk, hogy van, akivel megvitathatjuk akarásainkat). Ő az, aki legelsőként
próbál lebeszélni. Minek az, ne fáradj, nem kell az neked, így is jó stb. Ugye ismerős? Vagy ha ő nem, akkor a család mondja ugyanazt. Kevesebb gonddal jár, izgalommal, ha nyugton van a mama/papa, legjobb, ha nem tervezget, minek a pénzt
„kidobni”, „csak nekünk lesz ezzel is gondunk”, és vége nincs az ellenérveknek.
De vajon van-e, aki támogat régi vágyaink, álmaink beteljesítésében? Van-e,
aki azt mondja, tedd meg, mert ha nem, űr marad mindvégig, egy elhalasztott
utazás, egy meg nem valósult terv ott marad az agyunkban, mint egy nagy hiány.
Persze a legfőbb kritika, hogy önzés van a megvalósított tervek mögött. Ha meg
nem váltod valóra, az nem önfeladás?
Hát, én csak azt mondom, ha vannak még – szerencsére – terveid, vágyaid,
a sok szolgálat, feladat vállalás közben azokra is gondolj, vidd véghez, valósítsd
meg – ha teheted. Légy bár kíváncsi, kísérletező vagy kalandvágyó, bármi is
a vágyad, tedd meg, mert lehet, hogy holnapután késő lesz, és különben is, – ahogy
a reklám mondja – megérdemled!
Némethné Jankovics Györgyi
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Megtenni mindent az idősekért
Annak ellenére tesszük ezt, hogy egyre nehezednek a munkánkat segítő feltételek. Kevés az aktivizálható tagunk, a tagsággal együtt öregszünk, és a szervezet működtetéséhez szinte alig kapunk olyan támogatást, ami éves szinten a szervezet
fenntartása érdekében biztonsággal tervezhető lenne, és a
pályázati pénzek is egyre bizonytalanabbá váltak. Sztárcsevity Ervinné Zsuzsa évek óta a Tolna Megyei Nyugdíjas-szövetség élvonalában dolgozik, és a megszólalásaiból az idősek
közösségei iránti aggódás érezhető, talán nem is alaptalanul.
Életéről, közösségben töltött éveiről így beszélt:
„Nem volt könnyű gyerekkorom. Szüleim Sopronban
éltek, és amikor édesapámat kivitték a frontra, édesanyám
visszaköltözött vidékre, mert a szüleinek ott volt háza, földje,
állatai, és négy gyereket kellett egyedül nevelnie. Édesanyán
csak a szülei mellett érezte biztonságban a családot. Én és az
öcsém a háborút követően, amikor édesapám hazajött hadifogságból, a Don mellől születtünk meg. Az ötvenes évek
nehézségeit nagy családi összefogással tudtuk túlélni. A földeken gazdálkodtunk addig, amíg nem jött a téeszesítés.
Nem volt egyszerű a gyerekek iskolába járatása sem, mert
volt olyan időszak, amikor a nagyfiúk már egyetemre jártak.
én az öcsémmel még az általános iskoláinkat végeztem.
Azt viszont elmondhatom, hogy egy fantasztikus család
volt a mienk, mert a nagyfiúknak és a nagylányoknak jöttek a barátai, és nálunk mindig kaptak süteményt, lekváros
és zsíros kenyeret, és nagyokat beszélgettünk. Akkoriban
egy nagyon sajátos közösségi életet éltünk. A szüleink mindenkit szerettek. A szomszéd faluból járt át hozzánk egy
szegény asszony, akinek mindig adtak valami ennivalót.
Volt, hogy a szüleim elmentek a földekre dolgozni, de akkor is összekészítették a szokásos ételt, és nekünk, a kicsiknek volt a feladatunk, hogy ha jön a Rozika néni, átadjuk
a csomagot. Ebben a közegben ismertem meg a közösségi
lét lényegét, hogy ha bármit is segíteni tudok másokon, azt
tegyem meg.
Középiskoláimat Sopronban végeztem, és itt ismerkedtem meg a férjemmel, aki az erdőmérnöki egyetemre járt.
A férjem mohácsi származású volt, de mivel a gemenci erdészet ösztöndíjasa volt, ezért az iskola elvégzését követően
Bajára költöztünk. Én a főiskolát Budapesten pénzügyi
szakon levelezőn végeztem el. Munkahelyemen, a Nemzeti
Bankban is közösségi életet éltem, ha kellett szavaltam, és
ha úgy hozta a sors, szerepet vállaltam a bank sportéletében is. A magánéletemet is végigkísérték a szűk családot
meghaladó közösségi megmozdulások. Nagy karácsonyokat, Mikulás-ünnepeket szerveztünk a bankban a családos
kollegáimmal A társasági élet minden szépségét megismerhettem ezek alatt az évek alatt, és egyszerűen szerencsém
volt azzal, hogy mindig jó emberek közé kerültem.
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Életem során több bankban is dolgoztam. Először a
Beruházási Bankban kezdtem Szekszárdon, majd amikor
az megszűnt, akkor a Nemzeti Bankhoz kerültem. 1981ben, amikor egy nagy gazdasági, pénzügyi pangás volt, úgy
döntöttem, hogy váltanom kell. Találtam egy pályázatot,
amelyben a Magyar Hirdetőhöz kerestek megyei igazgatót. Én ezt megpályáztam, és az állást sikerült elnyernem.
Ezt követően a reklám és marketing szakmában 13 évet
dolgozhattam. Ezt a szakmát eddig nem tanultam, és ez
számomra azt jelentette, hogy egy ismeretlen területen
megint négy évet kellett a közgázon tanulnom. Közben
nagyon sokat jártam Budapestre, ahol reklámügynökség
központja volt. Ez a munka azzal is járt, hogy csapatban
– közösségben – kellett dolgoznunk. Ez megint egy csodálatos, kreatív csapat volt.
Különböző felkészítések voltak, többek között reklámpszichiáterek tartottak továbbképzéseket, ötletnapokat.
Három-négy napra elvonultunk olyan helyekre, ahol távol
voltunk mindentől, és ezekben a napokban végig alkotó jellegű foglalkozásaink voltak. Fiatalon, tele ötletekkel, kreativitással sok új dolgot tudtunk megoldani, mert sok esetben
állították nehéz helyzet elé a csapatunkat és az egyéneket.
A rendszerváltás volt az, ami ezt a lendületet nálam
megállította. Külföldről jöttek a nagyobb tapasztalattal
rendelkező ügynökségek, a vezetőink sorra hagyták el a
Magyar Hirdetőt, és egyszer csak azt vettük észre, hogy
minket is privatizáltak. Ezt látva döntöttem, és Baján újra
visszamentem az OTP-be dolgozni, egészen nyugdíjig ott
is maradtam.
A nyugdíjazást 55 éves koromban kértem, mert unokám
született, és a lányomnak segítettem azzal, hogy az unokámmal foglalkoztam. A lányom is közgazdász, és Budapesten
vezető állásban dolgozott, ezért fontos volt az előmenetele
miatt az, hogy sokáig ne essen ki a munkájából. Közben a
férjem is beteg lett, és azzal is többet kellett foglalkoznom,
sokat jártunk klinikai kezelésekre. Sajnos a férjem 2006ban elhunyt, és közben az unokám is felnőtt. Egy pályázat
útján Angliában végezte el a középiskoláit Startfortban, és
az egyetemet idén Bristolban fejezi majd be.
Először a Nők Szekszárdért egyesületben dolgoztam önkéntesként, és itt keresett meg a nyugdíjasszövetség elnöke
azzal, hogy halott rólam, és szükség lenne most a nyugdíjas
körökben a segítségemre. Felvállaltam a kihívást, és azóta
ott vagyok a megyei vezetésben, és csinálok mindent, amit
csak lehet. Jelenleg elnökhelyettes vagyok, nincs konkrét
területem, hanem a megbeszéléseknek megfelelően segítek
az aktuális feladatokban. De ha kell, pénzügyes vagyok, ha
kell, akkor valamelyik program szervezője vagyok, ezzel is
igyekszünk mindent megtenni a tagjainkért.

A legjobban az zavar, hogy tíz év óta rendkívül kevés a
pályázati pénz, pedig minden pályázaton megpróbálkozunk
forrásokhoz jutni. Ami tény, hogy éves szinten 600 ezer forint csak az irodánk bérleti díja, ami alapja a szervezet működtetésének, és erre jönnek még a rezsiköltségek. Az idei
évben is csak 200 ezer forintot nyertünk, a többi hiányzó
összeget megpróbáljuk „összekoldulni” az önkormányzattól, helyi vállalkozóktól és magánszemélyektől. Az év folyamán felmerülő egyéb költségeket a másolópapírtól az utazáson át a koszorúkig pedig saját zsebből fizetjük ki.
Emellett nagyon nagy baj az is, hogy a most aktívan
dolgozó önkénteseink nagyon öregednek, közte sajnos a
megyei elnökünk is. Keresünk olyan kollegát, aki vállalná
a tisztséget és az ezzel járó feladatokat. Több időt tudna
szánni a közösségre, de nem találunk ilyet. Egyszerűen
azt vettük észre, hogy nincsenek a munkahelyeken olyan
közösségek, kollektívák, amelyek „kitermelnének” ilyen
felfogású vezetőket. Mindenki a saját egzisztenciájával, a
személyes boldogulásával van elfoglalva, egymást figyelik,
ezért a közösségi szellem kialakulása elmarad. Ehhez jön
hozzá, hogy kitolódott a nyugdíjkorhatár, ami miatt már
sokan valamilyen egészségügyi problémával mennek el
idős korukban nyugdíjba, és magukra kell sok időt, energiát fordítaniuk. A lényeg az, hogy nincs utánpótlás a fiatalabb nyugdíjasok közül.
Tolna megyében is megfigyelhető az, hogy ahol a polgármester szereti a nyugdíjasokat, támaszkodik rájuk, igényli
a segítségüket, ott a nyugdíjasok nagy lehetőségekkel bírnak. Ott vannak a település mindennapjaiban, szépítik a
környezetüket, a városi ünnepségeken lehetőséget kapnak
a bemutatkozásra, de ennek ellenértékeként jelentős támogatásban részesülnek. Ilyen Tamási, Dombóvár, és még
több más kistelepülést is említhetnék.

A polgármesterek elmondják, hogy azért is segítik a
klubokat, mert azt látják, hogy akik ezekbe a közösségekbe járnak, sokkal kevesebbet lesznek betegek, kevesebbet
költenek gyógyszerre, és sokat beszélgetnek egymással,
így kibeszélhetik a problémáikat. A közösségben megtanulnak verseket, énekeket és az ilyen környezetben az
emberek sok bajukat elfelejtik. Egyik polgármester mesélte, hogy egy reggel, amikor bement a takarítónő a művelődési házba, azt látta, hogy az előző estéről ott maradt
egy sétabot. Az idős emberünk olyan jól érezte magát
a közösségben, hogy elfeledkezett a fájós lábairól, és bot
nélkül ment haza.
Ez az, amit a hatalom soha nem vesz figyelembe akkor,
amikor értékeli a civil szervezetek működésének eredményeit. Amennyiben az ilyen hatással rendelkező szervezetek megfelelő normatív támogatást kapnának, és több
nyugdíjasklubot, idős közösséget tudnánk fenntartani,
kevesebb teher zúdulna az egészségügyre is. Egy helység,
ahol énekelni, verset mondani tudnak, közösségi életet
élhetnek, és ezt ingyen megkapják, az állam kimutatható hasznot tudhatna magáénak. Egyszer egy háziorvos
mondta el nekem, ahol jó a közösség, ott sokkal kevesebben mennek el hozzá egészségügyi panaszokkal. Az állam,
mint az idősekért is felelős hivatal jól járna azzal, ha egy
normatív támogatási rendszerrel segítené a jól funkcionáló idősszervezetek működtetését. Ezt kellene megértetni
minden regnáló hatalommal.
Ilyen gondjaim vannak, de amíg tudom, csinálom,
mert eddig úgy éltem le az életem, hogy a közösségek
értékeit mindig tiszteltem, és arra törekedtem, hogy az
itt szerzett értékeket tovább adjam, és ezzel megbecsülést
szerezzek azoknak, akik vállalják az önkéntes munkát.”

Lejegyezte: Demeter Ferenc
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„Nehéz fiatalnak lenni”
Egy társadalom békéjének és biztonságának alapja a generációk közös érdekeken nyugvó együttműködése. Ennek az egyik
feltétele, hogy minden generációnak megbízható valóságképe legyen a többi korosztály helyzetéről, gondjairól és törekvéseiről.
Az elmúlt időszakban sokat tettünk a nyugdíjasok helyzetének megismertetéséért. Most a fiatalok sorsváltozásairól végzett
korábbi kutatás rövid összefoglalását adjuk közre. Szerzőjét már ismerjük mint az országos nyugdíjaséletminőség-vizsgálat
egyik vezetőjét. Mostani írása a fiatalok helyzetében végbement változásokba ad betekintést. Írása is bizonyítja, hogy a valóság megismerése nélkül nem lehet felelősséggel előre haladni.
A társadalom stabilitásának és fejlődésének egyik legfontosabb tényezője az egymást követő generációk sorsának
alakulása. A mai magyar társadalom egyik legaggasztóbb
jelensége a fiatalok tömeges el- és kivándorlása. Ennek
következményei ma már nemcsak a gazdaság munkaerőhiányában, hanem az élet minden területén megjelentek,
például a magukra maradó, gondozásra szoruló idősek
számának növekedésében vagy a nyugdíjkassza hiányának
előrejelzésében is. A kormányzat a bérek emelésével kísérletezik, de láthatóan nem nagy sikerrel. A tömeges társadalmi mozgások ugyanis nem vezethetőek vissza egyetlen
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okra. A társadalmi környezet és az egyéni élethelyzetek bonyolult kölcsönhatásai határozzák meg a fiatalok életlehetőségeit és céljait is.
*
Már az 1968-ban Békés megyében végzett akadémiai életmódkutatás is megállapította, hogy megszakadt a generációk közötti tudásátadás évezredes mechanizmusa (Losonczi
Á. 1971.).
A későbbi vizsgálatok már azt is jelezték, hogy nem egyszerűen a „szokásos” feszültségekkel kísért folyamatok zajlanak, hanem komoly törésvonalak születtek a generációk
között (Gazsó F.–Laki L. 2004.).
A rendszerváltás kiélezte a társadalomban a generációs
ellentmondásokat is. Az erre irányult kutatások már a generációs újratermelődés egészét veszélyeztető „szükségállapot” kialakulását vélelmezték (Bauer B.–Szabó A. 2005.).
A gyulai fiatalok körében végzett korábbi vizsgálatom a
2010 előtti gazdasági válság nyomán kialakult viszonyokat
kutatta. Egyik legfontosabb következtetése, hogy a gazdasági-társadalmi változások közvetlen hatásaikat elsősorban a családon belül fejtik ki, a megváltozott élethelyzetek „öröklődnek át” a következő generációkra.
A fiatalok helyzetéből következtetni lehet arra, hogy milyen társadalmi problémákkal kell majd szembenézniük,
és milyen lehetőségeik vannak a társadalmi felemelkedésre
(Rozsnyai K. 2012.).
A különböző társadalmi helyzetben lévő három vizsgált
ifjúsági csoport tagjainak többsége 2010-re már megtapasztalta családjának és saját helyzetének romlását. Más-más
szinten, de mindegyikben megfogalmazódott a „lehetőséghiányos” élet felismerése, a csalódottság és a hatalmon lévő
elit elutasítása. A sajátos magyar út felemelkedési esélyeivel
biztató Fidesz iránti bizalom szinte kizárólagossá vált (78,6
%) a fiatalok körében. A szerteágazó információkból megállapítható, hogy a gazdaság újraszerveződésében tovább
fokozódó területi hátrányok között a fiatalok jelentős
csoportjai „megrekedtek” az önálló életvitel, a családalapítás felé vezető úton. A szegények – főként a külterületeken élők – lényegében „röghöz kötötté” váltak. (A
vizsgálatban részt vett 18–29 éves fiatalok 72 %-a szüleivel
vagy nagyszüleivel élt, egy részük anyagi kényszerűségből.)

Mivel a családok jelentős része nem volt képes megteremteni gyermekei számára az önálló életkezdet anyagi
lehetőségeit, a családalapítás helyett az átmeneti jellegű
élettársi viszonyok, a gyermekvállalás elhúzódása, a kiszámíthatatlan és tervezhetetlen életutak váltak jellemzővé. Új kategóriaként jelent meg a fiatal felnőtt eltartottak
csoportja, amelyiknek minden energiáját elsorvasztotta
az önálló élet feltételeinek a megteremtése, a nagyarányú
munkanélküliség, az alacsony bérek és az egyre súlyosabb
kiszolgáltatottság. Helyzetüket tovább bonyolította, hogy
ez a generáció már iskolázottabb volt a szüleinél, és részesévé lett a világon megindult információs forradalomnak,
láthatta, hogyan élnek a fiatalok jólétben és szabadságban
a fejlett országokban.
A vágyott életlehetőségeket (tanulás+munka+család)
azonban az elmaradott vidékeken, ebben az instabil világban nem lehet elérni – csak egyötödük gondolta úgy,
hogy a sorsa idővel itt is jobbá válik. Még az egyetemisták
fele is lehetőségként számolt a külföldi munkavállalással,
mert az egysíkú gazdasági struktúra nem teremtett valódi
perspektívákat az ő számukra sem. Mivel a hazai kapitalizmus 2010 után tovább növelte a területi életesély-különbségeket és a kiszolgáltatottságot, a vidéki falvakban és
kisvárosokban élő fiatalok számára a szabaddá vált nyugati

munkavállalás lett a leginkább járható, legbiztosabbnak tűnő lehetőség saját életük feltételeinek megteremtésére. Ez lett az a „szelep”, amely levezette a robbanással
fenyegető társadalmi feszültségeket, de hosszú távon nem
jelentett és jelent megoldást a vidéki társadalom számára,
amely az „újraépült múlt” béklyójában vergődik.
Változások csak akkor lehetnek, ha olyan fejlesztések
mennek végbe, amelyek dinamizálni-modernizálni képesek
a gazdaságot és a vidék társadalmát, elfogadható életminőséget teremtenek. Lehet, hogy ez már elkésett – nincs olyan
nagyszámú, fiatal, jól képzett és aktív generáció, amely vidéken is megteremtené a maga emberhez méltó új világát.
Jegyzetek:
Bauer B.–Szabó A. (szerk.) 2005: Ifjúság 2004 gyorsjelentés. Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, Budapest, 11–13 o.
Gazsó F.–Laki L., 2004: Fiatalok az újkapitalizmusban.
Napvilág Kiadó, Budapest. 215 o.
Losonczi Á. 1971. Zárójelentés a Békés megyében folytatott életmódkutatásról. MTA Szociológiai Kutató Intézet–Békés Megyei Tanács VB. Budapest, 438 o.
Rozsnyai K.2012.: Térformáló folyamatok és az életminőség kölcsönhatásainak vizsgálata Gyulán. PhD. Értekezés, Pécsi Tudományegyetem, TTK. FDI. 259 o.
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Idős-ügyeink

Idős-ügyeink

Munkavállalás: nemesedünk-e a korral?
Donald Trump amerikai elnök jelenleg 72 éves, Janet Yellen 71 éves korában még amerikai jegybankelnök volt,
Warren Buffet közismert pénzügyi szakember, a Berkshire
Hathaway vezérigazgatója pedig 88 éves és még aktív. Számos országban a társadalom öregedésével párhuzamosan
egyre több az érett korú munkavállaló: húsz éve Magyarországon az 55–64 éveseknek csak kevesebb mint 20%a dolgozott, 2017-ben pedig már több mint 50 százaléka.
Mit is jelent gazdaságilag a társadalmi öregedés, érdemes-e
minduntalan kijjebb tolni a nyugdíjkorhatárokat tekintettel a sztereotípiákra, miszerint az idősebbek lassabbak,
kevésbé alkalmazkodóképesek és kevésbé jártasak az új,
digitális technológiákban?
A több érett korú munkavállaló jelentős részben az
öregedő társadalom következménye. 1960-ban a világban
52,5 év volt a születéskor várható élettartam, ez 2016-ban
már 72 évre nőtt. De nemcsak tovább élünk, hanem a
világ fejlett országaiban arányaiban egyre kevesebb a fiatal
is. A folyamatot jól szemléltetik a társadalmi korfák (pl.
az ábrán látható hazai korfa). Gyakori érv tehát, hogy az
aktívak és az idős inaktívak közötti megfelelő egyensúly
fenntartása vagy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága
érdekében a korábbihoz képest később célszerű kilépni a
munkaerőpiacról.
Tényleg csökken a produktivitásunk, ahogy öregszünk?
Az egyén munkahelyi termelékenységének mérése
módszertanilag nem egyértelmű. A kutatások egy része
a főnökök vagy a munkatársak értékelésén alapul, amelyekből nehéz kiszűrni a szubjektivitást vagy az idősekkel
szembeni esetleges sztereotípiákat. Ezért a kutatók előszeretettel fordulnak könnyen számszerűsíthető, objektív
teljesítménymutatókhoz (pl.: legyártott termékek, élsport
eredményei, Nobel-díjak száma stb). Ezek alkalmazásának
hátránya, hogy leszűkíti a vizsgálható szakmák körét. Továbbá gyakoribb és könnyebben kivitelezhető módszer a
különféle korú munkavállalók teljesítményének összevetése egy adott időben, mintsem ugyanazon munkavállalók
teljesítményének követése az évek során. Az előbbi viszont
többek között figyelmen kívül hagyja a különféle okokból (pl. relatív teljesítménycsökkenésből) történő munkahely-, illetve munkakörváltások hatását. Nem utolsósorban pedig sokszor egy egész csapat áll egy-egy teljesítmény
mögött (pl. élsportoló), különféle korosztályokból.
Módszertani megkérdőjelezhetősége ellenére a teljesítmény mérésére használják a jövedelmet is. Ez alapján az
USA-ban azt találták, hogy az órabér nemtől és végzettségtől függően kb. 45–55 év körül tetőzik 2003–2010es adatokat vizsgálva. (A különböző csoportok eltérnek.
A középfokú végzettséggel nem rendelkező nők órabére
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például sokkal kevésbé változik a kor függvényében, mint
más csoportok esetében), a tetőzés majdnem 60 éves korig
elhúzódik, majd utána is alig esik vissza az órabér.
Azt is megállapítják a nemek,végzettségek kategóriákon
belül vizsgálódva, hogy lényegesen javult a 60 év felettiek
relatív javadalmazása 2003–2010-ben az 1985-1992-es
évekhez képest. Vagyis órabérük kevesebb, mint a középkorúaknak (35–54 évesek), de nem annyival kevesebb,
mint az néhány évtizeddel korábban volt jellemző.
Az egyén képességeinek változását feltérképező vizsgálatok többnyire nem mutatnak ki számottevő kapcsolatot
a munkahelyi teljesítmény és a kor között, ami több ellentétes irányú hatás következménye lehet. Egyrészt számos
tanulmány szerint ahogy idősödünk, a képességeink egy
része (pl.: memória, multitasking, kézügyesség) romlik.
Ugyanakkor a már megszerzett tudáson és tapasztalaton
alapuló képességeink egészen sokáig (egy tanulmány szerint 55–60 éves korunkig) növekednek, és ezen a szinten
stabilizálódnak is kb. 85 éves korig.
Egy dél-németországi teherautó-összeszerelő üzem
3824 munkásának munkacsoportokban mért teljesítményét vizsgálva azt a következtetést vonták le, hogy nem
csökken az egyén produktivitása 65 éves korig. Az eredmény azért meglepő, mert az összeszerelő üzem fizikai erőt
és kézügyességet igénylő környezet. Megállapították, hogy
a korral egyre csökken a nagyon nagy hibák gyakorisága,
noha valamennyivel növekszik a kis hibáké. Ezt pedig a
kutatók a tapasztalattal és stresszes szituációkban megnyilvánuló jó csapatjátékos szellemmel magyarázták: az idősebbek jól megértik a bonyolultabb helyzetek lényegét, és
jól tudnak koncentrálni a kulcsfeladatokra a nagyobb hiba
elkerülése érdekében.
Vannak kutatások, amelyek szerint az évek előrehaladtával érzelmileg stabilabbak, lelkiismeretesebbek, barátságosabbak leszünk. Ugyanakkor kevésbé leszünk nyitottak
az új élményekre. Az előbbiekkel feltehetően összefügg,
hogy míg a főfeladatok és a kor között gyakran nem találnak lényeges kapcsolatot, addig a főfeladatokon túli jó
munkavállalói viselkedés – pl. mások segítése, biztonsági
előírások betartása, kevesebb erőszakos megnyilvánulás,
késés vagy hiányzás – és a kor között igen: pozitív kapcsolatot.
A képességek változását egyébként számos tényező befolyásolja. Kétkezi munkásoknál például később jelentkezik a kéz szorítóképességének a gyengülése, a pozitívabb
öregedésképpel rendelkezőknél pedig alacsonyabb kockázatát találták a szív és érrendszeri problémáknak. Az egyén
környezete, így az egészségi állapotát befolyásoló tényezők, szintén fontosak.

Termelékenység országos/régiós szinten
A National Research Council 2012-ben az USA-ban
arra jutott, hogy az öregedő munkaerőnek előreláthatólag
nem lesz számottevő hatása az ország produktivitására a következő 20 évben. Az IMF közgazdászai viszont 2016-ban
negatív hatást mutattak ki európai országok produktivitására vonatkozóan. A negatív összgazdasági hatás nemcsak
az egyének kor szerint eltérő produktivitásából fakadhat,
hanem abból is, hogyha az idősebb munkakorúaknál nagyobb a részmunkaidőben vagy az egyáltalán nem foglalkoztatottak aránya.
Összgazdasági szempontból lényeges kérdés, hogy a
technológiai előrelépésekre hogyan hat az öregedés. A kutatások szerint a tudományos teljesítmény legproduktívabb
időszaka tipikusan a 30–40 éves kor körül van, ez a tanulmány például mind a Nobel-díjjal jutalmazott kutatások,
mind a kiemelkedő találmányok esetében a 39 éves átlagéletkort találta. Azt is megállapította, hogy ez az átlagéletkor növekszik (kb. 6 évvel nőtt a 20. század során), a legtermékenyebb periódus időtartama pedig csökken azáltal,
hogy ezen periódus kezdete egyre tolódik ki. Ez utóbbira
egy lehetséges magyarázat, hogy az évszázadok során egyre több tudást halmoz fel az emberiség, ami egyre több
tanulást kíván a későbbi generációktól. Fontos kiemelni
ugyanakkor, hogy az életkor csak egy azon tényezők közül,

amelyek a technológiai fejlődésre hatnak. A Nobel-díjasok
földrajzi elhelyezkedését vizsgálva például kiemelik, hogy
sokkal fontosabb a megfelelő, támogató környezet.
Mit szűrhetünk le mindebből?
Az öregedő munkaerő összgazdasági hatása komplex és
számos tényezőtől függ: többek között a munkavállalók egészségétől, képzettségétől és életképétől, az innovációk intézményi környezetétől, a munkáltatók hozzáállásától. A különféle kutatások nem mindig jutnak ugyanarra
a konklúzióra, ami feltehetően ezt a komplexitást, illetve a
módszertani nehézségeket is tükrözi. Mindenesetre a kevéssé pozitív képet jelző IMF-es tanulmány is azt állapítja
meg, hogy a különféle egészségügyi ellátással, munkavállalói képzésekkel, munkaerőpiaci rugalmassággal kapcsolatos intézkedések jelentős mértékben tudják mérsékelni a
termelékenység csökkenését.
Egyéni szinten megállapítható, hogy az érettebb munkavállalói kort leginkább a képességbeli változással és nem
az egyetemes csökkenéssel jellemezhetjük. Vagyis: öreg
ember, nem vénember.
Baranyai Eszter mesteroktató,
BCE Magyar Nemzeti Bank Tanszék
https://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2019/06/21/
munkavallalas_nemesedunk-e_a_korral/
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Nyugdíjas parlament

Nyugdíjas parlament

Nyugdíjas parlamenti hírek
Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület az elmúlt időszakban több, nyugdíjasokat érintő ügyben adott ki sajtóközleményt, illetve tett intézkedéseket. Az alábbiakban
ezeket olvashatják:

1.

„Országos népszavazást kezdeményez az Országos
Nyugdíjas Parlament az időskori létbiztonság növelése, a nyugdíjasok kiszolgáltatottságának csökkentése,
a társadalmi megbecsülésük biztosítása érdekében.
A Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott öt kérdés érinti az év elejei nyugdíjemelés differenciált végrehajtásának a módját, a kirívóan magas nyugdíjak
korlátozásának az igényét, az idősotthonokban élők
kiszolgáltatottságának csökkentését, az idősek közbiztonságának fokozását és a túlmunkát végzők hátrányos
megkülönböztetésének megszüntetését.
KÉRDÉSEK:
1.) Akarja-e, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított nyugdíjak év eleji megemelése úgy történjen, hogy
az átlag alatti nyugellátásban részesülők százalékosan
magasabb, ugyanakkor az átlag feletti nyugellátásban
részesülők százalékosan alacsonyabb nyugdíjemelésben
részesüljenek?
2.) Akarja-e, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapból főellátásként folyósított havi legkisebb öregségi nyugdíj és a
havi legmagasabb öregségi nyugdíj között a különbség
harminckilencszeresnél nagyobb ne lehessen?
3.) Akarja-e, hogy az állami, illetve az önkormányzati
fenntartású idősotthonokban lakók havi terítési díjá-

2.

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület Véleménye
és Javaslata a T/6322 sz. törvénytervezettel kapcsolatban
A jövő évi költségvetés tervezetének vesztesei: a nyugdíjasok
1.) Sérelmezzük, hogy részben a báziselv, másrészt a maradványelv érvényesült a tervezés során.
Javasoljuk: A nyugdíjasok szükségletéből kiinduló
tervezést
–– Szükséglet: nyugdíjasok kiszolgáltatottságának
csökkentése, létbiztonságuk növekedése, méltósá-
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nak az évenkénti emelkedése ne haladhassa meg az év
eleji százalékos nyugdíjemelés mértékét?
4.) Akarja-e, hogy az idősek sérelmére megvalósított bűncselekmények elkövetőinél súlyosbító körülményként
vegyék figyelembe a sértett idős emberek korát?
5.) Akarja-e, hogy a munkavállaló heti negyven óra munkaidőn túli foglalkoztatása esetén a túlmunkában eltöltött időt a nyugdíjszámítás szempontjából kiegészítő szolgálati időként kelljen figyelembe venni?
Háttér
–– Az Országos Nyugdíjas Parlament a megyékben megtartott, a helyi nyugdíjasokat összefogó helyi közösségek,
klubok, tagozatok, hobbicsoportok, körök és műhelyek
képviselői részvételével megszervezett megyei nyugdíjas
parlamentek delegáltjaiból létrejött fórum.
–– Az Országos Nyugdíjas Parlament szervezésében részt
vesznek az országos hatókörrel tevékenykedő országos
nyugdíjasszervezetek és -tagozatok.
–– Az Országos Nyugdíjas Parlament III. ülésén (2019.
február 8-án) összegezte a megyei nyugdíjas parlamenteken felvetődött, az időseket foglalkoztató kérdéseket.
és megfogalmazta a 29 pontból álló problématérképet.
–– Az Országos Nyugdíjas Parlament úgy döntött, hogy a
sok területet érintő javaslatokból a legfontosabb témának, az év eleji nyugdíjemelésnél a vegyes indexálás számítási módot javasolja, és szorgalmazza a hatalom és a
nyugdíjasok közötti párbeszéd intézményesítését.
Budapest, 2019 június 03.”
Megjegyzés: a Választási Bizottság a népszavazási kezdeményezést lapzártakor tárgyalja.

guk megőrzése, közszolgáltatásokhoz való hozzájutásuk biztosítása
–– A szochóból beszedett adóból ne irányítsanak át
más területekre
(2013-ban:
100,0 %,
2018-ban:
79,5%,
2019-ben:
70,22 %,
2020-ban:
71,63 %)
2.) Sérelmezzük, hogy az idei évhez hasonlóan alul tervezik
a jövő évi fogyasztói árindex emelkedésének mértékét.
(2019-re:
2,7 %
jelenleg:
3,9 %,
2020-ra:
2,8 %)

Javasoljuk: A vegyes indexálás számítás szerinti év elejei nyugdíjemelés meghatározását.
2019-re
2020-ra
fogyasztói árindex
2,7 %
2,8 %
keresettömeg-emelkedés
10,6 %
9,6 %
3.) Sérelmezzük, hogy több a nyugdíjasokat közvetlenül
érintő pénzügyi keret évek óta nem növekedik.
Javasoljuk:
–– Mind a 11.§-ban szereplő: méltányossági nyugdíjmegállapítási keret (200 m.) méltányossági nyugdíjemelési keret (800 m.) egyszeri segélyre biztosított
keret (600 m.)
–– Mind a 67.§-ban szereplő: egyéni gyógyszerkeret
(12 e Ft) eseti keret (6 e Ft) az éves nyugdíjemelés
mértékével emelkedjen.
4.) Sérelmezzük, hogy a nyugdíjprémium mértéke nem
épül be a nyugdíjalapba.
Javasoljuk: A kedvező GDP-növekedés alapján a törvény szerint járó nyugdíjprémium épüljön be az igényjogosultak nyugdíjalapjába.
5.) Sérelmezzük, hogy 70 év után megszüntetik az idősek és
a rokkantak kedvezményes szociális üdülési lehetőségét.
Javasoljuk: Minden medián nyugdíjérték alatti ellátást kapó nyugdíjasnak havi 1000 forinttal emelkedjen meg a nyugdíja a szociális üdülési lehetőség
megszüntetésének a kompenzálására.

3.

„Ami jár, az jár”
„A várnál kedvezőbb 2018. évi GDP-növekedésből részesülnek-e a nyugdíjasok?”
Az 1997. évi LXXXI. törvény 101.§ pontja úgy rendelkezik, hogy amennyiben a bruttó hazai termék értéke
meghaladja a 3,5 százalékot, akkor nyugdíjprémiumot
kell fizetni.
Az említett törvény a nyugdíjprémium-számítás módját
és mértékét is meghatározza. Ezek szerint a tényleges bruttó hazai termék értékét csökkentjük a 3,5-ös értékkel, és az

A.)
–– A nyugdíjasok szociális üdültetésének bázisa az elmúlt
hetven évben létesült szakszervezeti üdülők közvetlen
vagy közvetett hasznosítása révén teremtődött meg.
–– Az aktív dolgozók mindenkori – erősen nyomott – fizetésénél figyelembe vették, hogy az életszínvonalának egy
részét természetben kapja meg.
–– A volt szakszervezeti üdülőket – több lépcsőben és jelentős átalakulás után – az MNÜA kezelte.
–– A kezelő MNÜA 2010-es vagyona 21 mrd forint volt.
A vagyona készpénz formájában az MNÜA-nál és részvények formájában a Hunguest Hotels Zrt.-nél volt.
–– A vagyon jelentős része mára már a jelenlegi és a volt
dolgozók számára elérhetetlen.
–– Az elmúlt években a szociális üdültetésre az állam
(MNÜA + költségvetés) évi 7–8 mrd forintot fordított.
B.)
–– 2018. januárjában a nyugdíjas sokaság medián értéke:
101 795 Ft
–– Az egymillió nyugdíjasnak havi ezer forint növekedés
évi 12 mrd forint kiadás növekedést jelentene.
Budapest, 2019. június 13.”
Megjegyzés: az üdülési alapítvány (MNÜE) részéről
úgy reagáltak, hogy nem tervezik megszüntetni a szociális
üdültetésnek ezt a formáját, ugyanakkor a költségvetésben
nem szerepel ennek finanszírozásához tervezetforrás.

így kapott szorzószámmal megszorozzuk az egyén nyugdíjának 25 százalékával, de legfeljebb 20 ezer forinttal.
A kormány a 2018-as év nyugdíjprémiumát a 183/2018
(X.8) Korm. rendeletben rögzítetten a novemberben valószínűsített 4,4 százalékos GDP-növekedéssel számolta ki,
majdan fizetett a legtöbb nyugdíjasnak: 18 ezer forintot (a
szorzószámot 0,9-ben határozta meg).
Az adatok pontosítása után azt közölte a KSH, hogy
2018-ban a tényleges GDP-növekedés 4,9 százalék volt.
A valós bruttó hazai termék növekedésére figyelemmel a
tényleges szorzószám a 0,9-es érték helyesen 1,4 érték lenne. Ezen érték alapján a legtöbb nyugdíjasnak a nyugdíjprémium címén 18 ezer forint helyett 28 ezer forint járna.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a NYOSZ központi irodája
– szabadság miatt – augusztus 15-ig ügyeleti jelleggel tart nyitva,
előzetes egyeztetés esetén. Fontos ügyekben telefonon lehet az irodavezetőt,
Horváthné Julikát keresni a 30/574-9097-es számon.
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30 éves a NYUBUSZ

szociális célú ruházat készítése, az Irodalmi Kör idős otthoni előadásai)
Komoly munkával, takarékos gazdálkodással 2011-re
sikerült a veszteséget ledolgozni és a NYUBUSZ pénzügyi
stabilitását biztosítani.
A nyugdíjasaink aktivitása érezhetően nőtt, több önkéntes is csatlakozott hozzánk.

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége fennállásának
30 éves jubileumáról az ünnepségen elhangzott
elnöki beszéd közreadásával emlékezünk meg.
„A múltidéző megemlékezést vállalható szlogennel kezdem:
Értékes, győzedelmes 30 év!
Persze tisztességesen fizettünk, küzdöttünk ezért a győzelemért! Magunk által és kortársi közösségeinkben elért siker ez.
A magyar társadalom elismerése még várat magára, de
reménykedünk, hogy valamikor ezt is megkapjuk!
Röviden milyenek is vagyunk:
A legfőbb jellemzőnk, hogy tartásunk van! Jóhiszeműek,
sokszor hiszékenyek vagyunk, ezért könnyen becsaphatóvá, károsulttá válunk. Segítőkészek és empatikusak vagyunk a kiszolgáltatottal szemben, de néha mi is kiszolgáltatottá válunk!
Szeretünk gondolkodni, sokszor mérlegelni az eldöntendőket, nyitottak vagyunk az újra, a megtanulandókra, a szépre, a megőrzendő múlt értékeire, gondozzuk
a hagyományainkat. Szeretjük a verset, a dalt és a táncot.
Odafigyelünk kortársi közösségeinkre, a családra, a környezetünkre, a velünk élő fiatalabb korosztályra, próbáljuk
megérteni és elfogadni a másságot is. Azért persze néha hibázunk is, olykor kicsit önzőek is vagyunk!
Budapest csaknem valamennyi kerületében van nyugdíjas közösségünk, sőt az elmúlt években a főváros vonzáskörzetében lévő települések (Isaszeg, Kakucs, Budakeszi,
Felcsút) nyugdíjasszervezetei is csatlakoztak szövetségünkhöz.
Hát ennyit a tükörbe nézésről!
Készülve a 30 éves jubileumra, áttekintettem a 25 éves
megemlékezés 2014. évi forgatókönyvét. Megállapítottam,
hogy felsorolásszerűen az csak a sikeres programjainkról,
eseményeinkről szólt, amelyeket majdnem minden esetben NCA- pályázati, önkormányzati forrásokból, néha
szponzori hozzájárulásokból tudtunk megvalósítani. Hát
bizony problémákról, pénzügyi gondokról, önkritikáról
nemigen van szó ebben a beszámolóban, csak a jó és a pozitív került elő!
Rájöttem arra, hogy a NYUBUSZ 30. évi életét, működését komplexen kell értékelni és elemezni!
Megállapítható, hogy három elkülöníthető szakasza volt
civil szervezetünk életének:
1989–2009 között
2009–2012 között
és 2012-től mostanáig.
Röviden ezeket kívánom értékelni, elemezni:

12

I. szakasz (1989–2009 között):
Az indulást, a kezdetet a szövetség klubjainak betagozódása, a szervezet fő közösségi céljainak meghatározása és
a kapcsolatépítés a külső támogatókkal, szimpatizánsokkal
(pl. Magyar Vöröskereszt) jellemezte.
Az indulást követő néhány év után felélénkült a szervezetben az élet, nőtt a tagszervezetek száma, számos kitűnő közösségi program valósult meg vissza nem térítendő
NCA- és önkormányzati forrásból. Az elnök jó kapcsolatteremtő munkája révén a szervezetnek a Bp. Fővárosi Önkormányzat állandó székhelyet biztosított, a szövetség megkapta a közhasznúsági besorolást, és – az idősügyben minden
érintett szervezet bevonásával – létrejött az Idősügyi Tanács,
ahol a jelen lévő szervezeti képviselő egyenrangú félként tárgyalhatott a kormánnyal az időseket érintő, megoldandó
problémákról és javaslatot tehetett azok megoldására.
Ment minden, mint a karikacsapás, könnyen elérhetőek
voltak az NCA-pályázati pénzek, jelentős önkormányzati
adományok és ajándékok.
Eredmény: bizony a nyugdíjasaink kissé elkényelmesedtek, sokat kaptak, amit már később el is vártak, és viszontszolgáltatás részükről alig volt a társadalom számára – kivétel a családsegítő térítés nélküli munka.
Felsorolásszerűen néhány program és esemény abból az
időből:
–– Nyugdíjas Fesztivál 2002-ben, 2005-ben a Molnárszigeten, 2004-ben a Bókay-kertben, 2009-ben
a Margitszigeten.

–– Idősek világnapja a Művészetek Palotájában (2005),
a Zeneakadémián (2006), a Főpolgármesteri Hivatal
Dísztermében (2007 és 2009),
–– Belföldi kirándulások (hajóval Visegrádra 2006)
–– Külföldi kirándulások (Fraknó várába 2006, Kárpátaljára 2004 és 2007, Kézdivásárhelyre 2008)
–– Számítógépes tanfolyam (2004)
–– Önképző Akadémia (2009)
–– Idősek Akadémiája (2009)
–– Fogyasztóvédelmi konferencia Nagyatádon (2004)
Mindegyik program az NCA vagy Bp. Főváros Önkormányzata támogatásával valósult meg.
II. szakasz (2009–2012 közötti):
A NYUBUSZ-t is elérte a válság. Az Idősügyi Tanács érdekérvényesítési fóruma megszűnt!
Többes feladat állt előttünk:
–– a meglévő, több milliós veszteség felszámolása, pénzügyi
stabilitás biztosítása
–– szűkülő pályázati, egyéb források miatt új szponzorok
keresése (Pharma Nord, Béres, Yarus, Magyar Vöröskereszt, kerületi önkormányzatok, pl. XI., XIII. kerület és
a MEH)
–– új témák indítása (III. Kor Egyeteme; SOKSZÍNŰ VILÁGUNK, közbiztonsági, egészségügyi témák, ismeretterjesztés, a tüdőgyulladás elleni oltásról tájékoztatás)
–– nyugdíjasaink aktivitásának fokozása – ők is adjanak
a társadalomnak, ne csak kapjanak (maradék fonalból

III. szakasz (2012-től mostanáig)
Könnyebben indult ez a szakasz. Annak ellenére, hogy évek
óta a központi pályázati pénzek számunkra elérhetetlenek
(várólistások vagyunk), de aktivitásunk megnőtt, erősödtek a kapcsolataink a szponzorainkkal, társszervezeteinkkel (NYOSZ, ÉLETET AZ ÉVEKNEK Bp-i Szervezete,
Nyugdíjas Parlament, BRFK)
A partnereink elismerték, hogy megbízhatóak vagyunk,
és minőségi munkát végzünk!
–– Évek óta mi rendezzük szeptemberben az igen színvonalas
ORSZÁGOS PRÓZA- és VERSMONDÓ SZEMLÉT
–– Létrejött a nyugdíjasokat foglalkoztató SILVER–NYUBUSZ közhasznú Szövetkezetünk is, amely jelenleg is
működik.
–– Budapest környéki nyugdíjasszervezetek is csatlakoztak
hozzánk!
–– Folytatódott a III. Kor Egyeteme, sőt bővült a szemináriumokkal, minőségi konferenciákkal
–– Irodalmi, Ötlet- és Kézimunka Körünk tagsága egyre
bővül.
–– Állandó, jó kapcsolat alakult ki a BRFK Bűnmegelőzésével és a kerületekkel.
–– Új kapcsolat jött létre a kerekes székes fiatalokkal.
–– A legbüszkébbek azonban arra vagyunk, hogy
a NYOSZ-szal karöltve – fővárosi támogatással – mi
kezdeményeztük, indítottuk el az idősek számára igen
hasznos SZENIOR ÖRÖMTÁNC mozgalmat és oktató képzést, amelynek országos képző hálózata jött létre.
–– Beléptünk a Magyar Környezetvédelmi Egyesületbe. Új
témákat kívánunk indítani a környezetvédelem területén, és tovább javítjuk klubjaink felé a fogyasztóvédelmi
tájékoztatást is!
–– Az idős számára a mozgás kiemelt jelentőségű, ezért a
mozgásprogramok szervezését a jövőben fokozzuk.
Itt tartunk most. Megerősödve jöttünk ki a nehéz időkből, az aktivitásunk, a közösségi szellem, a mások felé irányuló az empátiánk, segítőkészségünk érezhetően javult!
Mottónk lehetne:
SZERETNI AZ ÉLETET
ÉS EMBERNEK LENNI
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT!
Véghné Reményi Mária
elnök
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Hagyományőrző népdalkörök
és szólóénekesek régiós dalos találkozója
A Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége 2019.
május 18-án rendezte meg a Békés megyei Hagyományőrző Népdalkörök, valamint szólóénekesek találkozóját.
Kora reggeltől folyamatosan érkeztek a rendezvény fellépői és kísérőik, hogy szurkolhassanak a kedvenceiknek,
biztassák őket, és a fellépők egy csodálatos napot szerezzenek a lelkes közönségnek.
Szívet melengető, szemet gyönyörködtető volt látni
a színes népviseletbe és hagyományos ruhába öltözött sokaságot.
A himnusz elhangzása, közös eléneklése után Szrenka
Pálné, a megyei szövetség elnöke köszöntötte a megjelent
fellépőket, támogatókat és a kedves közönséget. Kihangsúlyozta, a rendezvény célja az, hogy lehetőséget biztosítsanak a dalköröknek és szólóénekeseknek a bemutatkozásra,
tudásuk összemérésére, hiszen mindannyian nagyon jól
tudjuk, hogy az itt fellépők régóta valamennyien méltóak a
legkiemelkedőbb minősítésre. Legyen céljuk a mai napon
az örömszerzés és szórakoztatás!
Köszöntötte a rendezvény fővédnökét, a Békés megyei
Önkormányzatnak képviseletében megjelent Várfi András
urat, a Békés Megyei Önkormányzat alelnökét, és felkérte
a rendezvény megnyitására. Várfi úr elmondta, büszkeség
és öröm tölti el, hogy részese lehet az eseménynek, köszönet azért, hogy a hagyományok ápolásában, terjesztésében,
őrzésében kiemelkedő szerepet vállalnak nyugdíjasaink,
örömet és boldogságot közvetítenek a hallgató közönségnek. Kedves szavakkal biztatta a koránt sem tinédzser korú
résztvevőket és a fiatal generáció képviselőit, sikeres szereplést kívánt!
A találkozón 41 fellépő (20 népdalkör, 21 szólóénekes)
mutatta be tudását. Minden perc felejthetetlen élmény
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volt. A közönség együtt élt a produkciókkal, együtt énekelt a fellépőkkel, vastapssal fejezte ki háláját. Külön öröm
volt, hogy néhány fiatal tehetség visszarepített bennünket
ifjúságunk discovilágába, szép emlékeket idézve fel.
Rendezvényünk támogatói:
–– Emberi Erőforrások Minisztériuma
–– Nemzeti Együttműködési Alap
–– Békés Megyei Önkormányzat
–– Nyugdíjasok Szociális Fóruma
–– Nyugdíjasok Országos Szövetsége
Csodás-csodás nap volt!
Köszönet Szrenkáné Erzsikének az egész napos moderátori és konferansziéfeladatok lendületes ellátásáért. Zárószavaiban méltatta a rendezvény évenkénti népszerűségét,
a nyugdíjas társadalom tagjainak aktivitását, köszönetet
mondott a felkészítő segítőknek, tanároknak. Megköszönte a megyei szövetség elnökségi tagjainak és önkénteseinek,
hogy odaadó munkájukkal segítették a rendezvény létrejöttét.
Jövőre veletek ugyanitt!!!

Generációk az élet színpadán Csokonyavisontán
Ez évben is megtartották a Három
generáció – Hagyományőrző Nyárköszöntő Fesztivált a csokonyavisontai
fürdő szabadtéri színpadán – mondta
Kelemen Jánosné, a Drávakörnyéki
Kistérség
Nyugdíjasszervezeteinek
elnöke. Olyan sok volt a jelentkező
csoport, hogy kétnaposra kellett tervezni a bemutatókat. Kezdetben csak
kistérségiként indult, ma már kinőtte
magát, hisz a szomszédos megyékből is érkeztek egyének és csoportok.
Nagyatádról két csoport többször is

fellépett. Ugyanez mondható el a szepetnekiekről és a pécsi csoportokról.
Nagyon változatos volt a program.
A kis ovisoktól az iskolásokon át
a szépkorúakig minden korosztály
képviselte magát.
Legnagyobb létszámmal a kozármislenyiek szerepeltek katonadalokkal. Formás, katonás megjelenéssel
katonaindulókkal kápráztatták el a
közönséget. Nem maradtak el a táncosok, énekkarosok sem. Volt szólóban
versmondás és ének is. A segesdi és

Nagyatádiak tánca is sok tapsot kapott

Pécsi BM-esek is sok tapsot kaptak

A kozármislenyiek katonaindulókkal
kaptak sok tapsot
a babócsai fellépők bemutathatták az
e napra elkészült új fellépőruháikat is.
Köszöntötte a megjelenteket Harasztia Attila, Csokonyavisonta polgármestere. Örült, hogy ismét ezt a
települést választották a fesztivál helyszínéül. Bízik abban, hogy ez évben is
megkedvelték a szép fekvésű fürdőt
és környezetét. Annak még jobban
örült, hogy ennyi generáció lépett fel
egy napon a színpadra. Nagy tapssal
jutalmazták egymás produkcióját.
A programot finom ebéd zárta, és
aki akart, megmártózhatott a fürdő
gyógyvizében.
Györke József

Csapatépítő tréningen a nyugdíjasklubok vezetői
Már hagyomány, hogy a Rinyamenti
kistérség nyugdíjasklubjainak vezetőit
csapatépítő tréningre hívják meg a
klubok. Az elmúlt évben a háromfai
Ezüstévek Nyugdíjasklub vendégei
voltak a csodás háromfai tó partján.
Akkor és ott hívta meg a klubvezetőket Ormai István nagyatádi polgármester az ez évi találkozóra, Nagyatádra.
A nagyatádi turisztikai központban
gyülekeztek a klubvezetők, kiegészülve a helyi Idősek Fórumának tagjaival.
Fülep István, a kistérségi klubok vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd
ismertette az év során még visszalévő
programokat, feladatokat. Tartalmas
lesz a nyár és az ősz. Nem marad el
augusztusban a Reumakúra sporttalálkozó, valamint szeptember egy és hét
között az Ezüstnyár Tábor sem Balatonszemesen. Ezt követi egy kétnapos

megyei vezetői találkozó Nagyatádon.
Novemberben a háromfai nyugdíjasok
hívták őket egy kis teremsportra. Napirenden van továbbra is a tagépítés, hisz
csaknem ebből van bevételük. Mivel
nagyon öregszik a vezetői gárda, jó lesz
kinevelni az utódokat a friss nyugdíjasok közül.
A nap folytatásaként Ormai István
polgármester úr kalauzolta el a vendégeket egy kis városismereti sétára, amiről
visszatérést követően teszt formájában
adtak számot az ad hoc csoportok. Nagy
derültséget keltett, amikor körülírással
vagy mutogatással kellett bemutatni
a társaknak a látottakat-hallottakat.
Ugyancsak puzzle-játék során kellett
bemutatniuk egy-egy városra jellemző
képet.
A tréninget követően finom gulyáslevessel várták őket Orbán Bandi módra, valamint a Nagyatádi Szépkorúak

A csapatépítő tréning résztvevői
az I. világháborús emlékműnél
palacsintával kínálták a vendégeket.
A beszélgetés és a játék során közelebb
kerültek egymáshoz a klubvezetők,
megismerték egymás gondját-baját.
Valamennyien jónak értékelték a közös
játékot, beszélgetést.
Györke József
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„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”
Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát
A magyarok és a lengyelek kapcsolata igen erős volt
a történelem folyamán, egészen az Árpád-kortól napjainkig.
A lengyel–magyar barátság napjának története 2006.
március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczyński lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök Győrben
aláírta a győri nyilatkozatot, valamint átadta a lengyel–
magyar barátság első köztéri emlékművét.
A két nép baráti kapcsolatainak emléknapjának minden
évben felváltva a másik ország egy-egy városa ad otthont.
2019-ben március 20–23. között Kielce lengyel városban
ünnepelhettük a lengyel–magyar barátság napját.
A rendezvény sorozaton a Győri Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat 20 fős küldöttséggel vett részt, amelynek
tagjai között – az Önkormányzat meghívására – ott szerepelt a Pannon Nyugdíjas Egyesület 4 fős delegációja is.
A közel 620 km-es útra 2019. március 21-én reggel 7
órakor indultunk Győrből a lengyel–magyar barátság emlékművének (képünkön) megkoszorúzása után. Kora este
érkeztünk szálláshelyünkre, a város központjában lévő
Hotel Ibisbe. Egy gyors vacsora és esti séta után pihenőre
tértünk, hogy másnap fitten vehessünk részt az ugyancsak
gazdag programon.
Másnap délelőtt – szabad program lévén – gyalogos városnézés mellett döntöttünk. Először a kb. 200 ezer lakosú
és a Szentkereszt Vajdaság központjaként funkcionáló város legnevezetesebb műemléke, a Szűz Mária Mennybemenetele-székesegyház felé vettünk utunkat.
Egy kutyát sétáltató hölgy a székesegyház előtt felállított tojásfánál – meghallva magyar beszédünket – üdvözölt
bennünket, és elmondta, hogy már többször járt Magyarországon. Mire betértünk a székesegyházba, megérkezett
Elzbieta – most már kutya nélkül –, hogy megmutassa ne-
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künk városát. A most már nyugdíjas muzeológus hölgy önkéntes idegenvezetőként egész délelőttjét nekünk áldozta.
Megismertetett bennünket a város történetével, megmutatta a Hírességek Sétányát, az Amfiteátrumot, amely
egy régi rézbánya kimerült tárlójában épült, és elvitt bennünket a kielcei pogromok (1918 és 1946) emlékhelyéhez.
Kuriozumként megmutatta a miskolci Herman Ottó Múzeum készülő matyó kiállítását.
Ebédre kipóbáltuk a pirogot (derelyéhez hasonló tésztaétel hússal vagy gombával töltve) egy autentikus lengyel
kisvendéglőben.
Délután 3 órakor kezdődött a hivatalos ünnepség a
kielcei táncszinházban, amelyen részt vett Áder János,
a magyar és Andrzej Duda, a lengyel köztársasági elnök.
A gálaesten Duda elnök a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet adományozta Áder Jánosnak,
a Lengyelországért kifejtett kimagasló tevékenységért, a
lengyel–magyar együttműködés fejlesztéséért.
Áder János ezt követő beszédében felidézte: a Fehér Sasrendet korábban mások mellett Józef Pilsudski, Lengyelország két világháború közötti kormányzója kapta. A kitüntettek közül kiemelte továbbá Karol Wojtylát, aki később
II. János Pál pápa néven vezette a katolikus egyházat.
„A harmadik kitüntetett pedig elődöm, nagyrabecsült
tanárom, Mádl Ferenc, Magyarország korábbi köztársasági
elnöke” – idézte fel Áder János.
Az ünnepi beszédeket követően Bartók Béla Fából faragott királyfi című művét tekinthettük meg a Kielcei Táncszínház társulatának előadásában.
A produkciót állófogadás követte.
Szombaton délelőtt részt vettünk a kielcei székesegyházban tartott szentmisén, és a kora délutáni indulásig ellátogatunk a vajdaság kereskedelmi központját jelképező
városnegyedbe.
A két nép közötti barátság igazi arcát személyesen
megtapasztalva, élményekkel
gazdagon vehettük utunkat
Győr felé.
Küldöttségünk őszintén
hálás szívvel mond köszönetet a győri Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, Kollár Jánosnak a
meghívásért.
Zadravecz Margit,
a Kisalföldi Őszidő
Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Sikeres első félév
Csengerben
A Csengeri Nyugdíjas Szeretetegyesület bizakodva tekintett a 2019-es évre, reménykedtünk, hogy olyan sikeres
lesz, mint a 2018-as év. Az előző évet úgy zártuk le, hogy
a Népek Tánca – Zenéje verseny döntője átkerült 2019-re,
február 22–24-én rendezték Szegeden, ahol mindkét hagyományőrző csoportunk (tánc- és népdalcsoport) is aranyminősítést kapott. Februárban megtartottuk az évi rendes
közgyűlést. Március elsején Csengerben volt a Hontravel
Kft. által rendezett Ki mit tud? vetélkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elődöntője, ennek a rendezvénynek
minden évben a Szeretet Nyugdíjas-egyesület a házigazdája. Március 6-án nőnapot tartottunk, vendégeink voltak
Erdős Tamás és Komlódy Miklós alpolgármester, valamint
Kazamér Tibor és Csernyi Endréné képviselő-testületi tagok. Műsort a Honvéd utcai óvodások adta, Erdős Sándor-

né óvónő vezetésével. Március 15-én a Petőfi-szobornál koszorúztunk. Nagy örömünkre szolgált a hajdúszoboszlóiak
meghívása a Tavaszköszöntő Táncfesztiválra, amin minden
évben szívesen veszünk részt, mert sok kedves ismerőssel
találkozunk. Május 7-én a Református Méliusz Idősek
Otthonában került sor az anyák napi ünnepségre. Bensőséges keretek között telt a délután, az idősotthon lakói
és az egyesület tagjai adtak műsort. Sok könnyet csaltak a
szemünkbe az előadott versek és dalok. Vendégünk volt az
otthon fenntartó vezetője, dr. Tőkés Zoltán református lelkész, valamint Csernyi Endréné önkormányzati képviselő,
aki egyesületünk tagja is. A nőnapon és az anyák napján az
önkormányzat virággal köszöntötte a jelenlévőket. Műsoros estre kaptunk meghívást, Csenger Város Önkormányzata által fenntartott Támaszpont Intézmény ünnepelte
megalakulásának 9. évfordulóját. A műsort az otthon lakói
adták, valamint fellépett az Orfeusz, az Őszülő fények és
a Szeretet Nyugdíjas-egyesület hagyományőrző csoportja egy-egy számmal. Csodálatos este volt. Ezzel még nem
ért véget az első fél év. Évente meghívást kapunk a Heves
Megyei Nyugdíjasszövetség által Gyöngyösön megrendezésre kerülő Kelet-magyarországi Táncfesztiválra. Több éve
veszünk már részt ezen a rendezvényen, örömmel jövünk
ide, annál is inkább, mert innen jutunk tovább a Gyulán
megrendezésre kerülő Országos Szenior Táncfesztiválra és
versenyre. Mindkét rendezvényt a Nyugdíjasok Országos
Szövetsége szervezi minden évben. A gyöngyösi rendezvénnyel egy időben ellátogattunk Noszvajra és Síkfőkútra,
gyönyörű tájakon jártunk. Ilyenkor mindig megnézzük a
környék nevezetességeit, eleget teszünk az „Ismerd meg hazádat!” valamikori felhívásnak, és rácsodálkozunk hazánk
szépséges tájaira. Minden egyes ilyen útnál megállapítjuk,
hogy a mi hazánk gyönyörű.
Bizakodunk, hogy a második fél év is ilyen sikeres lesz,
a pályázaton elnyert támogatásból megvalósíthatjuk terveinket.
Juhász Istvánné,
az egyesület elnöke
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Megyei Horgászverseny Kabán

ORSZÁGOS és NEMZETKÖZI HORGÁSZVERSENY
Felgyő
2019. augusztus 10., szombat

Az Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület kapta a megyétől
a lehetőséget, hogy ebben az évben a Hajdú-Bihar megye
és Debrecen Nyugdíjas-szervezeteinek Szövetsége által kiírt
megyei horgászversenyt megrendezze. Ezzel régi álmom
vált valóra, mert évek óta ott vagyunk a megyei-országos,
sőt memzetközi versenyeken is, ezért is örülök, hogy ezt a
versenyt most sikerült Kabára szervezni.
Nagy izgalommal készültünk, ebben legtöbbet Kristóf
Sándor segített, aki egyesületünk tagja és szenvedélyes horgász. Először megkértük a horgászegyesülettől a lehetőséget,
hogy a kabai, szép, rendezett horgásztavon legyen a verseny.
Megkaptuk, köszönjük Apponyi Sándornak és a vezetőségnek. A versenykiírást a megye sportfelelőse elküldte a kluboknak, aztán vártuk a visszajelzéseket. Hét csapat jelentkezett, akik el is jöttek hozzánk.
Június 15-én szombaton reggel 6 órára már együtt voltunk a tónál. A város részéről dr. Nagy István, a megye részéről Mike Zoltán köszöntötte a versenyzőket. Ezt követte
a sorsolás, az asztalon volt 14 kispohár, benne pálinka. Ezt a
versenyzők megitták, és a pohár alján volt a szám, ami alapján elfoglalták a horgászhelyüket. Majd beetetés következett,
és kezdetét vette az ötórás verseny. Mi, szurkolók nagy izgalommal vártuk, kinek kedvez a szerencse, kinek a botja
görbül. A tikkasztó meleg ellenére a versenyzők nagy nyugalommal várták a kapást. Szép számmal akadtak is a horogra
a 1,5–2,5 kg-os pontyok. De a Komádiból érkezett Mike
Zoltánnak a horgára először 5,80 kg, majd később ismét
neki kedvezett a szerencse, és a legnagyobb halat is ő fogta
ki, amely egy 8.90 kg-os ponty volt. 13.00 órakor lett vége
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a versenynek. Eredményhirdetés és a kupák átadása következett, amelyet a megyei vezetőnk, Molnár Ferencné Rózsa és a
sportbizottság vezetője, Mike Zoltán adott át.
Első lett kimagasló összsúllyal (15 kg) a Komádi 1-es csapata.
Második lett a Kabai Őszirózsa II. csapata (6.42 kg).
Harmadik lett a Kabai Őszirózsa I. csapata (5.35 kg).
A legnagyobb halat Mike Zoltán fogta 8.90 kg, és a legtöbbet is: 14.93 kg.
Nagy Sándorné, aki Sárándról érkezett, is kapott serleget,
mert egyedül ő volt nő a versenyzők közt, és eredményesen
helytállt.
A többi csapat emléklapot kapott, remélem, legközelebb
nekik is kedvez a szerencse.
Természetes, hogy a versenyzők nem mehetnek el üres
gyomorral, ezért míg ők versenyeztek, szakácsaink elkészítették a finom babgulyást! Jóízűen megebédeltünk, egy
kis sütit is ettünk, majd kötetlen beszélgetés következett.
Az egyesületünk nevében megköszöntem mindenkinek a
segítségét. Majd Mike Zoltán köszönte meg, hogy itt lehettünk, elmondta, nagyon szép a horgásztó és környéke,
példaértékű. És ha lehetőség van rá, jövőre is Kabán szeretné
a megye megrendezni a versenyt. Erre Apponyi Sándor a
lehetőséget megelőlegezte.
Én úgy értékelem, hogy a forróság és az izgalmas verseny
ellenére családias és vidám hangulatban volt részünk.
És úgy búcsúztak: jövőre veletek ugyanitt! Ez minket
boldogsággal tölt el, és ennyi nekünk elég!
Kiss Lajosné

Versenykiírás
A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas-szervezeteinek Szövetsége meghirdeti 2019. évi horgászversenyét.
A verseny időpontja: 2019. augusztus 10., szombat.
Helye: Szabó Illés horgásztava Felgyő, I. kerület, Tanya
60. GPS: 46°38´48.73´´; 20°7´59.45´´.
Találkozás: a felgyői Szabó Illés-horgásztavaknál. Megközelíthető: 4519 sz. főút Szeged-Csongrád út Felgyő
községet jelző táblától 5oo méterrel vissza, a kiserdőnél
jobbra kanyarodva, az út a tavakhoz vezet. Csongrád felől
a Felgyő községet jelző táblától 500 méterre, balra kanyarodva.
A horgászhely: A verseny 3 tóban kerül megrendezésre,
a tavakban egy-egy szektor kerül kijelölésre.
A versenyen való részvétel költsége személyenként 3000
Ft/fő, amely tartalmazza a nevezési díjat és szendvicsreggelit. Ebédet lehet rendelni, a bográcsgulyás 1000 Ft/fő.
A nevezési díjat és az ebédet a helyszínen kell fizetni.
A verseny 3 fős csapatokkal kerül megrendezésre.
Nevezési határidő: 2019. július 27-ig.
A versenyen való részvételre jelentkezni a
–– Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas-szervezeteinek Szövetségnél (4024. Debrecen, Wesselényi u. 7. sz.)

vagy e-mail: hbmnyugdszov@freemail.hu, telefonon:
52/417-564 szerdai napokon délelőtt, vagy
–– Mike Zoltán e-mail: mikezoltan947@gmail.com, telefon: +36-20-456-85-64-es számokon.
Díjazás:
A szektorok összesítése alapján az I–III. helyezett csapat
serleget és oklevelet kap.
–– Különdíj kategóriában: a legnagyobb súlyú halat kifogó,
a legnagyobb összsúlyt elérő és a legeredményesebb női
horgászt díjazzuk.
–– Minden résztvevő nemzeti színű szalagon, horgászéremmel ellátott, nyakba akasztható szalagot, valamint emléklapot kap.
A horgászverseny szabályai:
–– Horgászkészség 2 bottal,1-1 horoggal (úszós vagy fenekező felszereléssel).
–– Felhasználható etetőanyag mennyisége maximum 10 l
lehet. Ezen kívül megengedett a csonti, pinki, giliszta,
szúnyoglárva etetőanyag alkalmazása.
–– A kifogott halak mérése a horgászállások helyszínén történik.
–– A verseny idejére a halfajokra vonatkozó méret, men�nyiség és faji korlátozás nincs érvényben.
Molnár Ferencné,
a H-B m. és Debreceni Nyugdíjas-szervezetek Szövetsége
elnöke

JELENTKEZÉSI LAP
Felgyőn 2019. augusztus 10-én megrendezésre kerülő horgászversenyre
Szervezet neve:.................................................................................................................................................................
Levelezési címe:...............................................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:....................................................................................................................................
A csapat neve:.................................................................................................................................................................
A 3 fős csapattagok neve:.................................................................................................................................................
Étkezést kérek:................................... /fő részére.
Nevezési díjat a csoport részére: helyben fizetem.
Jelentkezési határidő: 2019. július 27.
........................................................................
jelentkező aláírása
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Postabontás

Barangoló

Gyöngyösön nem vész kárba élelmiszer
Gyöngyös városában 2015-óta nem vész kárba egyes „multicégek” polcairól már levett, de még „fogyasztható” minőségű termék. Adományként kiosztásra kerül a Kistérségi
Humán Szolgáltatóközpont (KHSZK) intézményegységeiben az ellátottak, szociálisan rászorultak között. A KHSZK
és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közötti megállapodás
keretében létrejött élelmiszermentési akció jelentős segítség
és támogatás mindenki számára.
Az akció – vagyis a felhalmozódó élelmiszerek eljuttatása az arra
rászorulóknak – keretében Gyöngyösön 2018. évben 81 473,28 kg
pékáru és zöldség-gyümölcs került
kiosztásra:
–– pékáru (fehérés félbarna, rozskenyér)
–– zöldség (fehér-és sárgarépa, burgonya, karalábé, hagyma, fürtös paradicsom, karfiol, zellergyökér, paprika, saláta)
–– gyümölcs (eper, barack, narancs,
kivi, alma, banán, szőlő, rebarbara)
A pékárukat, a zöldségfajtákat
viszonylag könnyen be tudják csomagolni, és szét tudják osztani a
gondozók, gyakorlatilag maradék
nélkül. A gyümölcsöket is a gon-

dozók osztják el, azonban itt előfordul maradék, ilyenkor
félbevágva, nagy tálcákon, az ebédlőben fogyaszthatják el a
klubtagok. Mi pedig nem hagyjuk még megbarnulni sem
a gyümölcsöket, hanem az étkeződben egy nagy, közös tízóraizás keretében elfogyasztjuk azokat.
Borsi Miklós
klubtag

A NYOSZ elnökének, Némethné Jankovics
Györgyinek!
Kedves Györgyi, nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy idén, 2019. május 24-én ismételten részt vehettünk
a Szenior Sportjátékokon Győrben, amely V. alkalommal
került megrendezésre. Külön örömünkre szolgált, hogy a
szeniortánc is fő szerepet kapott a rendezvényen, tanulási lehetőséggel, hiszen a tavalyi budapesti szeniortánc találkozóra is kaptunk meghívást, és azóta is arra vágyunk,
hogy Nagyváradon is elterjedjen ez a mozgalom. Tudott
dolog, hogy a zene és a rendszeres mozgás jótékonyan hat
testileg és lelkileg. Radvánszki Edit táncoktatótól sikerült
felvilágosítást kapnunk a mikéntekre.
Népes, 40 fős csapatunkat dr. Nagyné Fehér Erzsébet
fogadta, aki ottlétünk alatt nagy szeretettel és odafigyeléssel irányított bennünket. A helyszíneken, az Olimpiai
Sportparkban és az AQUA Sportközpontban jó volt látni a
rengeteg embert, a különböző színű polókban igazi, színes
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kavalkádot alkottak. Csapatunk 7 tagjának sikerült érmet
szereznie, ami nagy örömet szerzett számukra és számunkra, ösztönzőleg hatva a továbbiakban, azaz próbáljunk minél több mozgást bevinni mindennapi életünkbe. A sport,
a tánc igazi csapatépítő tulajdonsággal bír, akik gyakorolják, nincsenek egyedül, tartoznak valahová.
Különösen örülünk, hogy a kapcsolatunk, mely 2006
óta, a volt NYOSZ-elnöknek, Jankovits György úrnak, a
mélyen tisztelt Gyuri bácsinknak köszönhetően jött létre,
most is él, és reméljük, élni is fog. Elmondhatjuk, hogy egy
igen jól megszervezett rendezvénynek lehettünk a részesei,
köszönjük a szervezők munkáját, köszönjük a meghívást.
Kívánunk erőt, egészséget, kitartást és további sikereket!
Baráti szeretettel és tisztelettel,
Szilágyi Ibolya, a Partiumi Magyar Nyugdíjasok
Egyesületének elnöke

Őseink (láb)nyomában – kirándulás
Kárpátaljára
2019. június 6-án egy busznyi nyugdíjas társaság Kárpátaljára indult. Első állomásunk a Vérke folyócska partján,
a szőlőhegyek lábainál elterülő Beregszász volt. A település a szőlészet és borászat terén jelentős hagyományokkal
rendelkezik, Ukrajna legnagyobb városa, s egyben a kárpátaljai magyarság szellemi-kulturális központja. 1996ban itt nyílt meg az ország egyetlen magyar tannyelvű felsőoktatási intézménye a Kárpátaljai Magyar Tanárképző
Főiskola. Büszke örömmel hallottuk este szállásadónktól,
hogy Ő is itt végzett és a magyar nebulók tanítója lehet.
Megnéztük a gazdag és sokrétű emléket őrző múzeumot
az alapító tárlatvezetésével. Végig sétáltunk a Korzón, elhaladva Petőfi szobra mellett. A város jellegzetessége, hogy
42 történelmi személyiség, írók, költők emlékét örökítik
meg táblák. Kossuth Lajosnak, Bethlen Gábornak, Illyés
Gyulának is emeltek szobrot. Nagy a kultusza II. Rákóczi
Ferenc fejedelemnek, aki itt adta ki a Habsburg-ellenes
szabadságharc felkelésre szólító kiadványát 1703-ban.
Természetesen Fedák Sára szobra melletti fotózások sem
maradtak el.
Innen szálláshelyünkre, VISKRE érkeztünk, ahol nagy
szeretettel fogadtak bennünket vendéglátóink. Ellátásunk
a falusi turizmus keretében magánházaknál történt, ami
az alapvető mezőgazdasági tevékenység mellett egy fontos
jövedelemforrást is jelent az itt élőknek.
Másnap „bevettük” MUNKÁCS várát. Örömmel állapíthattuk meg, hogy a vármúzeum minden igényt kielégítően, magas színvonalon képes bemutatni a történelmi
emlékeket. Nekem Kölcsey Ferenc raboskodását bemutató emlékszoba, Zrínyi Ilona és a gyermek II. Rákóczi
Ferenc szobra, a várkápolna és a várkút - a maga „ördögi”
legendájával - tetszett a legjobban.
Utunk innen a VERECKEI-HÁGÓHOZ vezetett. Ez
minden hazafi szent helye. Mi is elhelyeztük a tisztelet és
emlékezés koszorúját és elénekeltük a magyar himnuszt.
Boldog vagyok, hogy eljuthattam a magyar honfoglalásnak nevezett esemény helyszínére.
SZOLYVÁT is felkerestük, ahol 1944 őszén egy gyűjtőtábort alakítottak ki. Ennek helyén egy emlékparkot hoztak létre, a 12 ezer áldozat - elsősorban kárpátaljai magyar
és német nemzetiségű - nevét a siratófal márványtáblái
őrzik. Jó, hogy ma már lehet erről a szomorú és tragikus
eseményről is beszélni.
Harmadik napunk viski piacolással kezdődött, majd
TÉCSŐRE, a református templomba mentünk. Az igényesen helyreállított városközpontban a világháború áldozatainak emlékére felállított szobrot, a Szent István katoli-

kus templomot, Hollósy Simon mellszobrát, - aki egyfajta
csodabogárként az általa alapított nagybányai művésztelepen töltötte nyarait - Báthory István fejedelemről készült
domborművet láttuk. Kossuth Lajos mellszobrát a városlakók furfangja mentette meg. Örvendetes, hogy még
működik itt egy 12 osztályos magyar iskola és egy magyar
tannyelvű református líceum is.
Azután megjártuk a „hadak útját”, ugyanis elbuszoztunk Európa közepére és sofőrjeink hősi helytállásának
köszönhetően a két Tisza nagyon elhanyagolt összefolyásáig is eljutottunk. A jó kis csapat innen nem letörve,
hanem a folyó által megihletve vidám dalra fakadva ült
vissza a buszba.
Negyedik napunk kezdetén mi is úgy döntöttünk,
hogy „Bús düledékeiden HUSZTNAK romvára” megállunk, persze csak azután, amikor már levegőt is kaptunk a
hegyre felérve. Sajnos az üzenet: „Hass, alkoss, gyarapíts!”,
kissé elferdítve jutott el hozzánk, gyarapodj-ra változva.
Talán így is remélhetjük, hogy a „haza fényre derül”.
A nagy melegben ránk fért már egy kis kikapcsolódás,
amit VELÉT sós fürdőjében tettünk. A kellemes fürdőzés
után még megnéztük VISK református templomát, amely
a környék egyik fő nevezetessége. A templomudvaron kívül egy fekete márványtábla emlékezik a lágerekbe elhurcolt közel 300 viski férfira.
Este Ötvös Sándorné Ida és addigra már barátaink szerveztek nekünk a korhű és gazdagon berendezett tájházban egy búcsúestet. Nagyon jól éreztük itt is magunkat,
ettünk, ittunk, nótáztunk, beszélgettünk.
Az ötödik napunk teljes programja a hazautazás volt
Még egy nem lényegtelen megjegyzést teszek: legidősebb – 89 éves – Karcsi bácsi útitársunk és a korábbiakban
főszervező csak azért vállalta ezt a hosszú utazást, hogy
váratlan megjelenésével vigaszt nyújtson a nemrég megözvegyült barátjának. Mivel együtt laktunk, közvetlenül
érzékelhettük azt az örömet, amit a régi barát megjelenése
adott. Számomra ez is élmény volt, hogy még nem veszett
ki a törődés, az egymásra való önzetlen odafigyelés.
Köszönjük Vas Lászlóné Zitának és Zadravecz Margitnak a sok munkát, ami a jó szervezéshez és a program zökkenőmentes lebonyolításához kellett. Idegenvezetőnknek
is köszönet jár.
Bízom abban, hogy ez a kis beszámoló többek érdeklődését felkeltette és a legközelebbi alkalommal többen
felkeresik Kárpátalját, érdemes!
Hipságh Zsuzsanna
résztvevő
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Barangoló

Fotó: Dr. Lukovits Olga

Barangoló

Emléktúra az Adrián
„Örömmel tudatom, megérkeztünk. Korábbi szándékunkat
beteljesítettük. Az SMS Szent István Csatahajó
hullámsírjának felkeresése után lelkes csapatunkkal újra
itthon vagyunk.”
Szólt a boldog híradás hazaérkezésünket követően.
A kalandos vitorlásútra nem minden előzmény nélkül kerülhetett sor.
Ifjú koromban apai nagyapám sokszor mesélt tengeri
kalandjairól. Hittem is nem is, ám olyankor mindig csak
azt mondta: – Húzd csak elő az ágy alól azt a nagy faládát,
fiam! S miután újabb nógatásra ez megtörtént, feltárult egy
különleges arzenál. Öreg, már-már foszladozó piros csíkos
zászló, egy koronás címerrel. Sötétkék egyenruha, igen
csak fakó színben. Egy érdekes sapka, csákóféle. Ma már
tudom, a tengerészek fejfedője volt annó. A láda mélyén
egy vastag díszes könyv telis-tele színes képeslapokkal. Aztán legalul a féltett kincsek, szürke ruhába tekerve.
Minden gyerek álma.
Igazi kard. Ráadásul kettő is. Dobogott ám a szívem!
– No, húzd csak ki a hüvelyükből azokat a szablyákat! –
bátorított Feri nagyapám.
S én remegő kézzel, izgatottan kihúztam előbb a rövidebb kardot. Kicsit csipkés pengéje volt, látszott, ezzel ta-
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Ám a tengeren töltött tíz éve azért nem volt kéjutazás.
Leginkább rengeteg munka a hajók „gyomrában”. Az akkori hajók hatalmas kazánjainak üzemeltetéséhez gépészeket foglalkoztattak. Ezért került ő is a szombathelyi MÁV
Járműjavítóból képzettsége miatt a tengerészethez besorolásra.
Idős korában erről az időszakról szerzett ízületi betegsége tanúskodott már csak. Ám a tengerészetnél – ma már
tudjuk – sokkal jobb sora volt a katonáknak. Igaz, nem jöhettek haza a hosszúra nyúlt háborúból, ám papa is túlélte
a nagy háborút.
Ugyan levelei arról tanúskodtak, hogy vágyik a szárazföldre. Egyszer így írt 1917 tavaszán.
„Kedves Rózsám, megkaptam az áthelyezési parancsot,
mely szerint lehetőségem lesz az olasz frontra, a szárazföldre kikerülnöm...”
Aztán nem került oda. Talán ennek is köszönheti az
életben maradását.
Nem csoda hát, hogy amikor az internet világa lehetővé
tette, hogy gyors információkat gyűjtsek, kerestem a világ
akkori 5. legnagyobb tengeri flottájának történetét. Megörültem a lelkes magyar búvár, Czakó László kutatásainak.
Ő és csapata eredtek a nagy K.U.K. Flotta nyomába. Számos nagy csatahajónk felkutatása fűződik nevükhöz. Így
a legnagyobb és egyben a legtragikusabb, hívjam inkább

szerencsétlenül jártnak, az SMS Szent István Csatahajó felkutatásában is jelentős szerepet vállaltak.
Ez a hajó a maga nemében a világ legjelentősebb „harci
járművének” számított annak idején. A rövid élete sok-sok
peches s tengerészeti hibának tudható be. 1918. június
10-e hajnalán történt a végzetes találat. A csatahajó a Premuda szigetcsoporttól DK-re alussza örök álmát a tenger
mélyén 67 méterre. S vele együtt az a 89 tengerész és 4 tiszt
is, akik a csatahajó megmentésében a végsőkig kitartottak.
A kitűzött célunkhoz Sibenikből indultunk. Két éjszaka
eltelte után, este fél nyolckor érkeztünk a kapott koordináták által megjelölt térségbe a Premuda szigetcsoporttól délre.
Aznap kora estére hihetetlenül kisimult a tenger. Teljes
szélcsendben, hajómotorral értük el célunkat, miközben
barátságos delfinek és teknősök felváltva úszkáltak hajónk
körül.
A csatahajó hullámsírjánál felidéztük a közel százéves
történéseket. Miközben elénekeltük a magyar himnuszt, a
vízbe süllyesztettük az emlékezés koszorúját.
Sokáig csendben néztük a természet csodás nyugalmát,
hallgattuk a csendet, és néztük az aranyló esti naplementében a tükörsima tengert. A természet velünk együtt, csendben emlékezett...
Márkus Árpád,
az emléktúra szervezője

Nyárzáró hétvége a Hotel Solarban
lán vívhattak? A másik hosszú és fényesen csillogó vékony
pengéjű kard volt. Hossza miatt bizony csak alig tudtam
egyszerre kirántani. Ez volt az ünnepi, ezzel látszik a korabeli fotón is Ferenc nagyapám.
No, hiszed-e, amit mesélek?
És elkezdődött, mindig újra, és újra csak kértem. Hogy
volt az a csatahajóval?
Aztán eltelt sok-sok év. Feri nagyapám halála után – 1969.
július 20., nevezetes dátum emiatt, és azért is, mert akkor
este lépett először ember a Holdra – a legtöbbet a láda tartalmából édesapám örökölt. A képes albumot és a kardokat.
Majd ő igazságosan megosztotta ezt István öcsém s köztem.
Sokat olvastam tengeri a csatákról. Az első világháború
tengeri csatái máig izgalomban tartanak.
Jóleső büszkeség tölt el, hogy az én nagyapám is ott
volt. A képeslapok tanúsága szerint az Adrián. Minden
kikötőből küldött színes képeslapot. Akkor az járta, hogy
a legénységet azon a helyen, ahol jártak, lefényképezték,
azokat megcímezték, s pár gondolatot ráírva hazaküldték
szeretteiknek. Így kapott „Kedves Rózsám!” címmel apai
nagyanyám egy albumnyi képeslapot azokról a helyekről,
ahol papa járt. Az SMS Elizabeth-tel még Kínából is írt.
Később szolgált az SMS Erzherzog Ferenc Ferdinándon,
s több kisebb torpedórombolóról is küldött felvételeket.

Töltse nálunk
a legmelegebb évszak
utolsó napjait…
Amit kínálunk:
– 3 éjszaka szállás, félpanziós ellátással
– Ajándék fürdőbelépő (1 alkalommal)
– Egy szuper kirándulás autóbusszal
Barcs – Drávaszentes (Nagyatádtól kb. 50 km)
Barcs: Helytörténeti Múzeum
		
Séta a vadregényes Dráva partján
Drávaszentes: Dráva Kapu Bemutatóközpont
Részvételi díj : 29.400 Ft / fő + IFA + Belépők (600 Ft / fő)
Időpont: 2019. Augusztus 29-től – Szeptember 1-ig

Hotel Solar***
Nagyatád
Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504-135; 30/500 31 35
infosolar@t-online.hu,
www.hotelsolar.hu
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Egészség

Egészség

A kávé lehet az elhízás elleni harc kulcsa
A Nottinghami Egyetem tudósai felfedezték, hogy a kávé
képes stimulálni az energiaégetésben szerepet játszó barna
zsírszövetet, ami kulcsfontosságú lehet az elhízás és a cukorbetegség elleni harcban.
A barna zsírszövet egyike az emberekben és az állatokban
található zsírszövetek két típusának. Korábban úgy tartották,
hogy létezése csak a csecsemők és a téli álmot alvó állatok tulajdonsága, néhány éve fedezték fel, hogy a felnőtteknek is
vannak barna zsírszöveteik. Fő funkciója a test hőtermelése
energiaégetés által, szemben a fehér zsírszövettel, amely raktározza a fölösleges kalóriát. Az alacsony testtömegű (BMI)
embereknek ezért jóval több barna zsírszövetük van.
A szervezetben a barna zsírszövet másként működik,
mint a másik zsírszövet, cukor és zsír égetésével hőt termel,
gyakran válaszként a hidegre. Ha növeljük aktivitását, javul
a vércukorszint és a vérzsírszint is, és ha extra kalóriát égetünk, az segít a fogyásban. Korábban senki sem talált azonban elfogadható módot arra, hogy stimulálja a barna zsírszövet aktivitását az emberekben.
Ez az első emberekkel végzett tanulmány, amely megmutatta, hogy egy csésze kávénak lehet közvetlen hatása a barna
zsírszövet funkcióira. Az eredmények jelentősége igen nagy,

mivel az elhízás súlyos egészségi probléma a társadalmakban,
és növekszik a cukorbetegek száma is. A kutatók szerint a
barna zsírszövet lehet a megoldás.
A kutatócsoport őssejtkísérletekben tanulmányozta először a kávé hatását a barna zsírszövetre. Amikor megtalálták
a megfelelő dózist, embereket vontak be tanulmányukba,
hogy lássák, hasonló eredményt kapnak-e. Egy általuk kidolgozott hőtérkép-technológiát alkalmazva derítették fel a
test barnazsírszövet-állományát.
Korábbi kutatásaikból tudták, hogy a barna zsírszövet főként a nyaktáji részeken található. A vizsgálatba bevont páciensek kávét ittak, hogy a kutatók lássák a barna zsírszövet
forróbb lett-e. Az eredmény pozitív volt. Most azt kell kideríteni, hogy a kávé egyik összetevőjeként szolgáló koffein
stimulálja-e, vagy van-e másik összetevő, ami segíti a barna
zsír aktivizálódását. Jelenleg koffein táplálék-kiegészítőket
tesztelnek, hogy van-e hasonló hatásuk.
Ha kiderül, hogy melyik összetevő a felelős a barna zsírszövet aktivizálódásáért, azt a testsúlykontrolláló program
részeként használhatják, vagy a glükózszabályzó program
részeként, a cukorbetegség megelőzésére.
Forrás: MTI

Körte vagy alma?
Egy nagyléptékű amerikai kutatás szerint azok az idősebb,
egészséges súlyú nők, akik a hasuk helyet a combjukra híznak, védettebbek a szívbetegségektől.
A European Heart Journal című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban 2600 egészséges testsúlyú 18
éven felüli nőt vizsgáltak, akiknek testtömeg-indexe (BMI)
18-25 között volt. A résztvevők egy 1990-es évek közepétől folyó nagy amerikai kutatás keretében rendszeresen
estek át olyan vizsgálaton, amely a testzsírt, az izmokat és
a csontsűrűséget mérte fel. A kutatás megállapította, hogy
az alma alakú nőknél, akik a hasukra híznak, nagyobb volt
a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázata,
mint azoknál a körte alakú nőknél, akiknél a zsírpárnák a
combjukat és a csípőjüket erősítették.
A tudósok korábban is tisztában voltak azzal, hogy a
hasi szervek körül felhalmozódó zsír, az úgynevezett zsigeri
zsír megnöveli az anyagcsere-problémák, köztük a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, emlékeztetett a tanulmányt
ismertető BBC News. A kutatók egyelőre nem tudják megmagyarázni, hogy a combon kialakuló zsír miért védhet a
szív és érrendszeri betegségektől, de az kiderült, hogy ez a
zsír nem okoz problémát a test szerveiben.
Az egészségtelen életmód viszont a középkorúaknál a
hasi zsírt növeli. A tanulmányt jegyző Qibin Qi professzor
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elmondta, hogy a korábbi kutatások azokkal foglalkoztak,
akik túlsúlyosak vagy elhízottak voltak. „A mi tanulmányunk résztvevői olyan nők voltak, akiknek normális volt
a testsúlya. Tehát ez az üzenet nagyon fontos: még az egészséges testsúlyú nőknél is számít, hogy a testük alma alakú
vagy körte alakú.”
A professzor hangsúlyozta, hogy meg kell próbálni a
hasi zsírt csökkenteni, és elérni, hogy javuljon az arány,
tehát a combon legyen inkább több zsír.
A jövőbe, annak kutatása, hogy a testzsír eloszlása hogyan járul hozzá a szív és érrendszeri betegségek kialakulásához, fontos új módszereket tárhat fel a szívinfarktus és a
stroke megelőzésére és kezelésére.
Forrás: MTI

Védjük meg
a szívünket
és a szerveinket!
Az esős május után hirtelen érkezett meg a forróság,
ami komoly megterhelést jelent a szervezetnek. A nyári
időszakhoz a tűz elem tartozik, ami a szív-vékonybél
meridiánokat jelenti. Éppen ezért a forróság a szív-érrendszert viseli meg a legjobban. De hogyan védhetjük
meg magunkat?
A bensőnkben lévő meleg „feljön” a bőrünkhöz közel, kitágulnak az erek, és itt, a testfelszínhez közel lesz a melegség a szervezetben. Emiatt nyáron a szervezetben egy
nagyon „furcsa” helyzet áll elő. Az összes meleg a szervezet felszínéhez van közel, ez megterhelő az érrendszernek,
ugyanakkor a belső szerveink a testünk mélyében „fáznak”.
Vagyis a hasüregben található szerveinknél hidegség van.
A kínai orvoslás egyik legfontosabb javaslata, hogy nyáron
ne együnk-igyunk hideget, így sem fagylaltot, sem hideg
italokat, mert az alapból fázó belső szerveinket teljesen lefagyasztjuk és könnyen emésztőrendszeri gyulladás lesz a
vége. Nyáron melegítenünk kell a belsőnket. Használjuk
a gyömbért, igyunk meleg teákat, de legalábbis meleg vizet. Az első kortyoknál „kiveri az embert a víz”. De egy
pár perc elteltével, ahogy a nagy izzadás lemegy rólunk,
kiegyenlítődik a külső és belső melegség, így visszaáll a
szervezet harmóniája, és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Próbálják ki bátran!
A szív-és vékonybél meridiánok regenerációjához hetente legalább 3-4 alkalommal 30-40 percnyi olyan intenzív mozgásra van szükségünk, amitől elkezd a pulzusszám
emelkedni. Edzettségi fok függő, hogy ez kinél mit jelent.
Aki eddig pl. sosem futott, annak egy kis kocogás is emeli
a pulzusszámát. Ha valaki pedig eddig sprint versenyeket
nyert, a kocogás természetesen nem lesz elég a pulzusemelkedéshez. Vagyis mindegy, hogy valaki más mit javasol jó
mozgásnak. Az a jó mozgás, ami nekünk jólesik, amit szívesen csinálunk, és ami eléri nálunk a kívánt hatást. De azt
ne számoljuk bele a heti 3 alkalomban, ha a család vagy a
szomszéd „nyomta fel a pumpánkat”!
A hőség elleni védekezésnél azokról az alapelvekről,
hogy ne tartózkodjunk a tűző napon, igyunk elég folyadékot, akár a bőrfelszínt hűtsük vizes ruhával, nem beszélek,
ezeket az ajánlásokat tartsuk be ha lehetséges.
Hoztam két meridián pontot, amit a szív-érrendszer kezeléséhez érdemes használni. Az akupresszúrát az emberek
többsége ismeri, tudja, hogy egy hatékony segítség lehet,

Érrendszer-harmonizáló pont
sokan járnak ilyen kezelésekre. De véleményem szerint
ezek a kezelések akkor a leghatékonyabbak, ha minden nap
csináljuk őket. Saját pácienseimnek mindig megtanítom a
legfontosabb pontokat, és arra bíztatom őket, hogy használják ezt a tudást a mindennapokban.
Amikor nagy stressz éri a szervezetet, a tenyér közepe
a legjobb segítségünk. Stresszhelyzetekben, szívszúrás esetén egy nagyon egyszerű gyakorlat, hogy amilyen erővel
csak bírjuk, nyomjuk a tenyér közepét a hüvelykujjunkkal.
Erősen. Amennyire és ameddig csak bírjuk, akár 10 percig
is. Ez jó stresszcsökkentő hatással bír, és védi a szívünket.
Nem simogatjuk fel-le. Egyszerűen csak nyomjuk. Erősen.
Egy másik pontot is tanuljunk ma meg. Ez pedig az érrendszer harmonizálására való.
Ennek a kezelése is nagyon egyszerű. A hüvelyk újjunkkal nyomjuk a két ín között, pont középen a pontot, a
csukló vonaltól 3 újjnyira, ahol a képen a pont van berajzolva (a mérce mindenkinek a saját 3 újja, más nem tudja
jól kimérni nekünk a pontokat). Nyomjuk 4-5 másodpercig, majd elengedjük 1-2 másodpercre. Ezt ismételjük
meg legalább 10-20x, mindkét kézen. Akár magas vagy
alacsony a vérnyomásunk, ezt a pontot mindig kezelhetjük
magunknak. Ha gyengének érezzük a kezünket, használhatunk a pontnyomáshoz segédeszközöket. Régebb óta fiatal
vendégeim a gyűszűt szokták emlegetni, vagy a stoppolófát, aminek hasonló alakja van, mint az én fa kezelőgombámnak. De egy lekerekített fakanál vég is megfelelő lehet.
A lényeg, hogy ne legyen éles, ne sértse fel a bőrünket.
Akinek van lehetősége, szoktam ajánlani ezen a ponton
a köpölyöző használatát. Én egy szilikon-sport köpölyt
használok a vendégeimnek, de minden jó lehet. Csak mindig kérjünk pontos használati utasítást a felhelyezésről és
a maximális használati időről, hogy ne sérüljön a bőr. Jó
egészséget és szép nyarat mindenkinek!
Pántya Anita
A cikkben leírtakkal kapcsolatban felmerülő
kérdéseit küldje el bátran e-mail-címemre, szívesen
válaszolok: anita.pantya@meridianclub.eu
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Az ideális nagyi képes egyet hátralépni
A nagyszülők már nem azok, akik néhány évtizede voltak, konfliktusok viszont továbbra is kialakulhatnak
a nagyszülők–szülők–unokák között. Világos beszéd,
mítoszok lerombolása, építő javaslatok és rengeteg jóindulat egy igen kényes témában egy gyakorló nagymama-pszichológus tollából: a Nagyszülők a kispadon?
című könyv jó eséllyel 2019 egyik legizgalmasabb pszichológiai könyve. Hogy hiánypótló, az biztos.

Tévhitek helyett szembenézés
L. Stipkovits szépen viszi végig az olvasót a nagyszülői létet
övező leggyakoribb tévhiteken, szám – és szokása – szerint
tizenegyen. Minden fejezet lehetőség nemcsak a tévhitek
felismerésére, de a velük való leszámolásra is. Elsősorban pedig a szembenézésre önmagunkkal: hamar kiderül
ugyanis a szerző véleménye, miszerint
SOSEM KÉSŐ RÁLÉPNI AZ ÖNISMERET KÖZMONDÁSOSAN RÖGÖS ÚTJÁRA, ÉS AZ IGAZI
FUNKY NAGYMAMA AZ, AKI EZT MEG IS TESZI.
Méghozzá egyszerre önmaga és családtagjai érdekében.
L. Stipkovits szerint már csak azért is érdemes felhagyni
az önáltatással, és a nagyszülői létre inkább fejlődési lehetőségként tekinteni, mert „önmagunk és szeretteink jobb
megismerésével, az unokánkra való tudatos odafigyeléssel
és elfogadásával tehetünk a legtöbbet az unokáinkért”.
A szembenézés természetesen nem lesz egy fáklyás menet, még akkor sem, ha az olvasó nem nagymama vagy
nagypapa (mint például én, bár két apró gyermek anyjaként a fáradtságtól olykor nagyinak érzem magam), ám
ha pont nagyszülők vagyunk, vegyünk egy nagy lélegzetet,
mielőtt felütnénk a könyvet. Ha nem is meg-, de mindenképp felrázó olvasmánnyal lesz dolgunk.
Hogy miért?
Az önmagunkkal való szembenézés fontosságát nemcsak
jó tanácsként ismételgeti L. Stipkovits Erika, hanem tesz is
érte: az egyes alfejezetek elején az adott témához kapcsolódó,
elgondolkodtató kérdésekkel csalogatja ki az olvasót a komfortzónájából. A szerző jóindulatú és optimista, de nem szépít, többször leírja például, hogy a nagyszülő gyakran azért
olyan amilyen, mert sok, máig feldolgozatlan gyerekkori sérülést hordoz magában, amelyeknek akár nincs is tudatában.

(és gyakorló nagymama) legújabb könyvében 338 oldalt
szentel a szülők és a nagyszülők közti feszültségeknek és a
nagyszülőket övező mítoszoknak. A nyár elején megjelent
könyv címe és alcíme már önmagában elgondolkodtató:
Nagyszülők a kispadon? 11 tévhit a generációk közötti konfliktusokról. Nem spoilerezek nagyot, ha elárulom, hogy a
szerző a kérdőjelet már könyve elején kiegyenesíti felkiáltójellé. És teszi ezt a legnagyobb jóindulattal és szeretettel.
Kevés – ha épp nem nulla – ilyen témájú könyvet lehet
találni a könyvesboltok pszichológia vagy életmód részlegén, így L. Stipkovits Erika sorrendben ötödik könyve
tényleg hiánypótló írás. A szerző a bevezetésben megkapó
őszinteséggel beszél önmagáról, amivel remélhetőleg a kételkedő, bizalmatlan nagyszülőket is megnyeri. Aztán jön
az első tételmondat, amire szerintem automatikusan bólogatni kezd mindenki:
Az elmúlt évtizedekben teljesen megváltozott körülöttünk
a világ, ennek ellenére sokan hajlamosak vagyunk ugyanúgy
gondolni az ideálisnak vélt nagyszülőkre, ahogy a mesekönyvek
többsége ábrázolja őket: kontyos, ősz hajú, kötényt viselő nénikeként és kopasz, szemüveges, csokornyakkendős bácsikaként...
Ez a kép azonban téves, nagyszülőtípus legalább annyi
létezik, mint Gombóc Artúr csokoládéi; és – nem teljesen

HVG Kiadó

A képlet tulajdonképpen roppant egyszerű:
Fúj a szülő a nagyszülőre? Ennek bizony valamennyiük kis
kincse, az unoka issza meg a levét.
Fúj a nagyszülő a szülőre? Ennek is az unoka issza meg
a levét.
Márpedig ha csak egyetlen dologban tutira ugyanazt
gondolják a hadban álló felek, az az, hogy az unokának a
legjobbat akarják. Ha pedig jót akarnak neki, békéljenek
meg, beszéljék meg a problémáikat, mindenekelőtt pedig
nézzenek mélyen önmagukba. Ezzel ez a cikk itt véget is
érhetne, könyvet meg pláne nem kellett volna írni...
...ha a képlet tényleg ilyen egyszerű lenne. A valóság ennél sokkal bonyolultabb, és mi sem mutatja ezt jobban,
mint hogy L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus

függetlenül ettől – szülő–nagyszülő konfliktustípusból is
szép színes a paletta.
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Az a fránya csoki
Annak sem árt a nyomába eredni, hogy miért puskaporos
a levegő az unoka szüleivel. Mert ki ne hallott már olyan
esetről, amikor a nagyszülő egészen mást csinál, mint amit
a szülők kérnek, amikor az unokájával van? Ez bizony súlyosan rombolja a családi egységet – a szerző szerint például azzal, ha a nagyi a szülők határozott kérése ellenére
megengedi az unokának, mondjuk, a csokit (ami tetszőlegesen behelyettesíthető tévénézéssel, a szülők által ellenzett
ajándékok megvásárlásával stb). Pedig a nagyi jócskán téved – boncolgatja tovább L. Stipkovits –, amikor azt hiszi,
hogy egy-egy ilyen gesztussal a nagyszülő–unoka szeretetkapcsolatot erősíti.
AZ UNOKÁK ILYENKOR UGYANIS – FŐLEG HA
ÉRZELMILEG KÖZEL ÁLLNAK A NAGYSZÜLŐKHÖZ – GYAKRAN SZORONGANI KEZDENEK,
fájdalmas zavart éreznek, és ún. lojalitáskonfliktusba kerülnek. Plusz bónuszként még a játszmázás művészetét is
elsajátítják. Vajon ezt akarja átadni egy szerető nagyszülő?

Természetesen egy ilyen hadviselésben a szülők is követnek el hibákat: ha például kérésük ellenére többször ismétlődik a csokikihágás, jobb, ha nem azt szajkózzák, hogy
„ne adjál már csokit a gyereknek!”, hanem tisztázzák a
nagyszülőkkel, mi a bajuk a szabállyal vagy akár velük. Mielőtt idáig fajulna a helyzet, a szülőnek érdemes meghatároznia és megfogalmaznia azokat az alapvető szabályokat,
amikhez az unoka érdekében ragaszkodni szeretne (ki-ki a
saját szülei felé kommunikálva őket). „A nagyszülők dolga
pedig az, hogy ezt tartsák tiszteletben, mert a bizalom és
egymás igényeinek a tisztelete a legfontosabb.” Pont.
Még egy szülői lépés fontos a szerző szerint: a szülők
tegyék egyértelművé a nagyszülők és az unoka felé, hogy a
szülő–gyerek–nagyszülő kapcsolatban ők az irányítók. Persze azt is érdemes átgondolniuk, melyek azok a szabályok,
melyekhez okvetlen ragaszkodni akarnak, és melyeket érdemes elengedniük.
És ha már itt tartunk: L. Stipkovits szerint azzal, ha szülők és/vagy nagyszülők dühvel, keserűséggel beszélnek egymásról, a másik viselkedését minősítik, analizálják, a megoldáshoz nem jutnak közelebb. A teljes könyvön átívelő, és
újra és újra előbukkanó elem, hogy
A KONFLIKTUSOKAT NEM LEHET MEGÚSZNI, DE NEM KELL TŐLÜK FÉLNI, KONFLIKTUSOK NÉLKÜL UGYANIS NINCSENEK EMBERI
KAPCSOLATOK;
azzal az egész család csak jól jár, ha minden érintett
előbb önmaga, majd a másik előtt nyitja meg őszintén a
szívét, azaz problémamegoldási céllal beszélget, beszélget
és beszélget.
Amikor a nagyi fejvesztve menekül
A sokadik jobbító szándékú javaslatnál álltam meg egy pillanatra, hogy mindez pompásan hangzik, de mi van akkor,
ha a nagyi fejvesztve menekül egy ilyen könyv láttán vagy
lefitymálóan a sarokba vágja? Az önsegítő pszichológiai
könyvek jellemző ellentmondásossága, hogy éppen az, akinek egy ilyen könyvet igazán kézbe kellene vennie, alighanem sosem fogja megtenni, még a legmelegebb biztatásra
sem. Valószínűleg a szerző is tudatában van ennek: a nárcisztikus nagyszülő típusnál írja:
Az igazi nárcisztikus nagyszülők önmagukat gyakran tökéletesnek látják. (...) Mivel nehezen tűrik a kritikát és az
ellenvéleményt, ritkán végeznek önvizsgálatot, inkább másokat analizálnak, hibáztatnak maguk helyett.
Na, de azért remélhetőleg a nagy többség nem ilyen,
és ha már kézbe vette, végig is olvassa és megfontolja L.
Stipkovits gondolatait és a számos, praxisából vett példát
(szülőknek épp annyira érdemes, mint nagyszülőknek).
Lehet, hogy eleinte nem tud megspórolni néhány kiadós
vitát vagy veszekedést, ám miután túl van a konfliktusokon, hosszú távon – a szerző már említett ígérete szerint
– csak jót tesz az egész családjával. Az unokákkal mindenképp – velük kapcsolatban pedig úgyis csak hosszú távú
megoldásokban érdemes gondolkodni.
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7 dolog, amire A kis herceg tanít minket
A kis herceg egyike azon műveknek, melyek átlépik az idő és
a kor határait. Nem véletlen, hogy több, mint 180 nyelvre
lefordították, és a történelem egyik legolvasottabb könyvévé
vált, amely mindenféle korosztályt megérint. Íme hét gondolat, amelyre tanít minket sokunk kedvenc könyve!
1. Ne higgy a látszatnak!
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan. (…) A szem vak. A szívünkkel
kell keresni.”
Egy olyan társadalomban, ahol a látszat, úgy tűnik,
minden mást háttérbe szorított, ez a gondolat még nagyobb szerepet kap. Saint-Exupéry nemcsak arra buzdít,
hogy sose higgyünk a látszatnak, hanem hogy szabaduljunk meg előítéleteinktől és sztereotípiáinktól, hogy valóban meg tudjuk találni a közös hangot az emberekkel,
és a velük kapcsolatos ismereteink ne korlátozódjanak a
szakmájukra, a társadalmi státuszukra vagy a külső megjelenésükre.
2. Ne követelj meg másoktól olyat, amit nem tudnak neked megadni!
„Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet.
A tekintély legelső alapja az értelem.”
A legnagyobb csalódásokat az elvárásaink okozzák,
hogy azt várjuk, hogy mások úgy viselkedjenek és gondolkodjanak, mint mi. Így azoknak a határait feszegetjük,
akiket legjobban szeretünk, rájuk erőszakolva álmainkat
és látásmódunkat. Saint-Exupéry arra biztat, hogy észszerűen viselkedjünk, és ne gyakoroljunk nyomást senkire,
ha nem szükséges.
A szeretetet feltétel nélkül kell adni, és sosem válhat
teherré a befogadó fél számára.
3. Ismerd meg önmagad, mielőtt másokat kritizálnál
„Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint máson. Ha
sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a
jele, hogy valódi bölcs vagy.”
A kritika sokkal többet árul el arról, aki kritizál, mint
arról, akit kritizálnak, mert általában azt ítéljük el, amit
nem értünk, amit nem akarunk elfogadni, vagy amitől
félünk. Az önismeret gyakorlása, a hibáink, korlátaink és
gyengeségeink tudatosítása lehetővé fogja tenni számunkra, hogy békülékenyebbekké és elfogadóbbakká váljunk.
Ez jelentős szemléletmódbeli változást jelent: azt, hogy
többé nem mások hibáit és viselkedését figyeljük, hanem
saját magunkon dolgozunk, hogy jobb emberekké váljunk.
4. Nem igaz, hogy minél gazdagabb valaki, annál boldogabb, hanem az a boldog, aki értékeli azt, amije van
„Nálatok az emberek egyetlen kertben ötezer rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek. Pedig egyetlen
rózsában megtalálhatnák.”
Sokan egész életükön át keresik a siker kulcsát, és azt
gondolják, hogy amikor végre megszerzik majd mind-
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azt, amire vágynak, boldogok lesznek. A boldogság titkát azonban sokkal könnyebben is meg lehetne fejteni,
ugyanis az abban gyökerezik, hogy hálásak vagyunk azért,
amink van, és azokért az emberekért, akik körülvesznek
minket.
5. Az életet nem méricskélni, hanem élni kell
„A fölnőttek szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról
beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: »Milyen a hangja? Mik a kedves
játékai? Szokott-e lepkét gyűjteni?« Ehelyett azt tudakolják:
»Hány éves? (…) Mennyi jövedelme van a papájának?«”
Ahogy eljárnak fölöttünk az évek, egyre nagyobb teret nyer a matematika. Számokban kezdjük kifejezni az
életet, és megfeledkezünk arról, ami igazán fontos. Azt
gondoljuk, hogy a dolgok értéke, sőt, az élmények értéke az áruktól függ. Megfeledkezünk arról, hogy a dolgok értéke annak a függvénye, hogy milyen jelentőséget
és fontosságot tulajdonítunk nekik azon az „értéken” túl,
amelyet a társadalom próbál ránk erőszakolni.
6. Teremts másokkal különleges kapcsolatot!
„Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít.
Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek.
Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel
barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is
barátaik.”
Csak akkor ismerhetjük meg a másik embert, ha időt
töltünk vele, ha a jó és a rossz pillanatokban is mellette
állunk. Ez az egyetlen módja annak, hogy egy erős szociális hálót építsünk magunk köré, amely akkor is megtart, mikor a legnagyobb szükségünk van rá. Ne feledjük,
hogy az idő a legértékesebb tulajdonunk, és bölcsen kell
vele gazdálkodnunk, hogy különleges kapcsolatot építsünk ki másokkal.
7. A fukarság elvakít, és megakadályozza, hogy értékeld a szépet
„Tudok egy bolygót, egy vörös képű uraság lakik rajta.
Az soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha
egyetlen csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett.
Soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt. És egész
álló nap azt hajtogatta (…): »Én komoly ember vagyok! Én
komoly ember vagyok!«, és csak úgy dagadt a kevélységtől.
Hát ember ez? Dehogy ember! Gomba!”
Ha javakat halmozol, és mindig többre vágysz, az kön�nyen megakadályozza, hogy örülj a kis dolgoknak, sőt,
akár elhomályosíthatja a már elért sikereidet. Ha mindig
előre nézel, ha mindig többre vágysz, nem fogsz tudni
örülni a jelen pillanatnak, pedig csak az a tiéd.
Ne feledd, hogy nem a javaidban, hanem az igazán átélt pillanatokban lehet lemérni az életet.
Fordította: Hegedűs Anna
Forrás: https://777blog.hu/2017/05/30/
7-dolog-amire-kis-herceg-tanit-minket/

Aranyosi Ervin: Az igazi gazdagság

Mi is a gazdagság? Nagy vagyon, sok ékszer?
Fel lehet-e fogni földhöz ragadt ésszel?
Mi az élet célja? Kincseket szerezni?
Eldugni más elől, hogy ne lássa senki?
Úgy hiszem, világunk sokkal szebb hely volna,
ha az ember léte nem a pénzről szólna,
nem gebedne bele senki a munkába,
s nem az „élne csak jól”, kinek lóg a lába.
A gazdagok szerint csak az a sikeres,
aki éjjel nappal milliókat keres.
S lám, ami a furcsa, a szegény is hiszi,
hogy majd sok munkával biztos sokra viszi.
Még a gyermeknek is folyton azt tanítja,
hogy a szép életnek tanulás a nyitja.
Ám aki dús gazdag, inkább mást tanácsol,
nem a tudós gazdag, – az, aki harácsol.

Nem is tanítanék haszontalan dolgot,
elvont tudománytól egy gyerek sem boldog.
Olyat tanítanék, mihez kedvet érez,
ami közel állhat alkotó szívéhez.
A monoton munkát végezzék a gépek!
Robot robotoljon, ne rabszolga népek!
Az ember alkosson, szívét beleadva,
s lelje csak örömét a szép feladatban.
S aki alkotni tud, az tanítson mást is,
s olyan adja tovább eztán a tudást is,
mert csak egy módon tud fejlődni az ember,
ha megnyitja lelkét, s így él, szeretettel.
Hát, mi a gazdagság? Nehogy elfelejtsem,
a szép gondolatot sötét kútba ejtsem!
Bizony a gazdagság ma is azt jelenti,
ha egymásért élünk és nem ural senki.

Nem kell megszakadni, sem a szánkat tépni,
mások hátán egyre magasabbra lépni!
Mikor magasan vagy, lezuhanni könnyebb,
mindent elveszítve hullhat majd a könnyed.
Hát mi a gazdagság? Nézzük józan szemmel!
Mikor felszabadult, és boldog az ember.
Az öröm forrása a szívünkből fakad,
sok-sok szeretettel tedd gazdaggá magad!

Gazdagság az idő, s nem mérhető pénzben,
mikor a munkámban örömömet érzem,
látom kezem alatt új életre kelni,
s hagynak teremteni, szépen remekelni.
Azt, amit teremtek, szívből adom másnak,
jövőnek alkotok, nem az elmúlásnak.
Adok is, kapok is, s közösen használjuk,
egymásért teremtve angyalokká váljunk!

Tégy az emberekért, alkoss szebb világot,
műveld meg a földed, nevelj szép virágot!
Engedd, hogy mindenki úgy tegye a dolgát,
hogy megmutathassa jóember mivoltát!
Használja fel bátran fénylő tehetségét,
ne szorongva várja a munkaidő végét.
Mutassa mindenki, hogy mire is képes,
mihez van tudása, mihez kedvet érez.

Az igaz gazdagság ott van a családban,
a közös percekben, békés boldogságban,
szeretet vízében merítkező szívben,
lélek-szivárványként oltalmazó ívben.
Megnő gazdagságunk mikor kiterjesztjük,
mikor nemzetünket magunk köré vesszük,
így alkotva népet, egy nagyobb családot,
gazdagítva ezzel ezt a szép világot.
Forrás: Versek.aranyosiervin.com
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Kertészet

MájusHoroszkóp

Nyári kiskert
Nyár derekán, júliusban gyakoriak a hosszú forró időszakok
és az aszály.
Ezért ilyenkor elsődleges fontosságú a kerti növények
rendszeres öntözése.
A nyári szárazság ellen nemcsak öntözéssel, de a talajpárolgás csökkentésével is lehet védekezni. Ezt a megoldást
mulcsozásnak nevezzük.
Nagyon egyszerű megoldás; a lényege, hogy körülbelül
10 cm magasan lefedjük a talajt egy szervesanyag-réteggel.
Ez a „takaró” nagyon jó hatású a bokrokra, csakúgy, mint
a növényvilág minden fajára, különösen az ültetés időszakában. A betakarással megakadályozhatjuk a gyomnövények kifejlődését, nyáron megfelelő szinten tartjuk a talaj
nedvességét, télen pedig melegítjük. A betakaráshoz szinte
mindent használhatunk: szénát, avart, forgácsot, szalmát,
nagyon jó és szép is a száraz fenyőtű. A szalma különösen
ősszel hasznos, amikor megvédi a növényt a az erős fagyoktól. Fűnyiradékot is használhatunk mulcsozásra. Olcsó és
praktikus megoldás, azonban könnyen rothad, tömődik és
a csigáknak is jó búvóhellyel szolgál. A még nem érett komposzt is szintén jó lehet, mert melegíti és tápanyaggal látja el
a növényt, miközben meg is érik tavaszig.
Munkák a szőlőben
Az eső után gondosan – kapával, motoros kapával – irtsuk
a gyomokat a szőlőben, ne hagyjuk, hogy magot érleljenek.
A füvesített sorközöket kaszáljuk. Ha a takarónövény ismét
elérte a 10–15 cm-es magasságot. A kedvező idő hatására az
utóbbi hetekben erőteljesen fejlődtek a tőkék, sok a hajtás és
sok felesleg képződött, ez utóbbiakat mielőbb távolítsuk el,
hogy ne vegyenek el vizet és tápanyagot azoktól, amelyekre
szükség van.
Hasznos a csonkázás
A feleslegesen hosszúra nőtt, a támberendezést jóval meghaladó, visszahajló és erősen árnyékoló hajtásokat célszerű
visszavágni, visszatörni. Erős növekedés esetén ezzel érhetjük el, hogy a levelekben termelt asszimilátokat a tőke ne a
növekedésre, hanem a termés és a megmaradt hajtásrészek
jobb beérlelésére fordítsa. Levegőssé tesszük, s így lényegen
jobb minőségű termést kapunk. Úgy csonkázzuk, hogy a
felső fürt felett 7–10 levél maradjon, hogy a növény kellően
zavartalanul beérlelhesse a fürtöket.
Támadnak a kórokozók
Júliusban a fürtzáródás idején a lisztharmat, a peronoszpóra
és az orbánc elleni permetezések mellett nagyon fontos növényvédelmi feladat még a szőlő savanyú-, más néven zöldrothadásának megakadályozása, amit a szürkepenész (Botritisz) okoz. Száraz és meleg időjárás inkább a lisztharmatnak,
a csapadékos viszont a peronoszporának és a szürkerothadásnak kedvez.
Gyümölcsfáink ágainak aládúcolása
Gyümölcsfáink roskadozó ágait idejében dúcoljuk alá, még
mielőtt azok eltörnének a gyümölcsök terhe alatt. Erre a cél-
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ra használhatunk például deszkákat: ezekbe megfelelő rést
hasítunk, majd a lelógó ágakat kitámasztjuk velük.
Egy másik megoldás lehet az, hogy két függőleges falécre
egy keresztlécet erősítsünk. A dúcok mindenképpen legyenek stabilak, és viharok esetén se dőljenek el. A fakéreg lehorzsolását megakadályozhatjuk, ha az ág és a deszka közé
textil vagy gumidarabokat teszünk.
A dugványozás ideje
A saját kezűleg lemetszett dugványok gyökereztetését a nyári
hónapokban végezhetjük el a legeredményesebben, amikor
a fás szárú növények éves hajtásai már nem puhák, de még
ruganyosak és fásodtak el. Különösen jól lehet most sövénynek, ágyás körüli jelzésnek vagy növénytakarónak való fiatal
növényeket nevelni. A fagyal, a tűztövis, a puszpáng, a madárbirs és más növények dugványozással nagy mennyiségben szaporíthatók.
Szárítsunk virágot!
Tartós vázadísz készíthető szárított virágból. – Szárításra a virágokat félig kinyílt állapotban szedjük, lehetőleg a kora reggeli órákban, amikor a harmat már felszáradt a növényekről.
Szedés után, szárítás közben a virágok teljesen kinyílnak, ám
ha teljes virágzásban vágjuk le őket, akkor lepereg a szirmuk.
A legegyszerűbb a levegőn történő szárítás. Ehhez a növények szárát körülbelül 1–1,5 cm vastagságú csokorba fogva, befőttes gumival szorosan fogjuk össze, és száraz, szellős,
árnyékos helyen fejjel lefelé lógassuk föl. A növénytől és a
szárítás körülményeitől függően a szárítás 10–20 napot vesz
igénybe. A száraz virág akkor kész, ha levele, szára, szirma
pattanva törik. A száraz virágból készült alkotásokat, csokrokat, koszorúkat is árnyékos helyen tartsuk, hogy minél hos�szabb ideig megtartsák színüket. A száraz virágokból készült
díszekről a port puha, hosszúszálú tollseprűvel, vagy hajszárítóval távolítsuk el.
Szárításra alkalmas virágok
Büdöske, búzavirág, szarkaláb, kék szamárkenyér, gombvirág, borzaskata, máktok, rózsa, ördögszem, sóvirág, szalmavirág, cickafark, iringó, havasi gyopár.
Népi időjóslás
Ha Mária Magdolna napján esik az eső, bőven terem a vetemény, de rosszul terem majd a dió és a mogyoró.
Klotz József (Esztergom)
Forrás: Kerti kalendárium, Kertészkedők kézikönyve

Kos

III. 21.–IV. 20.

Harmonikus otthoni légkörre számíthat a következő hetekben. A jó hangulathoz hozzájárul anyagi helyzetének
javulása. Ha dolgozik, karrierjében is
pozitív változás várható. Mivel stresszmentes időszak vár önre, egészségügyi
problémától sem kell tartania.



Bika

IV. 21.–V. 20.

A családban előforduló véleménykülönbségek továbbra is kellemetlen
helyzeteket teremthetnek, és ez csak fokozódik, ha nem őrzi meg nyugalmát,
nem kerüli el a vitákat. Ha belemegy
az adok-kapokba, sokat idegeskedik, az
az egészségére is negatívan hat.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Jó hónap elé néz, nyugodt időszak
vár önre családja körében és pénzügyi
szempontból is. A bolygóállások is segítik, hogy a kedvező hangulat, tartós
maradjon. Augusztus közepén egy néhány napos, élményekben gazdag utazás még fokozhatja boldogságérzetét.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

A tervezett lakásfelújítás komoly anyagi megterhelést jelenthet a családnak.
Lehet, hogy kölcsönt kell felvennie,
ezért érdemes előre költségvetést készítenie, hogy ne adósodjon el hosszú
távra. Egészség: gyulladás okozta lázas
betegség döntheti ágynak.



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Hetek óta feszült, a pozitív változáshoz elengedhetetlen, hogy vitás helyzetekben is őrizze meg nyugalmát.
Mivel fizikailag is kimerült, ami szorongásának fő forrása, elsősorban több
pihenésre van szüksége. Ha így tesz,
rövidesen megszűnhet a problémája.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

Remek hónapra számíthat, ez az otthoni harmóniának is köszönhető.
Emellett a dolgozó Szűz jegyűek jó
eredményt érhetnek el munkájukban,
ami nemcsak szóbeli, de nagy összegű
anyagi elismeréssel is jár. Ez jelentősen
javíthatja a család pénzügyi helyzetét.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

Anyagiak terén nyugodt időszak vár
önre, de ehhez az kell, hogy helyes
döntéseket hozzon. Azaz, jól gondolja
át a kiadásait, próbáljon valamennyit
tartalékolni. Ami az egészségét illeti,
augusztusban a krónikus derékproblémájában javulást tapasztalhat.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Bár a következő hetek nem lesznek
mentesek némi családon belüli vitától,
összességében nem lesz oka panaszra.
Mivel energiaszintje magas, jól veszi az
akadályokat. Ezt megkönnyíti, hogy
nem lesznek pénzügyi gondjai, még
néhány napos utazásra is futja.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A pénzügyi kilátásai most nem túl
fényesek, előállhat az a helyzet, hogy
kénytelen lesz kölcsönt felvenni. Ez
komoly feszültséget okozhat a családban. Mindennek fő oka az önbizalom
és kezdeményező készség hiánya, ami
a problémái megoldását hátráltatja.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Szeretetteljes hangulat jellemzi otthonát a kedvező bolygóállásoknak is
köszönhetően, ám anyagi gyarapodásra ne számítson augusztusban. Ha
hajlamos a krónikus hátfájásra, most
megkönnyebbülést tapasztalhat, de
óvakodjon a túlzott fizikai terheléstől!



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Az előrejelzések szerint váratlan kiadás
terhelheti meg számláját. Ám van esélye arra, hogy előzetes tervezéssel elkerülheti a hosszabb távra kiható anyagi
problémát. Ugyanakkor otthon feszültséget okozhat, ha emiatt le kell
mondani a családi nyaralást.



Halak

II. 20.–III. 20.

Ami a családja jólétét illeti, a bolygóállások segítségével igencsak jónak ígérkezik ez a hónap az ön számára. Ehhez
harmonikus otthoni légkör is társul.
De bármilyen hivatalos vitás ügye van
folyamatban, a döntéshozatal ne essen
erre az időszakra.
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Rejtvény
Tüdővédelem.
Rejtvényünk számozott soraiban
egy betegségmegelőző orvosi javaslat
olvasható azok számára, akik nem csak
az antibiotikumokra bízzák
az egészségmegőrzést.
Az május havi megfejtés:
Bakteriális tüdőgyulladás.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Göbölyös-Bozsák Mária,
Hódmezővásárhely
Mostani beküldési határidő:
2019. szeptember 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük az e-mailben adják meg
nevüket és címüket!)
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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