XVII. évfolyam 11. szám

Ára: 240 Ft

ZADRAVECZ MARGIT

ÁLLANDÓAN
MOZGÁSBAN MARADNI

NYOSZ-hírek

NYOSZ-hírek

Ünnepi közgyűlésen
ismerték el a munkát

„Világ Gyalogló Nap
2020” programjai
a Heves Megyei
nyugdíjasoknak

8. oldal

10–11. oldal

NYOSZ-hírek
Felsőtárkányi
nyugdíjasok rendhagyó
agytornája 2020

12. oldal

Együttműködő partner: a Nyugdíjasok Országos Szövetsége

Őszidő

Szerkesztői üzenet
TARTALOM
Állandóan mozgásban maradni......4
A nyugdíjasok nem élősködői
a társadalomnak, hanem nagyon is
aktív tényezői a folyamatnak..........6

Kányádi Sándor:
Felemás őszi ének
építsd föl minden éjszaka
építsd föl újra s újra
amit lerombol benned a
nappalok háborúja

Van képünk hozzá….....................7
Ünnepi közgyűlésen ismerték el a
munkát........................................8
A vírus sem állhat a barátság közé.8
Új elnök a Szolnok Városi Klubok
és Nyugdíjasok Érdekvédelmi
és Kulturális Egyesülete élén..........9
„Világ Gyalogló Nap 2020”
programjai a Heves Megyei
nyugdíjasoknak...........................10
Felsőtárkányi nyugdíjasok
rendhagyó agytornája 2020.........12
Karantén monológok...................13

ne hagyd kihunyni a tüzet
a százszor szétrúgottat
szítsd a parazsat nélküled
föl újra nem loboghat
nevetségesen ismerős
minden mit mondtam s mondok
nehéz nyarunk volt itt az ősz
s jönnek a téli gondok

Főzőverseny Alsójózsán...............14
Szervezzük a Generációnk Magazin
2021. évi előfizetését!.................15
Ha akarjuk, alapjaiban változtathatjuk
meg mindennapjainkat................16
A jobboldal 50 árnyalata..............18
Közösen könnyebb......................20
Egy kis nosztalgia.......................22
A Gellért-hegyi Sziklatemplom.....24
Járattörlés – milyen jogok illetik
meg az utasokat?.......................25
„…a jognak asztalánál…”..........26
Művészlegendák – Domján Edit...28

már csak magamat benned és
magamban téged óvlak
ameddig célja volna még
velünk a fönnvalónak

Hogyan legyél sikeres politikus?...30

Újságunk amatőr fotókkal
dolgozik, az ebből adódó
gyengébb minőség
miatt elnézést kérünk.

Piac-projekt
Piacra járni jó dolog – édesanyám tanításainak egyike. Ő valóban
szíves örömest kelt útra hajnalban, csupán azért, hogy - a reggeli
derengős, tiszta időben, amikor még a tömegek is alszanak - a legfrissebb áruhoz jusson a piacon. Hozzá híven én is gyakran teszek
így, néha még vele együtt is sikerül hódolnunk ennek a hobbinak.
Újabban a közös piacozásunkban új fejezetet nyitottunk, lányommal együtt már három generáció élvezi együtt a vásári beszerzést. Előbb kezdjük a heti gyümölcs-zöldség-hús-kenyér projekttel,
aztán pedig irány a lomi. Nem mintha onnan bármi is kellene, de
olyan jól esik elkóborolni, bámészkodni, rálelni valami különleges
ritkaságra – fillérekért.
Ilyenkor ráér az ember, van idő beszélgetni, tanulmányozni – nem csak az árut, az árust
és a vevőket is. Tán érthető – helyzetemből következik – az idős árusokkal különösen szívesen állok le trécselni. Múltkor egy sokszoknyás néni portékáit csodáltam: gyönggyel hímzett
szemüvegtokok, kistáskák, övek és még ki tudja miféle csodák vonzottak oda hozzá. Meséli,
nem mindig tud kijönni árulni, van, hogy mást küld maga helyett, mert választani kell:
vagy gyárt, vagy árul. A hímzés egyre rosszabbul megy, már a látása nem a régi, az eladás viszont annál inkább, alig bírja követni, mert most keresik a szép, egyedi kézműves darabokat.
A nyáron egy érdekes sátorra figyeltem fel. Pár, hozzám hasonló korú nyugdíjas és néhány gyerek húzta meg magát az árnyékban: míg a szülők vásárolnak, a sátor alatt nyugdíjas pedagógusok foglalják le a gyerekeket, mesével, társasjátékkal, színezőkkel stb. Tőlük tudtam meg, hogy ez
a fajta nyugdíj kiegészítés így nyáridőn jól jön, és nem utolsó sorban nekik is kellemes időtöltés.
Most, a hét végén egy új lomit fedeztünk fel. Két néni kínálatában találtam remek fogást:
évek óta keresek hagyományos kispárnákhoz huzatot – manapság csak négyzet alakúakat
gyártanak -, és az egyik ilyent árult hatalmas kupacban. Maga varrja, a turkálóban vesz olcsón lakástextilt, abból. Nem tanulta, de tudja, mi az, hogy piaci rés; Ilyent nem gyártanak,
de van rá kereslet. Én is vettem vagy nyolcat. Csak az a baj, hogy a gomb drága – mondja
-, de így is megéri neki.
Ahogy a barátnőjének is, aki mellette maga szaporította különleges növényeket árul. Lányom nagy boldogan vásárolt a pénzvirágból egy cseréppel, ilyent még sosem látott. Az eladó
is boldog volt, hiszem újat tudott mondani, mutatni, és ráadásul eladni egy fiatalnak.
Szerintem mindegy, ki miért ad-vesz a piacon. A lényeg, hogy mindenki elégedett legyen
azzal, amit csinál. Az én öregjeim - úgy láttam – azok voltak. Lehet, hogy a kényszer – anyagiak híján – viszi a piacra, lehet, hogy csak az időtöltés, mindegy. Célt érnek, előbb-utóbb.
Kedvenc filozófia tanárom mondta egyszer – vagy 40 éve -, azóta is itt visszhangzik a mondás: „Nem az a kérdés, hogy fogoly vagy-e, arról van szó, hogy meg ne add magad!” Így igaz,
bármilyen szorult helyzetben is vagyunk, nem süppedhetünk el benne, a kiútkeresés maga is
fél siker, hát még ha találunk jó megoldást a gondjainkra, az maga a boldogság…
Némethné Jankovics Györgyi
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Címlapsztori

Állandóan mozgásban maradni
Zadravecz Margit a nyugdíjba vonulását követően feladatot vállal a Pannon Nyugdíjas Egyesülethez tartozó
Alapítvány munkájában, majd a Nyugdíjasok Országos
Szövetségénél, mint FEB tag kamatoztatja az aktív korában szerzett pénzügyi-, közgazdasági ismereteit.
Kedves Margit. Mutatkozzál be olvasóinknak.
Szigetváron születtem 1952. június 29-én. Szüleim egyszerű emberek voltak, édesapám agronómusként dolgozott
az állami gazdaságban és az állattenyésztési szakágat vitte,
édesanyám a szigetvári konzervgyárban dolgozott. Egy
húgom volt, aki sajnos nagyon fiatalon 45 éves korában
elhunyt.
Édesapám munkája miatt egy kis településen Péterfán
az állami gazdaság szolgálati lakásában laktunk, ami egy
kastélyban volt. A kis településen gyűjtő osztatlan általános
iskolában jártam ki az első négy osztályt. A felső osztályok
elvégzése már utazással járt, mégpedig „lórével” hordtak
be minket a közeli településre Katádfára. A lóré keskeny
nyomtávú vasút, a három oldalról bedeszkázott vasúti kocsit lóval vontatták és így utaztunk be naponta az iskolába.
A középiskoláimat már Szigetváron végeztem, és ami a
meghatározó élményt jelentette számomra az a latin nyelv
tanulása. Nagyszerű tanárom volt, aki megtudta szerettetni
velünk a nyelvtanulást. Ez a mentalítás adott nekem ösztönzést arra, hogy a latinon kívül még három nyelvet tanultam meg az életem során. A nyelvtanárunk elismertségét mutatja az, hogy a vár alatti sétányt róla nevezték el. Ő
hét nyelven beszélt, írt és olvasott. Én a családi környezet
miatt egy kicsit beszélek még horvátul is, hiszen a nevünk
is horvát, ami egészségeset jelent.
A középiskolát követően a Budapesti Marx Károly Közgazdasági Tudományegyetem Pécsi Karán végeztem tanulmányokat 1970-1974 között. Ez volt a pécsi tagozat első
évfolyama. Később ez a kar betagozódott Pécsi Tudományegyetembe, és amikor negyven éves lett a közgazdasági kar
a Pécsi Tudományegyetemtől is kaptam egy diplomát. Így
a négy év alatt két diplomát szereztem.
1968 nagyon nevezetes Magyarország számára, mert
ekkor indították el az Új Gazdasági Mechanizmust. 1970ben az új irányelvek tanítására nyitották meg a pécsi kihelyezett közgazdasági kat. Én ipari marketing diplomát
szereztem, viszont a 70-es évek közepére az új írány kifulladt, ami azt is jelentett, hogy csak nehezen lehetett a végzettségemnek megfelelő állást találni.
Az iskolákat követően hogyan alakult a nagybetűs életed?
Még az egyetemi éveim alatt „megszerelmesedtem” és e
miatt a családi helyzetem úgy alakult, hogy férjhez mentem.
Ez úgy történt, hogy 1973. január 23-én megvolt a féléves
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vizsgám, majd másnap ugyanabban a kosztümben, amiben
vizsgáztam, anyakönyvvezető elé álltunk. Ennek az lett a
következménye, hogy a férjemmel Győrbe költöztünk. Itt
hiába kerestem a végzettségemnek megfelelő munkát a
külkereskedelemmel foglalkozó cégek sorra elutasítottak.
Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy akkoriban történt
meg a nyitás a közel-kelet felé és az arab országokban a női
marketingeseket nem fogadják el tárgyaló partnerként.
Ezért kénytelen voltam az államigazgatásban elhelyezkedni az akkori városi tanácsnál és huzamos ideig ott is
ragadtam. Kitartó voltam a munkáltatóm mellet, ugyan
volt egy kis kalandom, amikor 9 hónapot 1987-1988-ban
az APEH-nál töltöttem. A legcsúnyább részét kaptam meg
a munkának a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, amit nem
szívesen csináltam. Úgy éreztem képtelem vagyok más
pénztárcájában kutakodni, ezért visszamentem az önkormányzathoz.
Hosszú ideig a győri önkormányzat pénzügyi jelleggel
bíró területén dolgoztam. Népesség nyilvántartással kezdtem, de meg kell hogy jegyezzem, az informatika akkoriban -1974-1979 között- nagyon kezdetleges volt –lyukkártya stb.-, de a komputeres gondolkodásomat ez már
megalapozta. Később a Főkönyvelőség és a Gondnokság
vezetőjeként dolgoztam az önkormányzatnál.
1993-2007 között 15 éven át a város főkönyvelőjeként
töltöttem be pozíciót, amelynek a bal oldaliból jobb oldalira változó önkormányzati vezetés vetett véget. Ezt követően, nyugdíjba vonulásomig adóellenőrként dolgoztam.
Magánéletemről csak annyit szeretnék elmondani, hogy a
házasságunkból egy fiú és egy leány született. A férjem sajnálatos módon korán itt hagyott bennünket, 10 évvel ezelőtt
rákban halt meg. A fiam 46, a lányom 42 éves és van négy

unokám, valamint van egy fogadott leányom. A fogadott leányom pécsi, a szülei nagyon hamar elhunytak. Most már ő
is várja a gyerekét, úgy hogy lesz egy ötödik unokám is.
Hogy kerültél kapcsolatba a nyugdíjas szervezetekkel?
A közösségi munka iránti fogékonyságom talán abból
ered, hogy főkönyvelőként több mint száz intézménnyel
volt kapcsolatom. Szinte naponta kellett emberek ügyes
bajos dolgait intézni és ezt csak akkor lehet tisztességgel
ellátni, ha kellő bizalom és megértés van a két fél között. Ezért az ilyen közegben emberek problémái iránt is
nagyobb fogékonyságra tesz szert az ügyintéző. Ezt a lendületet vittem át a nyugdíjas éveimbe azzal, hogy felkérésre
szerepet vállaltam a Pannon Nyugdíjas Egyesület munkájában. Nyugdíjasként találkoztam az egyik volt munkatársammal, aki nagyon fájlalta azt, hogy a Kisalföldi Őszidő
Alapítvány kuratóriumi elnöke lemondott és kért fel a
tisztség elvállalására.
Rövid gondolkodást követően a felkérést elfogadtam és
egyben bekerültem a Pannon Nyugdíjas Egyesület vezetőségébe is. 2012 óta veszek részt a kuratórium munkájában,
amihez nagy segítséget ad a közgazdasági végzettségem és
az adóellenőri gyakorlatom. Az állandóan változó jogszabályi környezet megtanítja az embert arra, hogy a gazdálkodás lehetőségeit és buktatóit kitanulja és ezeknek megfelelően alakítsa a szervezet lehetőségeit.
Jelenleg is a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon
Nyugdíjas Egyesület Kisalföldi Őszidő Alapítványa kuratóriumi elnöke vagyok. Az Alapítvány fő tevékenysége
a nyugdíjas szervezetek tevékenységének segítése elvileg
minden területen, de ez a mai - civil szervezetek számára ínséges időkben - a pénzszerző pályázatok megírásában
és gondozásában csúcsosodik ki. Nemcsak a hazai pályázatokon próbálkozunk, hanem - angol nyelvtudásomnak
köszönhetően - a nemzetköziket is, a Visegrádi Alaphoz
az elmúlt év októberében már harmadik alkalommal nyújtottunk be pályázatot. Azt is tudni kell, hogy ebben a vonatkozásban a megyében lévő összes nyugdíjas szervezet
hozzánk tartozik. A gazdálkodási tevékenység mellett segítjük az egyéb problémáik megoldását is, és ha kulturális
esemény van, elmegyünk vidékre. A tevékenység annyiban
sajátos, hogy a Győrben lévő városi klubok felett az Arrabona Nyugdíjas Egyesület lát el felügyeletet, mi a Pannon
Egyesülettel a vidék segítői vagyunk. De elmondható az is,

hogy kérésre sok esetben adunk segítséget a városi kluboknak is, mivel nincsennek merev előírások az együttműködésünket illetően.
Az Alapítványnál milyen lehetőségeitek vannak a gazdálkodást illetően?
A gazdálkodásunkról elmondhatom, hogy megtanultuk
a leckét, ezért okosan kell beosztani a szerény éves bevételeinket. Ebben a jelentős számú szervezetben több millió
forintot is el tudnánk hatékonyan osztani. Sajnos a támogatásokból és a pályázati pénzekből csak 600-700 ezer forint az, amit évente felhasználhatunk. Alapítói támogatást
kapunk 100 ezer forintot minden évben és a többi forrást
pályázati pénzekből igyekszünk összeszedni. A NEA-ra különösen amióta van ez az egyszerűsített pályázati rendszer
jól lehet számítani. Az elmúlt három évben mindig ott vagyunk az első húsz pályázó között, ami biztos pénzt jelent
az egyesületnek.
Többek között pályázati pénzből tudtunk 2018-ban
Győrben egy nemzetközi konferenciát szervezni, amelyre
szlovák és lengyel nyugdíjasok kerültek meghívásra. Jó volt
érzékelni azt, hogy a problémáink nagyon hasonlóak és
ezek megoldásában jó volt az együttgondolkodás. A szlovák kapcsolat már réginek mondható és sok területen szinte folyamatos, mivel Dunaszerdahely nagyon közel van
Győrhöz. Kölcsönösen látogatjuk egymás sport és kulturális rendezvényeit.
Az Alapítvány az elmúlt évtized során szerves részévé
vált a nyugdíjas szervezeteinknek. Sok olyan program van,
amelyhez az anyagi fedezetet mi biztosítjuk. Ilyen az évente megszervezésre kerülő 4-5 napos belföldi kirándulások,
amelyekre napjainkra már két-három buszt is megtudunk
tölteni. Ezeken a rendezvényeken az adott térség legfontosabb történelmi helyeit keressük fel csillagtúra szerűen.
Az egyesület és a kuratórium vezetését jóleső érzés tölt
el, ha látjuk, hogy a tagjaink a túrák során láthatnak új
dolgokat, megismerhetik az ország nevezetes tájait. Személy szerint nekem elegendő elfoglaltságot adhatnának a
gyerekeim, valamint az unokák. De úgy érzem számomra
ez kevés. Többre vágyom, nagyobb mozgásra a közösségekben, mert ez adhat új értelmet nyugdíjas éveimnek. Megőrülnék, ha nem tudnék részt venni a közösségek életének
a szervezésében.
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A nyugdíjasok nem élősködői
a társadalomnak, hanem nagyon is aktív
tényezői a folyamatnak
/„Tiszta vizet a fejekbe”/
A minap néztem a televízió „betelefonálós” műsorát,
és a magát „jobb oldali gondolkodónak” tituláló fiatalember, az adófizető állampolgárok problémáiról „szónokolt”.
Mindezen közben tagadta, hogy a nyugdíjasok adófizetőként élnék mindennapjaikat, őket nem sorolta az adófizető
állampolgárok sorába.
Korábbi munkahelyemen egyik kollégám, érdeklődő
középiskolás gyerekeknek fakultatív beszélgetéseket szervezett, ahol, a megfelelő témafelvetést követően, valóban érdekes- és izgalmas vezetéselméleti kérdéseket elemezgettek.
Bárki elmondhatta azt, ami a téma kapcsán eszébe jutott.
Ennek hasznosságáról nem kívánok értekezni, és arról sem,
hogy a diákok érdekes vezetéselméleti kérdések, felvetések
tisztázása közben, leckét kaphattak a demokrácia működési szabályainak megismeréséből. Kollégám a vitát lezáró
összefoglaló gondolatait sokszor tréfásan úgy vezette be,
hogy „no, akkor öntsünk tiszta vizet a fejekbe!”
Hát, tegyük mi is most ezt, a nyugdíjasok hasznos társadalmi aktivitása kapcsán! Annál is inkább, mert véleményem szerint szükség lenne arra, hogy tisztázzuk: valóban
nem adófizető állampolgárok a nyugdíjasok? És föltétlenül
nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az is, hogy az idősek szerepvállalásának következtében miként növekednek
nemzeti közösségünk felosztható javai.
Vegyük először is a központi költségvetés bevételi oldalának közel felét kitevő, legjelentősebb tételt, a fogyasztáshoz
kötődő adók forrását. (Ez mértékadó számítások szerint is,
5,8 ezermilliárd forint.) A példátlanul magas fogyasztási
adókulcs mindazokat terheli – így a nyugdíjasokat is –,
akik belföldön költik el jövedelmüket, és ezen keresztül jelentős mértékű adót fizetnek. Megalapozottan kijelenthetjük, hogy a nyugdíjasok sajátos élethelyzetükből adódóan
számottevően hozzájárulnak a bevétel ezen ágának kedvező
alakulásához. A legkisebb nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok is, az élelmiszerre, lakhatásra, gyógyszerre, stb. költött
kiadásaik révén.
Vagy vegyük például a nyugdíj mellett munkát vállalók
(vállalni kényszerülők) egyre nagyobb csoportját, akik személyi jövedelemadója, illetve az időseket is terhelő illetékek
megfizetése, továbbá a gépjárműadó fizetési kötelezettsége,
szintén nagymértékben hozzájárul a költségvetés bevételeihez. Mindezeken túl az idősek számottevő része - nyugdíjas
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Az idősek egyik legjelentősebb hozzájárulása a közösségünk erőforrásaihoz a nem fizetett önkéntes és a háztartási
munka eredményeként létrehozott érték. A KSH egészen
pontosan tudja mérni, hogy az idősek mennyi időt fordítanak a társadalom összetartó szövetének fenntartására, a ma
aktív korosztályok munkájának tehermentesítésére. (Ez a
háztartási szatellit számla.) A kimutatások szerint a 65 éven
felüli nők naponta 283 percet, a férfiak 166 percet fordítanak a közvetlenül pénzben nem kifejezett, de a társadalom számára nélkülözhetetlen tevékenységekre. Közvetve
a „helyettesítési nettó órabérek” segítségével a szakértők
azt állapítják meg, hogy az idősek ezen az ágon legalább
5 ezermilliárd forint értékű tevékenységet végeznek. Gondoljunk csak arra, hogy az idősek segítenek az unokák ellátásában, a rászorultak gondozásában, a háztartási munkák
elvégzésében, vagy gondoljunk a közéleti fórumokon való
aktivitásukra, a társadalmi rendezvényeken végzett önkéntes munkájukra.
Talán itt szükséges arról is szót ejtenünk, hogy men�nyiben járul hozzá a jelenlegi aktív korosztály eredményességéhez az őket megelőző generációk által örökül hagyott
nemzeti vagyon nagysága. A ma aktív korosztály erre az
alapra építheti a meglévő értékek megőrzését és tehetségük, lehetőségeik alapján ennek a bővítését. Guy Standing brit professzor szavait idézve: „Az a jövedelem, amely
ma megtermelődik a társadalomban, sokkal inkább az
elődjeink tevékenységének eredménye, semmint amit mi
teszünk hozzá.” Mértékadó számítások szerint, a ma meg-

termelt 100 forint értékű jövedelemből 60 forint az előző
korosztályok munkája eredményének köszönhető.
A munka világából visszavonult idősebb korosztály jelentős szerepet vállalt abban, hogy az ország most milyen
gazdasági teljesítményre képes.
Határozott véleményem, hogy az hátrahagyott örökséghez minden, a nemzethez tartozó polgárnak, akár „nemzeti
osztalékként” vagy más néven „generációs hagyatékként”,
közvetlenül is köze van. Az idős nemzedék tehát joggal
tekinthet úgy az örökül hagyott nemzeti vagyonra, mint
a méltó és biztonságos nyugdíjak folyósításának részbeni
forrására és a szociális biztonság zálogára.
Összegezzük tehát: A fenti tények határozottan igazolják a „betelefonáló, jobboldali fiatalember véleményének
hamisságát arról, hogy a nyugdíjasok nem adófizető állampolgárok. Ezzel szemben határozottan állíthatjuk, hogy jelentős az idősek szerepvállalása a közösség erőforrásainak
folyamatos növelésében. A nyugdíjasok, nem élősködői a
társadalomnak, hanem nagyon is aktív tényezői a folyamatnak.
–– a folyamatos adófizetési kötelezettségük teljesítésén-,
–– a nettó értéken számított nyugdíjukon-,
–– a hátországban végzett nélkülözhetetlen munkájukon-,
–– és az örökül hagyott nemzeti vagyonon megjelenő
aktív magatartásukon keresztül.
Teszárovics Miklós
NYÉSZ. elnök

Van képünk hozzá…
státuszának megtartása mellett - részt vesz magángazdasági
szervezetek működtetésében is, és ezzel további adónemek
befizetésével is hozzájárul a bevételek gyarapodásához.
Sokan nem tudják, ezért fontos arról is szólni, hogy a
jelenlegi nyugdíj megállapítás alapja az egyén korábbi keresetének nem a bruttó, hanem a nettó értéke. Ez abból a
közigazgatási egyszerűsítési megfontolásból született, hogy
ne kelljen a bruttó nyugdíjat előbb központilag folyósítani,
majd az aktuális adókat és a járulékokat utólag visszagyűjteni. A jelenlegi gyakorlat azt jelenti, hogy a mai nyugdíjas
minden hónapban úgy tesz eleget előírt közteher fizetési
kötelezettségének, hogy tőle azt már központilag levonták
a számára havonta esedékes nettó nyugdíjfolyósítás előtt.
Ezzel a gyakorlattal pénzügyileg ugyan ésszerű lépés történik, ugyanakkor így az a hamis látszat keletkezhet, hogy
az idősek nem fizetik meg az egészségügyi ellátásukhoz a
szükséges közterhet. A valóság ezzel szemben az, hogy a
nyugellátásban részesülők adókötelességüket már teljesítették, hiszen az állam tőlük azt központilag hónapról-hónapra levonja.

hogy az emberek jobban megértsék, miért fontos, hogy a nyugdíjak és a bérek közti különbség ne nőjön. A Nyugdíjas
Parlament Egyesület és a NYOSZ megbízására grafikusunk ezt a szemléltető plakátot találta ki…
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Ünnepi közgyűlésen ismerték el a munkát
A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége
ünnepi közgyűlésen ismerte el azoknak a munkáját, akik
a legtöbbet tették klubjaikban a szövetség célkitűzéseinek
megvalósítása során – mondta Stikel János a szövetség megyei elnöke. Míg korábban a megyei gálákon szokták kiosztani az elismeréseket a körzetekben, most a járvány miatt
erre nem volt lehetőség, ezért szerveztek részükre egy ünnepi
közgyűlést, ahol a megyei vezetőkön kívül csak az elismerésben részesültek vettek részt.
A Kaposvár Dalárda műsorát és Hegedüs Jánosné versmondót követően Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke kért szót. Elmondta, annak örülne, ha nem csak egy
nap, egy hónapban köszönnék meg a klubokban tevékenykedő nyugdíjasok munkáját, hanem az év minden napján.
A fiatalabb generáció nevében megköszönte, hogy nekik köszönhetően mindig volt egy csipet kenyér az unokáknak, a
családnak, valamint kaptak mindig egy csipet szeretetet is
a nagyszülőktől. Köszöntötte a megjelenteket dr. Gyenesei
István a Somogyért elnöke, a szövetség dísztagja és Battyányi
Bea, a kaposvári polgármesteri hivatal civil referense is.
Stikel János értékelte az évet. A vírus ellenére sikerült
megtartani a balatonszemesi „Ezüst Nyár” tábort is 80 fővel.
Az elnökség úgy döntött, hátha elhúzódik a vírusosság, ezért
még ebben az évben szerették volna kiosztani az elismeréseket. Az egészségügyi előírásoknak megfelelően fogadták az
érkezőket (hőmérőzés, kézfertőtlenítés), majd a szájmaszk
felvétele.

Stikel János megyei elnök is elismerésben részesült (Balra)
Kiváló közösségi munkáért a „Szövetségben a szépkorúakért” kitüntetést kapott az ötvöskónyi Grofsics Jánosné, a
csombárdi Farkas Jánosné és a várdai Rónai Csabáné klubvezető, Zana István a törökkoppányi klub alapítója és a szövetség megyei elnöke Stikel János. A somogyi szépkorúak
életének hiteles és sokszínű bemutatásáért Varga László a
megyei napilap nyugdíjas oldalának szerkesztője. Három fő
lett a megyei szövetség „Dísztagja”. Rajtuk kívül 26 fő és 21
szervezet érdemelt ki díszoklevelet, Kovács Lajos emlékplakettet. (Kovács Lajos volt a megyei szervezet megalapítója).
Györke József

A vírus sem állhat a barátság közé
Pár éve alakult ki a háromfai ”Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub
és a babócsai „ Nárcisz” Nyugdíjas Egyesület között egy
jó kapcsolat. Azóta meghívják egymást jelentősebb programjaikra. Legutóbb a háromfaiak meghívásának tettek
eleget a babócsaiak. Mivel a háromfai művelődési házban

Jüngling házaspár (balra) köszöntése
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munkálatok folynak, ezért Kulcsár István vállalkozó az általa működtetett tóparti éttermében látta vendégül a két
nyugdíjas klubot, méghozzá nagyon finom ételkülönlegességgel: „angusz borjú paprikással” melyet a vendéglátó
klub vállalkozó szellemű szakácsai készítettek el. Csaknem
ötven fő számára terítettek. A vendégek csak ámultak az étterem falait borító sok trófea láttán, melyek a környék mellett, Afrika állatvilágát is bemutatták. Kulcsár István – már
nem először! – köszöntötte házigazdaként a nyugdíjasokat.
A köszöntők és a finom ebéd elfogyasztását követően sétát
tettek a tó partján, melyet Európa szerte csak „Zöld pokolként” ismernek a horgászok. Nyáron ugyanis csaknem
teljesen fedve van töklevelekkel.
Köszöntötték a Jüngling házaspárt 50. házassági évfordulójukon, valamit azért is, mert aktív nyugdíjasként elnyerték mindketten a Somogy megyei szövetség díszoklevelét. A találkozó sokáig tartó beszélgetéssel és a kölcsönös
találkozóra invitálással zárult. A résztvevőket köszöntötte
Tratnyek Gyula háromfai polgármester is.
Györke József klubelnök Háromfa

Új elnök a Szolnok Városi Klubok
és Nyugdíjasok Érdekvédelmi
és Kulturális Egyesülete élén
2020. szeptemberében a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete Lászlóné
Nagy Ilonát választotta új elnökének.
Lászlóné Nagy Ilona Besenyszögön született, közel 50
éve Szolnokon él. Tanulmányai befejezésétől nyugdíjba
vonulásáig Szolnokon dolgozott. Szeret itt élni, itthon van
Szolnokon. Nagyon sok jó ismerős veszi körül, akikkel az
évek alatt, a munkája során megismerkedett. Hiszi, hogy
az ember számára az emberi kapcsolatok nagyon meghatározóak.
Szinte folyamatosan kulturális területen tevékenykedett, eleinte könyvtárosként, majd több évtizedig a Hild

Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatójaként. Az utolsó három évben, mikor a városi és a megyei könyvtár összevonásra került, az összevont intézmény:
a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
igazgatójaként. Munkája elismeréseként több alkalommal
részesült kitüntetésben. Megkapta Szolnok Város Kulturális díját, majd országos elismerésekkel jutalmazták, 2010ben a Színnyei József díjat, amely könyvtári területen
legmagasabb szakmai kitüntetés, 2014-ben pedig Bánffy
Miklós díjat a kultúra érdekében végzett munkájáért.
Intézményvezetőként rendszeres volt a kapcsolata a
Szolnokon működő nyugdíjas klubokkal. Látogatta rendezvényeiket, ha kellett, segítette munkájukat.
Közel négy éve ő is nyugdíjas. Szeret énekelni, több
mint 5 éve tagja a Szolnoki Népdalkörnek. Szívesen vállal
közösségi feladatot, a Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely
Egyesület vezetőségi tagjaként részt vesz a pályázatok írásában, a Táncházak, Népdalköri találkozók, népzenei oktatások szervezésében. Legfontosabb számára a család, négy fiú
unoka boldog nagymamája.
Lászlóné Nagy Ilona kinevezéséhez gratulálunk,
munkájához sok sikert,
jó egészséget kívánunk!

Tájékoztatlak benneteket hogy megjelent a 461/2020. (X.21) számú Korm.rendelet a „nyugellátások és egyes
más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről”, melynek leglényegesebb pontjai:
– 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal − 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni a nyugdíjakat
– 2020. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.
– 2020. január–október hónapokra járó emelés összegét a 2020 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy
összegben, hivatalból kell folyósítani
– jogosult halála esetén egy összegben, az örökös kérelmére folyósítani kell a megszűnt ellátás emelésének az
ellátás folyósítási hónapjaira számított összegét.
Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben kijelentette: „.... kamatot is oda fogjuk adni ...” . (Ez számításaink
szerint kb. 400 millió forint) Mi azt javasoljuk, hogy a kamatot a méltányossági alapú nyugdíjemelés keretének
növelésére kellene fordítani.
Indoklás: 2019. évben a 800 milliós keretből - az év közbeni elvonás után - maradt 788 millió forint, erre beérkezett 53.112 fő kérelme, melyből 32.915 személy igényét tudták teljesíteni. (Havi átlag: 3.690,- Ft.) 2020- ra
ismét 800 milliós keret van. 2021-re ismét 800 milliós keretet terveztek.
Javaslatunk szerint ezt kellene 400 millióval (nyugdíj kiegészítés kamatával) emelni.
Némethné Jankovics Györgyi
NYOSZ elnök
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„Világ Gyalogló Nap 2020” programjai
a Heves Megyei nyugdíjasoknak
A programsorozat első állomása 2020. október 9-én
Bélapátfalva volt. A sétán a Bélapátfalvi Napsugár Nyugdíjas Klub, a Mozgáskorlátozottak Klubja és a Nyugdíjasok
Heves Megyei Szövetsége elnökségi tagjai vettek részt. Túravezetőnk Melczer László, a felsőtárkányi „Boldogasszony
Papucsa” Természetjáró Egyesület vezetője volt, aki a környék igen jó ismerője. Az útvonalat terveink szerint végig
jártuk és megállóhelyek voltak: a Bélapátfalva Gesztenyés
Kiállítóház – Ciszterci Apátság Temploma – a Lak-völgyi
Tó - és vissza a kiindulóhelyre. Túravezetőnktől hasznos,
érdekes információt kaptunk Bélapátfalva kialakulásával,
történetével kapcsolatban.
A Gesztenyés Kiállítóház vezetője, Mezőné Kovács
Edit, lokálpatrióta szeretettel mesélt a bélapátfalvi hagyományokról, és a kiállítás kiemelkedő értékeiről. Ezután a
Nyugdíjas Klub vendégszeretetét élveztük egy tízórai erejéig. Beszélgetve, emlékeket felidézve érkeztünk meg a Bél-kő
hegy aljában, csodálatos környezetben megbúvó Ciszterci
Apátsághoz. Bevezetőként megtekintettük a ciszterek valamint az Apátság történetét elmesélő 3D-s filmet. Az templom meghitt hangulatát csak fokozta a mi tiszteletünkre
felhangzó orgona-játék. Innen tovább gyalogoltunk a Lakvölgyi Tóhoz. Útközben nyugdíjas társaink sokat meséltek
a régi kőbánya működéséről és arról az életről, amit a bánya
biztosított családjaiknak. A Lak-völgyi Tó kitűnő kirándulóhely. A vízpart csendje alkalmas sétákra, családi piknikezésre. A programsorozat első alkalmával 6 kilométert
tettünk meg, igen jó hangulatban. A résztvevő 29 nyugdíjas
társunk örült döntésének, hogy sétával tett az egészségéért.
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A „világ Gyalogló Nap 2020” Heves Megyei programjának második állomása 2020. október 16-án, Abasár
volt. Házigazdánk az „Együtt Abasárért” Aba Sámuel Egyesület volt, a szövetség elnökségének tagjai vettek részt gyalogláson. A séta vezetését, az Abasári Közösségi Ház művelődési
szakembere, Hartman Györgyike vállalta. Az útvonalunk
Abasár Községháza – Aba Sámuel emlékmű- Templom –
Kapás Ház – Pincesor - Fő út majd vissza a Községházához. Kedves gesztusként, Polgármester Úr is fogadott és a
sétánk egy részén is velünk maradt. Sok érdekes információt
kaptunk Abasár kialakulásával, történetével kapcsolatban, a
jelenleg is folyó ásatásokról, az abasári borokról.
A sétánk során megtekintettük az Abasár (Sári) kopjafát, Aba Sámuel emlékművet. Megnéztük a templomot, a
Kapásház nevet viselő tájházat. Érdekes volt részesévé válni a régészeti kutatásnak. Az Aba Sámuel emlékpince sok
érdekességet tartogatott számunkra. Óriási pincerendszere,
ötemeletnyi mélységben mutatta be a pince sajátosságait,
történeti legendáit. A pincében már nem mértük, de léptük
a kilométereket. A házigazda egyesület meglepetés ajándéka
volt a hazai ízeket őrző, lagzikalács, csöröge fánk és sajttál
kóstolója. Innen tértünk vissza a kiindulás helyére. Abasáron a résztvevők száma 21 fő volt, 4 kilométert gyalogoltunk. A tervezett Szent Anna kápolna megtekintése, az eső
miatt elmaradt, de szívesen visszatérünk majd oda vissza.

A programsorozatunk harmadik helyszíne, a Gyöngyös közelében lévő Bába Kő volt, 2020. október 20-án.
Sétánk a geológiai szikla ritkasághoz vezetett. A GyöngyNagyi Nyugdíjas szervezet és a Szövetség elnökségi tagjai
22 résztvevővel vetek részt a sétán. A gyaloglás útvonala,
a Gyöngyös Mátrai út - Farkasmály – Gyöngyössolymos
Bába kő és vissza a Farkasmályi pincesor volt. A kellemes,
verőfényes napon élveztük a séta, s az ősz színeiben pompázó Mátra déli lankáinak szépségét. Megcsodálhattuk az
elmúlt évmilliók földtörténeti emlékeit, a fantáziát is megmozgató misztikus szikla alakzatokat. A szikla történetének megismerése után a Farkasmályi pincesor felé vettük
az irányt, ahol a II. világháború idején menedéket találtak
a Gyöngyösiek. A Mátra dombjaival körülvett pincesor
történelmi értékénél fogva a borkereskedelem egyik fontos központja volt már az 1700-as években. Hat kilométer

megtétele közben élveztük az együttlét örömét. Megadtuk,
ami léleknek jár, de figyeltünk a test járandóságára is és
közös nyársalással pótoltuk az elvesztett energiákat.
A programsorozatunk befejező része volt Eger, 2020.
október 21-én. Itt, az Egri Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet és a FET Egri Dobó István Nyugdíjas Klub, a bélapátfalvi klubok és a Szövetség elnökségének tagjai vettek
részt. A résztvevők száma 34 fő volt, a megtett útvonal
hossza 4 kilométer volt. Elindultunk a Dobó térről, megálltunk a Végvári vitézek terén, felkapaszkodtunk a várba,
legyalogoltunk a Kossuth Lajos utcába, az Eger patak folyását kísérve visszatértünk a Dobó térre. Túravezetőnk, a
séta helyszínének ismerője, Melczer László idegenvezető
volt. A várban, Berecz Mátyás EMJV civil ügyekért felelős
alpolgármestere, történészként kalauzolt végig. Sok információt kaptunk a várban folyó munkákról, a jövőt érintő tervekről. Hallottunk sok történelmi személyiségről, a
Gárdonyi Ház és Kert fejlesztéséről. A kilátás a várból a
városra csodálatos élmény volt számunkra. Büszkeséggel
töltött el bennünket a város, a vár szépsége. A túránk szép,
ugyan kicsit csípős időben, de tiszta levegőn, egy jóhangulatú csapattal felejthetetlen élményt adott nekünk. Bízunk
benne, hogy máskor is közösen tudunk majd sétáló, túrázó
programot szervezni.
A „Word Walking Day 2020” Heves megyei programja
106 nyugdíjas társunknak adott kellemes, ismeretet bővítő, egészséget megőrző, közös sétát. Bízunk benne, hogy
a gyaloglást máskor is szívesen választják napi sportnak,
kondíció javítására.
Farkas Attila
Nyugdíjasok Heves Megyei
Szövetsége elnök
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Felsőtárkányi nyugdíjasok rendhagyó
agytornája 2020
A Felsőtárkányi Nyugdíjasok (Rummiklub) szervezésében
második alkalommal rendezték meg Felsőtárkányban az
Országos Rummikub versenyt. A rendezvény 2020. szep
tember 27-én került megtartásra és támogatta a helyi önkormányzat és a művelődési ház.
A rendhagyó agytornán 60 játékos mérte össze tudását
és szerencséjét. A versenyzők érkeztek Egerből, Poroszlóról, Budapestről, Jász-Nagykun Szolnok megyei Karcagról
és a Hajdú megyei Kabáról. A baráti és családias hangulatú
délutánon a helyi nyugdíjasok gondoskodtak a részt vevők
vendéglátásáról.
A játék nagy népszerűségnek örvend a helyi nyugdíjas
klub tagjainak körében. Közülük alakult ki egy kis csapat,

akik rendszeresen részt vesznek országos versenyeken. Gratulálunk a dobogósoknak: I. helyezett Szarvasné Kiss Anita, a II. Kissné Nagy Katalin, a III. Székely Zsuzsanna, a
IV. pedig Hodosi Lajosné.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és üdvözölte Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnöke.
Köszönjük a munkáját Turi Sándornak, aki a társasjátékban található játékszabály alapján vezette a versenyt és
nélküle ez a verseny nem jött volna létre. Reméljük a versenyzők magukkal vitték a mi településünk szépségét, jóhírét, a felsőtárkányi nyugdíjasok szeretetét! Jövőre is várunk
mindenkit szeretettel.
Bakondi Jánosné, a szövetség elnökségi tagja

Eredmények – ÖregSZEM 2020 fotópályázat
Lezárult az ÖregSZEM 2020 fotópályázatunk. A lezárult pályázatra 54 pályázótól 243 kép érkezett. I-es kategóriában (20 év
alatt): 11 pályázóból (44 fotó) díjazottak és kiállításra kerülnek: 1.
díj: Bereczky Ákos (16 éves, Gyergyószentmiklós, RO): Az ember
holtig tanul c. fotójával; 2. díj: Kesztyűs Máté (15 éves, Gyula):
Bezárkózva c. fotójával; 3. díj: Kovács Dorottya (17 éves, Budapest): Néni c. fotójával. Kiállításra kerül: Peresztegi Hanna (15
éves, Budapest): A legnagyobb öröm c. fotója; Takács Márton (16
éves, Érd): Fogadd el! c. fotója.
II-es kategóriában (20-64 év között): 20 pályázóból (87 fotó)
díjazottak és kiállításra kerülnek: 1. díj: Balogh Adrienn Terézia
(Békéscsaba): Csillagszemű c. fotója; 2. díj: Körmendy Zizi (Érd):
Fáradtan c. fotója; 3 díj: Jenei Ferenc (Nagydorog): Hosszú az
út c. fotója; Különdíj: Kesztyűs András (Gyula): Magány c. fotója;
Kiállításra kerül: Csukárdi Sándor (Homokbödöge): Fröccsöntés
és Öreg kotyogós c fotói; Horváth Stella (Pápa): ÖregSZEMüveg
c. fotója; Kolumbán Lilla (Kolozsvár RO): Gyermekbútor-festés,

12

utolsó simítások c. fotója; Radvánszki Krisztina (Mezővári, UA):
Falunk egyik legidősebb nénije, a 86 éves; Róza néni c. fotója;
Urbán Tibor (Budapest): Szerzetes és Turista c fotói.
III-as kategória: (65 év felett): 23 pályázóból (107 fotó) díjazottak és kiállításra kerülnek: 1. díj: Nagy Sugár (Budapest):
Kollekció c. fotója; 2. díj: Bárdos Tamás (Budapest): Gavallér c.
fotója; 3. díj: Bartók Andrásné Gyöngyvér (Leányfalu): Sérüléssel
élők fesztiválja c. fotósorozat; Kiállításra kerül: Füki Mária (Győr):
Az ember emléke, Játssz el egy dalt! Nehéz csend c. fotósorozat;
Kabdebó-Pintér Erzsébet (Budapest): Festő és fotós c. fotója
A hivatalos értékelést hamarosan közöljük, addig is álljon itt
néhány megállapítás a fotópályázatról: A pályázatunk alapvetően
eredményesen, és sikeresen lezárult. Örömmel említjük meg,
hogy határon túli alkotók is részt vettek a pályázatunkon - sikeresen. Meghatottan tapasztaltuk, hogy a fiatalok is ráéreztek az
időskor hangulatára, értékeire. 12 éves kis fotós volt a legifjabb
pályázó és 89 éves a legidősebb.

Karantén monológok
A Híd (Senior) Színház október 10-én új bemutatóval
jelentkezett Karanténban címmel. A vírus miatti tavaszi bezártság idején született darabot a négy szereplő és
a rendező, Rigó József írták. Az előadás tulajdonképpen a négy szereplő monológja, illetve közös kardalai.
A rendezővel beszélgettünk.
– Hogy született maga szövegkönyv?
– Tulajdonképpen a márciusi sokkot követően, valamikor az áprilisi felocsúdás után kezdtünk el azon gondolkodni, hogy mi is történik velünk. Először csak leveleztünk, ami valami olyasmiről szólt, hogy a koronavírus
miatti bezártság meg korlátozások milyen helyzeteket, magatartási formákat teremtettek. Aztán én szép lassan, mint
egy dramaturg, elkezdtem a többieket irányítani, hogy a
rövid skiccek, helyzetek, monológok merre is mehetnének,
miként állhatnának össze valami egységgé. Június közepére
nagyjából készen is volt a szövegkönyv, amit aztán szep
temberben kezdtünk el próbálni.
– Kertmari Anna, Ulviczki Sándor, Déri Erzsébet és
Márki Éva tehát nemcsak szereplői, de szerzői is a darabank.
Önmagukat alakítják, vagy kitalált karaktereket játszanak?
– Mind a négy figura épített, de természetesen a szereplők tapasztalatai, személyisége visszaköszön a karakterekben. Nem önvallomásokról van szó, de azért a figurák
magja mindenkiben ott van. Maga a darab lényegében
monológokból áll, amiket kardalok kötnek össze. A négy
figurát a vírushoz és a bezártsághoz való viszonyuk különbözteti meg leginkább. Van a paranoid, aki egyre feszültebbé válik, aztán a laza macsó, akiről kiderül, hogy kicsit
hipochonder, meg transzcendentális dolgok felé menekülő
illetve a hedonista. Ez a négy figura meséli el, hogyan élte
meg a bezártság hónapjait.
– Ilyen közös munka után milyen feladatai maradtak a
rendezőnek?
– Teljesen más dolog valamit megírni, mint eljátszani.
A próba lényege pedig részben a szöveg értelmezése. Nekünk is sokszor fel kellett tenni a kérdést, hogy mire gondolhatott a szerző. Persze, mi írtuk a szövegeket, de azért
megszerkesztve már úgy viszonyultunk hozzá, mint szerepekhez. Nekem, mint rendezőnek pedig ezt az egészet el
kellett helyeznem abban az egyszerű térben, ami csak négy
székből és egy dobogóból áll. De persze a négy szék is olyan
különböző, mint a négy karakter.
– A neved évtizedek óta összefonódik a Híd Színházzal,
a szolnoki amatőr színjátszással. A mostani szereplőkkel hogyan találtatok egymásra?
– Valamikor tíz évvel ezelőtt jött létre a HEMO-ban a
Senior Színház, ahová egyszer meghívtak. És mivel a Híd
Színházból nagyjából pont akkoriban futott ki az utolsó
társaság, egymásra találtunk a szeniorokkal. Lett egy kemény mag, akikkel elkezdtünk dolgozni, és az elmúlt években több darabot is színpadra állítottunk: Villa eladó, Szex

és nyugdíj, Bögre, Übü király. Nyugdíjasokról lévén szó,
óhatatlan, hogy cserélődik és fogy a csapat, mert mondjuk, valaki a gyerekeihez költözik. Most éppen ennyien
vagyunk.
– Hogyhogy a VOKE a helyszíne a próbáitoknak és az
előadásoknak is?
– Nem könnyű egy amatőr színtársulatnak helyet találni. Ahhoz, hogy egy darab elkészüljön, minimum 35-40
alkalommal, esetenként három, de inkább négy órát kell
próbálni. A nyugdíjasokkal ugye egyszerű, hiszen lehet
délelőtt is próbálni, de fiatalokkal vagy olyanokkal, akik
dolgoznak, csak este lehetne. Hol van olyan hely, amelyik
150-160 órára úgy átengedi a helyiségeit, hogy egy fillért
sem tudunk érte fizetni, ráadásul csak este vagy éjszaka tudunk próbálni? Ez is az oka, hogy ma nincs Szolnokon
amatőr színjátszás. Nekünk a VOKE-val szerencsénk van,
mert hozzájuk beférünk a délelőtti próbákkal és a néhány
esti előadással.
– Hány előadást élhet meg egy ilyen darab?
– A Bögrét annak idején legalább tízszer játszottuk, de
az Übü is többször ment. Most bátrak voltunk, és előre
meghirdettünk négy előadást, de megpróbálom vidékre
is eljuttatni a darabot. Minden előadásunk ingyenes, és a
35-40 perces darab után még egy beszélgetésre is várjuk a
nézőket, bízva abban, hogy elmesélik, miként élték meg a
bezártságot.
Forrás: www.blogszolnok.hu
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Főzőverseny Alsójózsán
A 17. Józsai Nyúlhús Főzőversenyre 2020. október 17-én
került sor Józsán a Tócó-partján. A rendezvényen mintegy
50 csapat főzött, köztük az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
is egy csapattal.
A benevezett csapatok 2-2 db konyhakész nyulat kaptak
támogatásként. Vásárolhatott azonban minden csapat igényének megfelelően további konyhakész alapanyagot.
Szombaton reggel 7 órától lehetett átvenni a sorszámokat, asztalt, lócát, a csapattagok létszámának / igényének megfelelően és biztosították a főzéshez a hasogatott
tűzifát is.
Nagy volt a sürgés, forgás, kezdődtek a tűzgyújtások sok füsttel -, majd a zsiradék és a pörkölt alávalók sütögetése a kicsit hűvös időben. Fel is fért a kabát, s annak alá
pedig be is fért egy kis kortyinkó, gyorsító.
Délelőtt megérkezett dr. Nagy István agrárminiszter úr
a városi előjáróságokkal - dr. Papp László polgármester, Balázs Ákos alpolgármester, Juráskó Róbert, a Nyúl Terméktanács elnöke és Kósa Lajos országgyűlési képviselő társaságában. A köszöntő beszédeket Nagy István Miniszterúr
zárta, melynek során méltatta az itt dolgozó embereket és
dicsérő gondolataiban hangoztatta az itt élő emberek kitartó tevékenységét. Rámutatott arra, hogy mennyire fontos
a Nyúl Terméktanács erőfeszítő munkája ezen a területen,
mivel a nyúlhús a legegészségesebb, amelynek fogyasztása
már pici gyerekkortól ajánlott.
Ezek után következett az ültessünk 10.000 fát Debrecenben fásítási program keretében minden csapat által 1-1
fa elültetése a Tócó-partján, melyben a vendégek is részt
vállaltak. Az őshonos fák ültetését Dr. Aradi Csaba úr öko-
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lógus társaságában végeztük, amely szintén szép élménynek marad meg bennünk.
Mindezeket követően a bíráló zsűri elnöke Bede Róbert
mesterszakács, és társai Cseke István, Mile József feljárták
a főző csapatokat, és megtekintették a nyúlhús főzés menetét.
A délelőtt folyamán eközben Kancell József és citerazenekara szórakoztatta a jelenlévőket szép népdalok előadásával.
Megkezdődött közben az elkészített nyúlhús különlegességek versenyének a bírálatra történő bemutatása, zsűriztetése, amelynek a végére megérkezett a kitartó, csendes,
tekergő, csepergő eső is.
Az eredmények kihirdetésére pedig 14óra után a Józsaparkban (fedél alatt) került már sor az esőzés miatt. A mi
csapatunk elismerő oklevelet kapott.
A nyúlhús-főzés élményei mellett elmondhatjuk, hogy
a városrészünkben mi is tettünk a fásítással a jövőbe nyúlóan, egy szebb környezet kialakításáért, amely csakis jó
érzéssel tölt el bennünket.
Ha az esőzés kicsit hangulatrontó is volt, de egy nagyobb társaságban, s a szabadban hasznosan együtt töltött
szabad szombat, a közös-főzés, a miniszter úr megtisztelő
látogatása, a faültetés kikapcsolódást, feltöltődést és megújulást nyújtott a résztvevőknek.
Köszönet és elismerés a főző-csapatoknak, a segítőknek
és köszönet a támogatók felé is.
Gorzsás Antal

Szervezzük
a Generációnk Magazin
2021. évi előfizetését!
Generációnk lapunk 17 éves múltra tekint vissza. A megközelítőleg 5000 példányban megjelenő havilap olvasóinak
2/3-át a NYOSZ-hoz kapcsolódó közösségek adják. A lap
felvállalt törekvését a „nektek, rólatok, általatok” hármas
elv jellemzi, hiszen nyugdíjas olvasók, és közösségek számára készül, róluk, nekik szóló írásokat közöl, és ki-ki
maga is közreműködhet a tartalom alakításával cikket, tudósítást küldve.
A lap „múltjának” értéke van. Különösen akkor, amikor
a társas együttlétek háttérbe szorulnak, helyette gyakran
a magány vesz körül miket, melynek oldásában is szerepet kaphat az újság. Büszkék vagyunk arra, hogy lapunk
egyedülálló országos tematikus, korosztályos lap, melyet
szeretnénk minél több olvasóhoz eljuttatni. Bízunk abban,
hogy a magazin iránti érdeklődés okot ad majd arra, hogy
az előfizetések száma növekedjen. Ez nem csak a szerkesztőségnek jelentene örömet, hanem a NYOSZ számára is
plusz forrásokat biztosítana, ami ebben a forráshiányos
időszakban „életmentő” megoldásokat is eredményezhet.
Tisztelettel kérjük ehhez a tagszervezetek közreműködését, szervező munkáját.
Az árak és a 2020-ban alkalmazott gyakorlat alig változott egy keveset, melynek lényege: díjazzuk azokat a
szervezeteket, amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek a postaköltség csökkentése céljából vállalják,
hogy postán veszik át a küldeményeket. Emellett változtak a csomagba helyezhető példányszámok mennyiségi
határai. Mindez a postai díjszabás változásának következménye.
Előfizetési díjak 2021. évfolyamra
1 db előfizetés lakcímre küldve:
3 000.- / évfolyam/db/év
2-16 db előfizetés címre küldve:
2 500.- / évfolyam/db/év
17-60 db előfizetés címre küldve:
1 800.- / évfolyam/db/év
17-60 db előfizetés postán maradó:
1 600.- / évfolyam/db/év
61-100 db előfizetés címre küldve:
1 700.- / évfolyam/db/év
61-100 db előfizetés postán maradó:
1 500.- / évfolyam/db/év
100 db felett (tagszervezetekhez) postán marad: 1 350.- / évfolyam/db/év

A Generációnk magazin 2021. évi előfizetéséhez igénylőlapot szükséges kitölteni és megküldeni a NYOSZ címre (1074 Budapest, Szövetség u. 9.) vagy email címére:
nyosz@enternet.hu.

ELŐFIZETÉST ÖSZTÖNZŐ AKCIÓ:
A legtöbb előfizetést gyűjtő szervezetek
között 3 db 3 napos/2 éjszakás, félpanziós
2 személyre szóló üdülést sorsolunk ki!
A kiadó és a szövetség is megköszöni az
előfizetés ügyében végzett munkát.
Az igénylőlapon kérjük feltüntetni:
–– a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát kérik),
címét, adószámát, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát (! – ide küld a posta sms-t, ha megérkezik a csomag)
–– amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
–– amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta
címet
–– a megrendelt példányszámot
–– az árat összesen
–– ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy csekket kérnek
–– ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyugdíjasok Országos Szövetsége, számlaszám:
OTP 11705008-20413882
Szeretnénk jelezni, hogy 2021-től a januári számot még
postázzuk a 2020. évi előfizetőknek, a következő számot
azonban már csak azok kapják meg, akik az előfizetési díjat
február 1-ig a NYOSZ számára befizették / elutalták.

Budapesten a Blaha Lujza tér
mellett iroda bérbe vehető
Ha irodára, szolgáltató helyre, kiállító-, oktató-,
vagy bemutatóteremre ‒, vagyis bármilyen célra keres bérleményt, egy valami mindegyik esetében fontos, ez pedig a megközelíthetőség. Metró, buszok,
troli, villamosok segítségével Önt a főváros bármely
kerületéből könnyen és gyorsan elérhetik. Emellett
a helyiség költséghatékony, rendelkezik a szükséges
alapfeltételekkel (melegítőkonyha, telefonvonal, internet, mellékhelyiség), és rugalmasan alakíthatók a
bérleti szerződés feltételei. A 60 nm² és a 25 nm²
helyiségeink rövid, közép és hosszútávra egyaránt
igénybe vehetők. Amennyiben ilyenre van szüksége,
kérem, hívjon fel minket a +36/30/298-5252-es telefonszámon, vagy írjon emailt erre a címre: nyosz@
enternet.hu.
Címünk: NYOSZ, 1074 Budapest Szövetség utca 9.

Látogasson el a NYOSZ Facebook oldalára:
https://www.facebook.com/nyugdijasokorszagosszovetsege

Köszönjük, ha megosztja híreinket!
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Ha akarjuk, alapjaiban változtathatjuk
meg mindennapjainkat
Európai gondolkodók között tartják számon Vincent Liegey-t, aki a nemnövekedés (décroissance vagy degrowth)
mozgalom egyik jelentős, Magyarországon élő francia
képviselője. Szerinte a mostani járványhelyzet sokak számára hozta meg a felismerést, hogy valóban lehetséges a
folyamatos növekedés hajszolása nélkül, a mókuskerékből
kiszakadva is élni. Relokalizáció; alulról építkező, valódi
részvételi demokrácia; feltétel nélküli alapjuttatás; ingyenes közszolgáltatások – többek között ilyen elemekkel képzeli el az átmenetet egy fenntarthatóbb, nem a növekedésre
fókuszáló jóléti társadalomban.
A nemnövekedésről dióhéjban
A nemnövekedés mozgalom hívei úgy gondolják, hogy véges erőforrásokkal rendelkező világban nem létezhet végtelen növekedés, ezért a mai világunk működését jelentő
számos alapigazságot tesznek vita tárgyává. Nincsen szerintük egyetlen üdvözítő alternatíva, de számos elképzelésük
és javaslatuk van arról, hogy az állam és az egyén mit tehet
az olyan átmenet érdekében, amely a jelen fenntarthatatlan logikáját, a mindenáron való növekedést megszakítva
biztosít jólétet. A nemnövekedés képviselői a helyi, nem
fosszilis erőforrásokra építő termelésben és a lokális döntésekben, a mostaninál egy sokkal autonómabb és demokratikus berendezkedésben hisznek.
Újragondolás: ötven éve napirenden
A jelenleg uralkodó gazdasági és társadalmi rend újragondolása már régóta napirenden van, és minden újabb válságnál felerősödnek a kritikus hangok. A nemnövekedés
filozófiája a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, többek
között az olajválság hatására kapott óriási löketet. Egyik
fontos vonatkozó alapmű, amely ekkoriban született, A
növekedés korlátai címet viselte – a Római Klub által készíttetett tanulmány (sok helyen Meadows-jelentés) először
hívta fel rá a figyelmet, hogy a gazdasági növekedés áll a
súlyosbodó globális környezeti problémák – a szennyezés,
a nyersanyaghiány és az ökoszisztéma rombolása – mögött.
Az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is
megjelent már ekkor a gondolat, hogy meg kell vizsgálni a
stabil, de nem növekvő gazdasági modelleket, amelyekben
más, nagyon fontos aspektusok – mint például a környezetvédelem – előtérbe kerülhetnek.
Új politika is kell
A nemnövekedés hívei a politikát is újragondolnák: hisznek benne, hogy valódi, alulról építkező demokráciára
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van szükség, ahol a politikához nem kapcsolódik hatalom. Itt a létező, nagy demokratikus intézmények mellett
jelentős szerep hárul az alulról szerveződő, helyi és/vagy
civil kezdeményezésekre. A szubszidiaritás (A szubszidiaritás a latin subsidium szóból ered, jelentése segítség,
támogatás, pénzbeli segély és ez a jelentés szélesedhet ki
egy olyan típusú értelmezésre, amely a magánszemély
kezdeményezőképességét erősíti a magasabb társadalmi
szinteken lévő szervezetekkel szemben valamint magában foglalja a közjóra való törekvés igényét is. (Novitzky
2008) – a Szerk.) továbbra is fontos tényező kell maradjon. A lokális problémákra Liegey szerint is a helyi érintettek, civilek bevonásával, akár ad hoc módon érdemes
megoldásokat keresni.
Liegey egyre több ilyen esetet lát, példaként a legutóbbi magyarországi önkormányzati választásokat is említette, ahol a korábbinál jóval erősebb civil összefogás volt
jellemző; de hazájában is vannak ilyen kezdeményezések.
Macron elnök nemrégiben – épp a nemnövekedés képviselőinek megkeresésére – létrehozott egy állampolgári gyűlést (assemblée citoyenne) a klímaváltozás hatásainak vizsgálatára és kezelésére, amelyben százötven véletlenszerűen
kiválasztott civil polgár vesz részt. Ők havi rendszereséggel,
szakértők bevonásával megvizsgálnak egy-egy kapcsolódó
témát, és adnak javaslatokat a francia kormánynak. Liegey szerint ez nagyon kreatív és inspiratív kezdeményezés,
bízik benne, hogy a hasonló kezdeményezésekkel egy új
politikai dinamika jöhet létre.
2020: a felismerések éve
2020 különleges év. A koronavírus-járvány hatására nemzetgazdasági és egyéni szinten is rengeteg felismeréshez
vezetett, ami kedvezett a nemnövekedés mozgalom híveinek. Bebizonyosodott: nem igaz a korábbi mantra, hogy
„a mostani rendszernek nincs alternatívája”. A járvány
és a kapcsolódó elszigetelődés történelmi kihívása egyik
pillanatról a másikra megmutatta, hogy ha akarjuk, alapjaiban változtathatjuk meg mindennapjainkat. Sokan ráébredtek arra is, hogy lehetséges elszakadni a korábban
kizárólagosnak hitt munkavégzési módoktól, és például
Párizsban már hatalmas többségben vannak azok, akik
– ha munkájuk engedi – sokkal szívesebben dolgoznak
otthonról.
Ugyanakkor Liegey szerint nem szabad egyenlőségjelet tenni a nemnövekedés és a recesszió közé. A mostani helyzet világszinten mindenhol hatalmas gazdasági
recessziót hozott, rengetegen veszítették, és még veszítik

el állásukat, csökken a jólét és tömegek megélhetése kerül veszélybe. Ez a helyzet arra vezethető vissza, hogy a
növekedésre alapuló rendszerünkben megállt a növekedés. Egyre többen ismerik el, hogy talán valóban elérkeztünk a mostani rendszerünk határaihoz. A nemnövekedés
mozgalma ebben a helyzetben arra buzdít, hogy szervezzünk meg egy átmeneti gazdaságot, amelyben másképp
alkalmazzuk azt a tudást, amely a jelenlegi válság hatására
nem tud hasznosulni.
Gazdasági szempontból ugyanakkor a COVID rávilágított számos eddig is létező problémára, amelyeket
mostanáig nem tudtunk vagy nem akartunk észrevenni.
Megmutatta, hogy milyen mértékben függünk távoli piacokon termelt életfontosságú javaktól – mint például
a gyógyszerek, amelyek többségét Kínában és Indiában
gyártják. Kereskedelem és légiforgalom híján ezekhez
Európában nem juthatunk hozzá. A helyzet azt is megmutatta, milyen szinten függ például a nyugat-európai
zöldség- és gyümölcspiac az olcsó kelet-európai munkaerőtől. Ahogy nem jöttek a nyomott bérekért dolgozó
idénymunkások a nyugati kertészetekbe, nem volt, aki
leszedje a beérett árut, és ez az egekbe nyomta NyugatEurópában (főleg a bio-)zöldségek árát.
Liegey bízik benne, hogy ezen felismerések révén az
államok és az emberek kicsit újragondolják vásárlási szokásaikat, azt, hogy honnan, milyen forrásból szereznek be
termékeket, és azt is, hogy mit termelünk helyben.
Feltétel nélküli alapjuttatás
A nemnövekedés egyes hívei támogatják a feltétel nélküli
alapjuttatást (unconditional autonomy allowance), és egyidejűleg a jövedelmi plafon bevezetését. Ez csökkentené
a jelenleg hatalmas jövedelmi egyenlőtlenségeket, és szerintük megoldást jelenthetne korunk egyik legégetőbb
demográfiai kihívására, az elöregedő társadalmak problé-

májára, ahol egyre kevesebb aktív korú ember tart el egyre több inaktívat. Ez környezetvédelmi szempontból is
fontos lenne, mert látható, hogy jelenleg a leggazdagabb
szűk réteg felelős a károsanyag-kibocsátás java részéért.
A feltétel nélküli alapjuttatás születéstől haláláig mindenkit megilletne, amely tisztességes megélhetést biztosítana mindenki számára. Ez nemcsak pénzbeli jövedelmet
jelentene, hanem ingyenes hozzáférést alapszolgáltatások
széles köréhez, mint például az egészségügy vagy az oktatás. Emellett kiegészítő, helyi pénzek bevezetését is szorgalmazza a modell, amelyben lokális pénzünkért lokális
termékeket, például helyben előállított élelmiszereket
vásárolhatunk.
Innováció a nemnövekedésben
Abban a modellben, amely a nemnövekedésben gondolkodik, különösen érdekes a növekedés egyik motorjához,
az innovációhoz, a technológiai újításokhoz való viszony.
Liegey szerint az innováció segítségével mára szinte kényszeresen, mindig újabb és újabb, talán nem is létező igényeket próbálunk kielégíteni, amelyekkel aztán egyben új
problémákat generálunk. A nemnövekedés gondolkodói
úgy látják, a sok modern innováció, az általa létrehozott
tárgyak, amelyek életünket kényelmesebbé teszik, egyben
függővé is tesznek minket és „elidegenednek” tőlünk.
A gyorsabb, hatékonyabb megoldásokkal nyert időt pedig nem személyes épülésünkre, pihenésre használjuk,
hanem újabb innovációkat hajtunk, megállás nélkül.
A nemnövekedés gondolkodói hisznek a low-tech
megoldásokban, ugyanakkor nem utasítják el a modern
technológiai vívmányokat, csak azokat értelmesen, felelősen és autonóm módon akarják újra a szolgálatukba
állítani.
A politikai ökológia egyik fontos gondolkodója, a
horvát Ivan Illich az 1970-es években egy teljes költséghaszon elemzéssel kiszámolta az egyik innovációs szimbólum, az autó „átlagsebességét”. Úgy, hogy az átlagosan
megtett út / szükséges idővel számított sebesség számításánál minden járulékos időköltést figyelembe vett (azt az
időt is figyelembe vette, amit az autó, a benzin és egyebek
árának megkeresésére, a környezeti károk helyreállítására,
az infrastruktúra fenntartására kell fordítani). Mindent
beleszámítva körülbelül 5 km/h-s sebességet (azaz gyaloglási tempót) kapott egy átlagos autóra. „Kell egy autó,
hogy munkába menjek, hogy azért dolgozhassak, hogy
legyen egy autóm.”
Forrás: europapont.blog.hu
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A jobboldal 50 árnyalata
A cím arra utal, hogy a politikai paletta mindenkori jobboldalán is számos eltérő indítékú csoport volt és van
ma is. Ami évszázadok óta közös bennük és kötőanyaga a politikai egybetartozásuknak, azok a tulajdonról,
a nemzetről, az egyházról, a hatalomról és a jogról vallott, generációkról-generációkra áthagyományozott
képzetek. A patrimoniális (egykor a nemzetséget irányító atya, mai értelemben az állam és a vezetők kizárólagos
szerepét és a hozzájuk való alkalmazkodást természetesnek tartó) hagyományos viselkedésminták és lelki
mechanizmusok nemcsak az egymást követő korszakokat élték túl, de eszmeileg a társadalom különböző szintjein
élő csoportok jelentős részét ma is összekapcsolják. A magyar társadalom a történelem során az egymást
követő hatalomváltások kaotikus változásait élte meg, de mindvégig kiszolgáltatott alattvaló maradt. Ez a helyzet
alakította a habitusát és ez az alapja annak, hogy a választások alkalmával az emberek „engedelmeskednek” az
évszázadok tapasztalatai alapján kialakult, rendet, biztonságot és túlélést ígérő alkalmazkodási szokásaiknak.

A történelem bizonyítja, hogy ez a rendszer mindig újjáteremti önmagát, kitermeli
a maga vezéreit. Olyanokat, akik képesek visszatükrözni a társadalom hangulatát, olyan
„társadalmi tükörré” válnak, amelyben mindenki azt láthatja, amit szeretne.

1.

A XX. század előtt a jobboldal nem tudott a magyar
politika meghatározó erejévé válni. A század elején
nemzeti jelszavakkal sikerült azt a nagybirtok érdekeit
védő konzervatív politikát hatalomra juttatni, amelyik
nem készült fel a háborús vereségre. Történelmi bűne,
hogy addig odázta el az elkerülhetetlen változtatásokat,
míg a hatalma összeomlott. A világváltozások örvényébe
került országnak emiatt a vészhelyzetben nem volt valóságos kormányzata - védtelenül sodródott a különféle politikai érdekcsoportok, a hazai és a nemzetközi politikai
kalandorok küzdelmeiben.
A jobboldali politika felerősödését, ma is működő katalizátorát az első világháború utáni Európa új országhatárainak igazságtalansága teremtette meg.
Közép-Kelet Európa határait az első világháború után
a győztes nyugati hatalmak érdekei, a másodikat követőt
pedig a Szovjetunió elképzelései határozták meg. Mindkét
esetben olyan igazságtalan, rabló ország rendezés történt,
amelyet a vesztesek közé került népek nem tudtak elfogadni. Nem a más népek által lakott területek elvesztése vált
lélekrombolóvá, hanem a magyar nemzet egyharmadának
más országokba való bekebelezése okozott máig be nem
gyógyuló lelki sebeket. Ahogyan egy súlyos betegségről sem
lehet elterelni a figyelmet, ez a trauma sem gyógyult be azzal,
hogy a „szocialista” korszakban megkövetelt internacionalizmus nem engedte a felszínre a nemzeti fájdalom gondolatait
sem – azok ott éltek és élnek a magyar társadalom minden
rétegében. A rendszerváltást követő szabadabb légkörben
különféle formákban a felszínre kerülhettek és máig a politikai ideológiák egyik leghatékonyabb hajtóerejévé lettek.
A hatalomra kerülő liberális és baloldali pártok egy nemzetek fölött álló demokratikus Európa létrejöttében látták
és látják a nemzeti sérelmek megoldásának perspektíváját.
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Ez azonban egyelőre nem több egy illúziónál. Következménye viszont az lett, hogy a nemzet mai, valós problémái nem
igazán jelentek meg ezekben a pártokban. A nemzeti problematika és ideológia elsősorban a konzervatív és jobboldali
pártokban teremt széles körben ható azonosulási erőteret.

2.

A rendszerváltás első évtizedében a demokratikus és
jólétben élő Európai Unióhoz való csatlakozás reménye és az ahhoz kapcsolódó illúziók még általánosan elterjedtek voltak, azokat minden parlamenti párt is osztotta,
bár a fejlődés útjait másképpen ítélték meg. Az előző kormányzat idején kirobbant pénzügyi világválság szétfoszlatta ezeket az illúziókat, leértékelte a magyar gazdaságot,
milliók kerültek korábban elképzelhetetlen szegénységbe.
Világossá vált, hogy az uniós tagság nem teremt automatikusan gazdasági felemelkedést, és az újraszerveződő európai gazdasági térben csak komoly strukturális átalakításokkal lehet a sikeres országok közé kerülni. A hatalom
belső ellentétei és az ellenzék példátlan populista akciói
azonban lehetetlenné tették a megalapozott modernizációs
lépéseket. A kormányzati munka szétesett és meghiúsultak a szükséges, de kellően nem előkészített modernizációs
reformok. Mindezek nyomán a közhangulatban gyökeres
változás történt, amelyeket a jól szervezett ellenzék átfogó
propaganda hadjárattal az egész baloldal hiteltelenítésére
használt fel, máig ható sikerrel. Politikájuk sikerességének
alapja, hogy minden társadalmi csoportnak ígéretet tettek
a biztonság és a jólét azonnali megteremtésére. Mivel a magyar társadalomban a Kádár-rendszerben megerősödött az
a történelmi tapasztalat, hogy a jót és a rosszat is „felülről”
kaphatja, ez a teljesen megalapozatlan, modernizáció ellenes politika a társadalom többségét magával ragadta.

3.

Bár a hatalomra került Fidesz láthatóan nem azt teszi, amit ígért, mégis meghatározó erő maradt, mert
egy gyökeres hatalmi rendszerváltást hajtott végre. Eredményességének alapja, hogy egy fokozatosan kedvezőbbé
váló gazdasági környezetben és a beáramló hatalmas uniós
támogatási összegek gazdaságélénkítő hatásaiban bízhatott
és ezek a reményei meg is valósultak. A gazdasági fejlődés
azonban egyoldalú, elsősorban a betelepült óriás vállalatok
teljesítményéhez kapcsolódik, a gazdaság többi része alig
modernizálódott és még érzékenyebb a külső körülményekre, mint korábban.
Az viszont kétségtelen, hogy a központosított hatalom
átmenetileg képessé vált a gondok kezelésére.
Bár vannak, akik ezt a kormányzatot egy vezérhez kötődő személyi uralmi hálózatnak tekintik, ennél sokkal
többről van szó. A kétharmados parlamenti többség lehetőséget adott arra, hogy az élet minden területén kiépítsék
hatalmi pozícióikat, az oktatásügytől a gazdasági fejlesztésekig. Lehetővé vált a demokrácia intézményrendszerének kiüresítése, a gazdasági háttér hatalom pozícióinak
kisajátítása és a média propaganda – eszközzé alakítása.
Ezek felhasználásával az egész ország működését sikerült
ellenőrzés alá vonni és olyan érdek-hálózatokba szervezni
az országot, amelyeket az érdek és a megfelelés kényszere
szilárdan összetart. Létrejött az „új elit”, a nagy nemzetközi monopóliumok és az egykori uralkodó osztály újra
hatalomhoz jutott csoportjai közötti érdekszövetség is.
(Egyébként is - nem ideológiák, hanem húsbavágó érdekek kötik egymáshoz a hatalomra kerülő pártok tagjait,
bárkik is legyenek.)

4.

Hogy a Fideszt itthon és külföldön is sokan sikeresnek
tekintik, annak fő oka, hogy sikerült olyan világképet kialakítani és meggyökereztetni a magyar társadalom
jelentős részében, hogy sokan a sugallt hamis világképet
tartják valóságosnak, benne a magyarság ezernyi külső és
belső ellenségével. Az így kialakított veszély-tudat aztán
valóságos tényezőként hat – úgy manipulálható, ahogyan
tetszik. Ma ez a hamis valóságkép európai dimenziót is
kapott, ez is felerősíti a hatását. Ha a valóság mégis felsejlik a díszletek mögül, akkor még mindig ott van az illúzió
a jó vezérről, aki mára már a csalhatatlan géniuszok közé
emelkedett.

5.

Az ellenzéknek meg kell szabadulnia az illúzióitól.
Illúziók foglyává vált, amikor a demokrácia és a piacgazdaság bevezetésétől remélte egy jobb Magyarország

létrejöttét. A bukásával fizette meg illúziói árát és addig
nem is lesz hatalmon, amíg csak végtelenül leegyszerűsített szociális ígéretekkel és a kialakult rendszer átalakításával próbálkozik. Az emberek többsége ma már egy új
rendszert akar. Olyat, amelyik esélyt teremt mindenkinek, visszaveszi a korlátlan hatalmat az államtól, és nemcsak visszaállítja a demokráciát, de a közösségekre épülő
új demokratikus rendszert is teremt. Ehhez azonban új
emberek kellenek, mert az elmúlt évtized sárdobálásában
szinte minden résztvevő hitelét veszítette, még ha nem is
ezt érdemelte volna. Az is nyilvánvaló, hogy nem elég az
értelmes új program, hanem kell valaki, aki azt szemé
lyében is reprezentálja, azaz egy-egy karizmatikus vezető.
Ebben a légkörben azonban egyik oldalon sem nőnek fel
ilyenek, azaz csak lassan érhetnek be még az elkerülhetetlen változások

6.

A Kelet-európai társadalmak jellemzője, hogy belső
energiáik nem elegendőek egy totális berendezkedés
megváltoztatására. A mindent behálózó, familiáris jellegű érdekhálózatok haszonélvezőinek több százezres tábora mellett a kiszolgáltatottság, félelem, a tudatlanság, a
közöny és az ideológiai agymosás akár évtizedeken át is
képesek fenntartani egy totális rendszert. Bár a jelenlegi
rendszer egy vezér köré szerveződött, mégsem bukik meg
annak távozásával, mert sokkal erősebb érdekkapcsolatok
(és egymás bűneinek ismerete!) tartják össze annak haszonélvezőit. A változások lehetőségét elsősorban a hatalomban lévő csoportokon belüli érdekviszonyok radikális
átalakulása teremti meg, de kellenek hozzá a külső környezet ösztönzései is, ahogyan az például az 1989-es rendszerváltás idején is volt. A parlamenti ellenzék befolyása és
a kormányzaton belüli érdekkülönbségek mindaddig nem
lesznek elegendőek a rendszer megváltoztatására, amíg a
támogatók ellátásához lesz elég pénz. A külső körülmények
változása már napirenden van, hiszen a világ egy eddig
nem tapasztalt káosz felé halad, amelyet az eddig kialakult
módszerekkel már nem lehet hatékonyan kezelni. A kérdés
az, hogy hogyan jut ki a kapitalizmus ebből a helyzetből?
Nagyon valószínű, hogy nem a nemzetállamok jelentik a
megoldást, hanem egy világhatalmi központ formálódik,
amely új világrendet hoz létre az emberi társadalom (és a
kapitalizmus) megmentésére. Egy ilyen rendszerhez képest
az Európai Unió integrációs kívánalmai rendkívül szerények és az „emberarcú kapitalizmus” jobb alternatíva lenne
számunkra, mint a napi politikai érdekektől vezérelt, irányíthatatlanná vált sodródás.
Köteles Lajos
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Közösen könnyebb
Találkozások Monspart Saroltával
Olvastam kerületi újságban, szórólapokon, interneten, hogy
idősödő emberek csoportosan gyalogolnak az ország különböző településein, így Budapesten is, több helyszínen. Ráadásul a főváros két helyszínén a gyaloglásokat az élő sportlegenda, Monspart Sarolta vezeti. Ez kíváncsivá tett.
Egy szép őszi reggelen aztán elmentem az egyik alkalomra. Még messze volt az indulás időpontja, de már gyülekeztek a résztvevők. Köztük állt Sarolta is, kutyájával, Derkével.
– Az előző kutyánkat Dorkának hívták, ő a Derke – világosította fel vezetőnk az érdekes név után érdeklődő társunkat.
Sarolta – mint kiderült, Sacinak szólítja mindenki – régi
ismerősként üdvözölt, holott most látott életében először.
Sok mindent tudtam, olvastam róla, így pályafutása főbb
állomásait, sikereit, de azt nem gondoltam, hogy ennyire
közvetlen, barátságos fogadtatásban lesz részem.
Nem akármilyen életpályát mondhat magáénak a 76
évesen is aktívan élő, dolgozó egykori élsportoló, aki számos díja, elismerése mellett 2020-ban elnyerte a Nemzet
Sportolója rangos címet is. A versenysport mellett matematika-fizika szakos tanári diplomát is szerzett, majd szakedzői és sportszervezői végzettségekkel fejelte meg tudását
a Testnevelési Főiskolán. Európában ő volt az első nő, aki
három órán belül lefutott több mint 40 kilométert és ezzel 1972-ben Európa leggyorsabb női maratoni futója lett!
A tájfutás nem más, mint a tájékozódási futás, térképpel és
tájolóval. Semmi köze a szép tájhoz, annál inkább a gyors
döntésekhez, hogy melyik a legrövidebb útvonal, amin célba lehet érni. Monspart Sarolta 1972-ben a világ legjobb
tájfutónője lett.
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– Nem tudom, életemben hány kilométert futottam,
hány versenyen jártam vagy éppen hány versenyt nyertem –
nyilatkozta korábban. Harmincnégy éves koráig az élsportról szólt az élete. További sikereinek egy fertőzött kullancs
okozta betegség vetett véget 1978-ban, azóta a jobb lába már
nem a régi, a futásról végleg le kellett mondania. Nem volt
könnyű életformát váltania, azonban sikerült. Családja lett,
gyermeke született. Ha ő maga már nem is sportolhat aktívan, a mozgást, a gyaloglást, a futást, s ezen kívül az egészséges életmódot népszerűsíti szerte az országban.
Monspart Sarolta az Idősek Tanácsának is tagja. Azt remélte, eléri, hogy a kisnyugdíjasok több pénzt kapjanak, de
amikor hiába érvelt, leintette magát: Saci, te csak maradj a
sportnál. Így aztán a Tanács egyik ülésén azzal a javaslattal
állt elő, hogy szeretné megalapítani az Országos Gyalogló
Idősek Klubhálózatát. 2017 őszén létre is jött az OGYIK,
azzal a céllal, hogy megmozgassa a nyugdíjas korosztályt,
méghozzá úgy, hogy együtt, közösségben gyalogoljanak. Hiszen közösen könnyebb!
– Nagyobb az öröm, ha megoszthatjuk másokkal, s a bánatunk is enyhül, ha vannak, akiknek elmondhatjuk. Sok
magányos, idős ember él közöttünk, akiknek különösen
fontos, hogy társaságra leljenek. Ráadásul a rendszeres testmozgás aktívabbá, rugalmasabbá, kreatívabbá, sőt versenyképesebbé tesz. Ezen kívül jobb lesz az éjszakai alvás, nappal
pedig frissebbnek, tevékenyebbnek érzi magát az ember.
Még az emlékezetromlás ellen is hatásos; az Alzheimer kór,
vagy egyéb demenciák kialakulását is meggátolhatja, vagy
késleltetheti – sorakoztatja érveit a szakember.
Miért éppen gyaloglás? Mert bármely életkorban, idősen
is elkezdhető, olcsó sport. Bármilyen ügyetlen, gyakorlatlan valaki, gyalogolni tud, hiszen a láb mindig kéznél van.
Rendszeres gyaloglással csökkenthető a testsúly is. Az idősödő embereknek ez különösen fontos, hiszen az évtizedek
alatt, különösen, ha ülőmunkát végzett az illető, bizony,
felszaladtak a fölösleges kilók. Amennyi kalóriát beviszünk,

annyit le is kell mozognunk, bár ez annál nehezebb, minél
idősebbek vagyunk. Ráadásul, ahogy idősödünk, úgy csökken a szervezetünk kalóriaigénye is. Már nem nassolhatunk,
ehetünk korlátlanul, mert a felesleges kalóriák túlsúlyhoz,
elhízáshoz vezetnek. A „tányérszabályt” az ország számos
településén tartott előadásán ismerteti, eszerint hatvan éves
kor után csak kistányérra szedjünk az ételből, hetven után
már csak teáscsészealj legyen a mérce, nyolcvan fölött pedig
elegendő, ha kávéscsésze-aljra pakoljuk az adagot.
– Valaki egy előadásom után megkérdezte tőlem, na és
90 év fölött? Akkor már mindegy – emlékszik vissza a derűs
epizódra Monspart Sarolta.
A házimunka, a takarítás, bevásárlás, kapálás ugyan megmozgatja az embert, mégsem az igazi, mert a gyaloglás, a
kirándulás nem a rutin feladatok elvégzéséről, hanem a
mozgás öröméről, a közösségben eltöltött szabadidőről szól,
ahol ránk is figyelnek. A gyaloglásra fordított időnk pedig
megtérül, mert energikusabbak, frissebbek, hatékonyabbak
leszünk a feladatainkhoz – fejtette ki egyik, az egészséges
életmódot és az OGYIK-ot népszerűsítő előadásában.
Még volt pár perc a 9 órai indulásunkig. Többen régi ismerősként üdvözölték egymást. Kiderült, hogy az OGYIKba bárki beléphet, nincs „felvételi vizsga”, tagdíj, csak el kell
jönni. Néhányan füzetkét vittek oda Sacihoz, aki zöld színű
kis pecsétet ütött bele. – Van, aki csak a pecsétért jön, de
ez is jobb a semminél, mert legalább kimozdult otthonról
– mosolygott Saci, majd hozzátette: a kerület Kulturális Szalonjának vezetője, Menyhárt Éva ötlete volt, hogy legyen
ilyen füzet, ebben gyűlnek a pecsétek, és ha valaki a félév
során mind a nyolc-tíz gyaloglóklub-programra eljön, akkor
a végén kap egy „kis-nagy semmit”. Ami lehet egy narancs,
egy toll, vagy más apróság. Hiszen mi, idősek már sokszor
olyanok vagyunk, mint a gyerekek, nagyon örülünk, ha kapunk valamit, legyen az bármilyen csekélység.
Közben már mintegy harmincan vártunk az indulásra,
de férfit csak mutatóban láttam csoportunkban. – Nehezen
bírják a munkahelyi stresszt, ez a legfőbb ok. Mi, nők is hibásak vagyunk, túletetjük őket – sorolja az okokat Saci.
Rövid, közepes és hosszú távú gyaloglás közt lehetett választanunk, hogy mindenki csatlakozhasson kedve, erőnléte
szerint egyik vagy másik csoporthoz, amelyek vezetői már
jól ismerték az adott terepet. Az erdőben ránk leselkedő veszélyeket – pl. kullancs, kóbor kutya, méhkaptár – a régi
klubtagok ismerik, hiszen Saci minden gyalogló-foglalkozáson tart egy rövid tájékoztatót, meg egy bemelegítő mozgást.
Kedvet kaptam a következő alkalomhoz is. Kiadós esőben érkeztem a helyszínre. Kíváncsi voltam, vajon ezúttal
hogyan alakul a program. Saci már várta a csapatot. – Esőben is lehet sportolni mindenkinek, kivéve annak, aki „cukorból” van! – mosolygott.
A szakember elárulta, hogy még rengeteg munka vár rá,
hiszen csak lassan növekszik az Országos Gyalogló Idősek
klubtagjainak száma, bár mintegy 3300 település van az országban, és több mint kétmillió nyugdíjas, ebből mintegy
750 ezren egyedül élnek. Legnagyobb részük nő. A KSH

adatai szerint egyre növekszik az özvegyek száma; míg 1920ban 440 ezren voltak, 1949-ben már 608 ezren, s 2009-ben
számuk 820 ezerre nőtt. Nem csak Covid-járvány van, hanem „magányjárvány” is: egyedül nincs kedvük kimozdulni, legfeljebb a boltba. Nem motiválja őket senki és semmi.
A gyerekek, az unokák sokszor távol vannak, elfoglaltak.
Monspart Sarolta azt a célt tűzte ki maga elé, hogy legalább
félezer OGYIK-klub legyen, aktív klubtagokkal. Fontos,
hogy a testmozgás ne szenvedés legyen, hanem örömteli elfoglaltság, amire az időseknek is naponta legalább fél órát
kellene fordítaniuk.
Érdemes megszívlelni az egykori élsportoló, szakedző tanácsait: természetes talajon a legjobb gyalogolni. Hiába érzi
az ember azt is keménynek, mégsem olyan, mint a beton,
azt inkább kerüljük el. Az apró kavicsos sétaút azért is jó,
mert megdolgoztatja különböző segédizmainkat.
A gyaloglást ideális esetben ősz vagy tavasz elején célszerű elkezdeni, mert akkor a szervezetünk könnyebben alkalmazkodik az egyre hűvösebb illetve melegebb időjáráshoz.
Persze a forró nyár vagy a hideg tél sem akadály, ha megvan
hozzá az „akaróka”.
Monspart Sarolta kitartása, akaratereje, ahogy tréfásan
emlegeti, „akaróka”, példaértékű. Bár duci, ügyetlen gyerek
volt, addig-addig próbálkozott különféle sportokkal, amíg
megtalálta azt a sportágat, amiben sikeres lett. Szívós akaraterő, kitartás kellett a kullancs okozta betegségből való
kilábalásához és az azt követő életforma-váltáshoz is. Megpróbáltatásainak még nincs vége, hiszen súlyos krónikus betegség nehezíti életét, azonban nem adja fel: ismeretterjesztő
előadásokat tart és rendszeresen vezet gyaloglóklubot a fővárosban két gyönyörű helyszínen, a Normafán és a Margitszigeten. Ő a legjobb példa arra, hogy valamilyen, akár
testi, akár lelki nehézséggel, krónikus betegséggel együtt élve
is megteremthető a jó közérzet, ha jó fizikai kondícióban
vagyunk.
Késő ősszel, sőt, télen is lehet csatlakozni a budapesti
helyszínek gyalogló klubjaihoz, amelyek mindig keddenként, reggel 9 órakor kezdődnek. Ebben az évben Monspart
Sarolta a Normafán (a Síház melletti parkolónál) november
24-én és december 8-án várja a gyalogolni vágyókat, míg a
Margitszigeten (a Margitszigeti Atlétikai Centrum, azaz, a
volt Úttörőstadion előtt) november 17-én és december 1-én.
Szádvári Lídia
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Egy kis nosztalgia
Igaz mese a Mese sajtról:
Hol volt, hol nem volt…így is kezdődhetne egy érdekes,
különleges élelmiszerről szóló történet. Mert hol eltűnt,
hol feltűnt, mára pedig teljesen feledésbe merült. Pedig az
idősebbek közül sokan emlékezhetnek rá. Ez pedig nem
más, mint a Mese sajt. Képzeljünk el egy Mackó sajtot,
ami félzsíros, ömlesztett sajt. És képzeljük hozzá, hogy a
sajt íze csokoládé ízzel vegyül.
1967-ben hozták forgalomba a csokis Mese sajtot.
Kerek dobozán oldtimer automobil volt látható. Abban
voltak a háromszögletű, ezüst papírba csomagolt sajtok,
amiket háromféle veterán autó díszített. A Mese erősen
megosztotta az ízléseket: volt, aki elutasította, mások nagyon kedvelték. Az Esti Hírlap korabeli tudósítása szerint a
Tejipari Vállalat gyári óvodájában próbálták ki a terméket:
az óvodások közül „négy otthagyta, három engedelmesen,
de minden lelkesedés nélkül megette, három pedig nem
tudta abbahagyni.”
A Budapesti Tejipari Vállalat gyártotta a terméket, ami
igazi hungarikum volt. A sajt tudatos kísérletezés eredménye lehetett, hiszen az új gazdasági mechanizmus keretében több új terméket kezdtek árusítani, és ekkoriban érkezett hazánkba a Coca-Cola is.
A csokis Mese sajt célközönsége a gyermekek voltak, így
a korszakban egészségesnek tartott tejterméket ötvözték a
vonzó édességgel. Vajon mi okozta kudarcát, Valószínűleg
az, hogy nem találták el jól az ízét. 1968 márciusában a
Ludas Matyi olvasója számolt be az új termékkel kapcsolatos élményeiről: „Nagyon megörültem, amikor megláttam, mert egyik lányom a sajtot szereti nagyon, a másik
meg a csokoládét. Tudom, már ki is találták, mi történt!
Sajnos nem szolgálhatok meglepetéssel. A sajtos gyerekem nagyon csokisnak találta, a csokis meg
nagyon sajtosnak. Most mindkettő utálja
a csokit is meg a sajtot is.” A Budapesti
Tejipari Vállalat privatizációja 1993ban zajlott le, a Danone vásárolta
meg a céget. 2002-ben megpróbálták újra bevezetni a Mese
sajtot, amelynek dobozán egy
egérfigura volt látható, azonban
nem maradt tartósan a piacon.
A cég kereskedelmi vezetője elmondta, hogy időről időre megkeresik őket, hogy kapható lesz-e
újra? A kérdés, hogy a nosztalgiázó
fogyasztók képesek-e megvásárolni évi
több tíz tonna mennyiséget, hiszen en�nyit kellene előállítani, hogy rentábilis legyen.
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Alapos piackutatásra, marketingkampányra lenne szükség.
Az is egy lehetőség, hogy időszakosan kínálnánk, mondjuk
karácsonytól húsvétig. Technikai oldalról nincs akadálya a
gyártásnak, a gépeik adottak, leginkább szervezési kérdés
lenne a csokoládés sajt gyártása.
A szerelem mindent legyőz, avagy Omnia…
Az Omnia kávé karrierje ezzel szemben tartósnak bizonyult. A név a latin mondásból származik: Omnia vincit
amor. (Mindent legyőz a szerelem.)
1968-tól lehetett kapni az elegáns, ezüstcsomagolású
kávét, melyet ma is sokan ismernek. A szocializmus évtizedeiben az OMNIA volt a legnépszerűbb kávémárka, mely
először szemes változatban került forgalomba. A csemegeüzletek kijáratánál voltak elhelyezve a kávédaráló gépek.
A vásárló maga darálhatta meg a kávét, amit aztán ügyesen
kellett visszatölteni eredeti zacskójába, ellenkező esetben a
földre szóródott a frissen illatozó őrlemény. A gyakorlott
vásárlók a masina oldalát megütögetve az utolsó kávémorzsát is ki tudták nyerni a gépből.
Az OMNIA nem egy terméket dobott a piacra, hanem
életérzést, az ikonikus kávébabbal fémjelzett, 250 grammos zacskók mellé, mivel alapjaiban változtatta meg a
hazai kávéfogyasztási szokásokat. Kutatások szerint 2017ben a háztartások mintegy 91%-a már rendszeresen vásárolt és fogyasztott kávét. A vásárlók 41%-a közvetlenül
ébredés után fogyasztotta el napindító feketéjét. A megkérdezettek 46%-a még mindig a kotyogós kávéfőzőre esküszik. A Népszabadság 1968. május 31-én így számolt
be a termék bevezetéséről: „Omnia néven saját pörkölésű
kávét hoz forgalomba az Élelmiszer- és Vegyipari Cikkeket
Csomagoló Vállalat. Az Omnia a fővárosban egyelőre 220
kávészaküzletben és csemegeboltban kapható, 10 deka 16
forintért.”(1980-ban már 31,5, 1984-ben pedig 44 forint
10 deka.)
A kávé bevezetését megelőzően az Élelmiszer- és Vegyipari Cikkeket Csomagoló Vállalat megvásárolta Európa
legkorszerűbb, teljesen automatizált kávépörkölő berendezését, amely a kávét a szennyeződésektől
is megtisztítja. Az ideális kávékeverék kialakításához a Műegyetem Élelmiszerkémiai Tanszékét hívták segítségül,
ahol 50-féle keverési arányt próbáltak ki, míg eljutottak ahhoz a speciális keverékhez, amelyet Omnia
néven hoztak forgalomba.
Sorra nyíltak a fővárosban és
vidéken Omnia kávészalonok,
a Rákóczi úton, a Szent István
körúton, a Vígszínház mellett, valamint Balatonlellén, Sopronban,
Nyíregyházán és Debrecenben.
A Népszava ezt írta 1969. december 14-én: „Az eszpresszók tekintélyes
részében is Omniából főzik az illatos duplát;

a vendéglátóipar Balatonlellén Omnia kávékoktél-bárt létesített, a Pannónia Szálloda és Vendéglátó-ipari Vállalat
pedig a siófoki Hangulat presszót alakítja át a jövő szezonra Omnia-szalonná”. Többek között az Omnia kávéhoz
kapcsolódóan élénkült meg a hazai reklámtevékenység, így
az egyik első fényreklám is Budapesten az Omniához kötődik: egy Belgrád rakparti házon volt látható a kávé népszerű figurája.
Eltelt több, mint fél évszázad, ez alatt az Omnia csomagolása többször változott. Az 1991-es privatizáció után
a kávébab-figurát lecserélte a holland Douwe Egberts, a
kommunikációs üzenet pedig a 2000-es évek elejétől már
az együtt töltött pillanatokra, az otthonra és a családra fókuszált.
Túró Rudi karrierje
Az 1968-as őszi vásáron mutatták be a terméket, melyről
az Esti Hírlap is hírt adott 1968. augusztus 6-iki lapszámában. „Fejlesztési munkánk eredménye lesz érdekes új
cikkünk, az alufóliába csomagolt, csokival bevont krémtúró-rúd, a Túró Rudi. Reméljük, gyorsan a gyermekek kedvencévé válik.” Így is lett. A Túró Rudi túlélte a szocializmust, ma is népszerű termék. Sokak számára ismert tény,
hogy az alapötlet a Szovjetunióból származott, amikor
1954-ben tejipari szakemberek látogattak ki és figyeltek
fel egy hasonló készítményre. Hazai bevezetése a gazdasági
reformokhoz köthető, amikor több új termék is zöld utat
kapott. A Túró Rudi nevet és a bevezető reklámkampányt
Klein Sándor pszichológus ötlötte ki. A kezdeti időkben a
csomagoláson copfos kislányfej volt látható. A fő termékfejlesztő Mandeville Rudolf, az Erzsébetvárosi Tejüzem
művezetője volt. Itt kezdték előállítani, innen került át hamarosan Mátészalkára a gyártósor.
A Hírlapkiadó Vállalat Reklám Osztályának vezetője levélben értesítette a Budapesti Tejipari Vállalat igazgatóját:
„erkölcstelen elnevezésű termékük reklámozását a kiadásunkban megjelenő lapokban nem engedélyezzük”.
A Túró Rudi gyors elterjedését eleinte akadályozta a
mindössze háromnapos szavatossági idő, amiből ráadásul
egy nap elment a szállítással. Kezdetben a kakaós mas�szával bevont túrókígyókat szemmérték alapján szeletelték

fel háromdekás darabokra. (fotó) A gyártást a nyolcvanas
években modernizálták, az NDK-ból beszerzett mártógép
átkerült Nagybánhegyesre, a fejlesztéseknek meg a tartósítószereknek köszönhetően az eltarthatóság 14 napra nőtt.
1978-ban épült fel a mátészalkai tejüzem, hogy ki tudják elégíteni a fogyasztási igényeket, főként, hogy közelgett
a Nemzetközi Gyermekév (1979), és kínos lett volna, ha
hiánycikk a gyermekek körében népszerű finomság.
1984-ben a Túró Rudi gyártásával kapcsolatos bűnszövetkezetet lepleztek le: a nagybánhegyesi Zalka Máté
Termelőszövetkezetben kispórolták a termékből az alapanyagok egy részét. A szövetkezetnek 1 800 000 forint
gazdasági bírságot kellett fizetnie a Békés Megyei Bíróság
ítélete alapján. Az indoklás szerint „a szövetkezeti tejüzem,
nagy keresettségét látva, egyre »takarékosabban« készítette közkedvelt termékét. Az értékesebb anyagokat – a vajat
és a csokoládémasszát – kihagyták; szójalisztet, zselatint és
ételzsírt használtak helyettük. A drágább és olcsóbb anyagok értékkülönbözetéből 1 millió 413 ezer forint tisztességtelen haszonhoz jutottak. A fogyasztók hamar észrevették a minőségromlást. Bejelentésük alapján előbb a Kermi,
majd a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság indított vizsgálatot ebben az ügyben.” A Legfelsőbb Bíróság az első
fokon hozott ítéletet helyben hagyta, és további 108 ezer
forint fellebbezési illeték megfizetésére kötelezte a téeszt.
Az 1980-as évek végére a Túró Rudi státusszimbólummá vált, amit a szülők mindenképpen meg szerettek volna
vásárolni gyermekeiknek. Egy szülő szavait idézzük „ A fizetésem? 6900-7000 forint, amit hazahozok, meg a családi
pótlék, három gyerek után 4400 forint. […] Nem élünk
rosszul, de jobban szeretnénk, mi megfogjuk a pénzt. […]
Meg kell venni a gyerekeknek a ruhát, meg a Túró Rudit.”
A Túró Rudi rendszerváltás utáni népszerűségét mutatja,
hogy 2002-ben évente 10 ezer tonna (!) fogyott el, 2015ben 20 milliárd forintot költöttünk e termékre.
Összeállította Szádvári Lídia
Források:
https://ntf.hu/index.php/2017/08/13/csokis-mesesajt-esmas-furcsasagok-a-szocialista-tejiparban/
Murai András – Tóth Eszter Zsófia:
1968 Magyarországon. (Scolar Kiadó, 2018).
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Barangoló

Fogyasztóvédelem

A Gellért-hegyi
Sziklatemplom
A Sziklatemplom a Gellért Fürdővel szemben a Gellért –
hegyen egy természetes, ősi barlangban található katolikus
templom, amelyet pálos szerzetesek gondoznak.
A Magyar Pálos Rend egy 800 éves magyar alapítású
szerzetesrend, amely alapításának fő célja a hazánkért, a
magyarságért való imádság.
A Sziklatemplom építésének gondolata 1924-ben vetődött fel, amikor egy magyar zarándokcsoport a franciaországi kegyhelyen, Lourdes-ban járt. A zarándokok, miután
hazatértek, elhatározták, hogy a Trianon sebeiből való
gyógyuláshoz egy nemzeti engesztelő szentélyt építenek
Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Így esett választásuk
végül a Gellért-hegyi barlangra, amelyet egy több kis kápolnából álló templommá alakítottak ki, és ahol a sziklafalak különleges atmoszférát sugároznak magukból.
A templom látnivalói között a 20. század története is
megjelenik. A világháborúban óvóhely, a 60-as években
karsztvíz figyelő állomás működött itt, amíg a szerzetesrendek működését tiltották.
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Járattörlés – milyen
jogok illetik meg
az utasokat?

De a templomban őrzik többek között Szent Gellért, illetve a pálos rend védőszentje, a 3. században élt egyiptomi
bölcs, Remete Szent Pál ereklyéit is.
Egészen különleges a templom utolsó helyisége, az ún.
fafaragásos terem, amelynek történeti fa tablóit egy magyar faszobrász készítette a Sziklatemplom újranyitásakor,
1990-ben.
A látogatók 2011 óta egy uniós fejlesztésnek köszönhetően a templom előteréül szolgáló külső barlangban kezdhetik el a látnivalók megtekintését: vetítéseket nézhetnek
a Magyar Pálos Rend illetve a Sziklatemplom történetéről, illetve egy audio guide készüléken meghallgathatják a
templom látnivalóinak történetét. A túra végén egyedi készítésű ajándékokat vásárolhat a látogató a fogadóközpont
kegytárgyboltjában.
A Sziklatemplom egyedülálló kialakítása, különleges
hangulata és a Dunára néző elhelyezkedése olyan turisztikai és spirituális élmény egyben, amelyet minden Budapestre utazónak illetve a fővárosban lakónak látnia kell
egyszer!

Az utóbbi hónapokban nem arról szóltak a hírek, hogy
milyen sokan utaztak, azonban a hozzánk érkező panaszokból még mindig az derül ki, hogy az utasok nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jogok illetik meg őket, ha
egy légijáratot töröltek. Jelen összefoglaló a 261/2004/EK
rendelet szabályai alapján készült, tehát amennyiben uniós
országból történt volna a személyszállítás bármely légifuvarozóval, vagy uniós országba történt volna a személyszállítás közösségi légifuvarozóval.
Segítségnyújtás
Először is az utasok számára ellátást, azaz a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket kell rendelkezésre bocsátani, emellett a fogyasztóknak joguk van két
díjmentes telefonhívásra, telexre vagy faxüzenetre, illetve
e-mail küldésre. Ezen kívül szállást is biztosítani kell, ha
egy vagy több éjszakát kell ott tartózkodnia az utasnak, és
ennek megfelelően a szállítást a reptér és a szállás között.
Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat mégsem biztosítja a légi fuvarozó, akkor mindenképpen számlát, nyugtát
kell kérni a megvásárolt frissítőkről, a transzferről, szálloda
elhelyezésről, és kárigényként ezeket a számlákat kell benyújtani a légi fuvarozó részére.
A járat törlésére vonatkozó tájékoztatás esetén, az utasok
részére magyarázatot kell adni a lehetséges alternatív közlekedési módokról.
Visszatérítéshez vagy átfoglaláshoz való jog
Háromféle lehetőség áll fenn:
–– a jegy árának a vételi ár szerinti visszatérítése hét napon belül,

–– átfoglalás, összehasonlítható szállítási feltételek mellett, a végső célállomásukhoz a legkorábbi alkalommal,
–– átfoglalás, összehasonlítható szállítási feltételek mellett, a végső célállomásukhoz egy későbbi időpontban, amikor az utasnak megfelel, az ülőhelyek rendelkezésre állásától függően.
Kártalanítás
A törölt repülőút hosszától függően 250-400-600 EUR
összegű kártalanítás jár az utasoknak.
Nem jár kártalanítás, ha
–– a menetrend szerinti indulási időpont előtt legalább
két héttel tájékoztatták az utasokat a járat törléséről,
vagy
–– az indulás menetrend szerinti időpontja előtt legkorábban két héttel és legkésőbb hét nappal tájékoztatták őket a járat törléséről és átfoglalást ajánlottak
számukra, lehetővé téve, hogy legfeljebb a menetrend
szerinti indulás időpontja előtt két órával korábban
induljanak és végső célállomásukat a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb négy órás
késéssel érjék el; vagy
–– az indulás menetrend szerinti időpontja előtti hét
napon belül tájékoztatták őket a járat törléséről, és
átfoglalást ajánlottak számukra, lehetővé téve, hogy
legfeljebb egy órával a menetrend szerinti indulás
időpontja előtt induljanak, és végső célállomásukat a
menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb két órás késéssel érjék el.
Ezen kívül az üzemeltető légifuvarozó nem köteles kártérítést fizetni, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését
olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden
ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni.
További információk:
Dr. Kispál Edit
szóvivő
06-30-400-4477
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Jognak asztalánál

Jognak asztalánál

„…a jognak asztalánál…”
Új sorozatot indítottunk októberben. Jogi témájú, akár
egyedi, akár általános esetek alapján szeretnénk betekintést adni a törvények világába, hogy könnyebb legyen eligazodni, döntést hozni a minket érintő, vagy
érinthető élethelyzetekre. Az adott témához, mindenki
hozzászólhat, kérdéseket tehet fel, amelyekre (megőrizve a kérdező anonimitását) szakszerű jogi választ
adunk. Reméljük, ez a rovatunk is jó szolgálatot nyújt
Olvasóinknak – a szerkesztő.
ÖRÖKÜL HAGYOM…(2. RÉSZ)
Házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs
Az öröklés bemutatásakor nem hiányozhat annak tisztázása, hogy az együttélés jogilag kialakított formáiban az
együtt élő hátramaradott milyen jogon, milyen formában
örökölhet.
Ennek meghatározásához feltétlenül szükség van a törvényi rendelkezéseket megismerni, annál is inkább, mert
ez kihatással van a hátramaradottakra, akár örökölnek,
akár nem.
Nem kitérve a házasság történelmére, szükséges leszögezni, hogy a házassághoz az államok gazdasági és jogi
következményeket fűznek, még akkor is, ha a házasságot
elsősorban az uralkodó vallás szerint ismerik el. Az állam a
házasságot a társadalom és az államilag elfogadott társadalmi rend alapvető intézményének tekinti, és a legmagasabb
jogi szintű szabályokban (alkotmányok, alaptörvények)
rögzíti a házassági viszonyokat. A házasággal, a családi
kötelékekkel a bőséges joganyaggal rendelkező családi jog
foglalkozik, több részletes öröklési szabályt is tartalmaz.
Magyarország az európai hagyományok szerint a házasság intézményét úgy határozta meg, hogy egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége, az ő életközösségük hozza létre a családot. Az évezred
elején számos ország jogrendjében megjelent az azonos
neműek házasságának intézménye is, hazánk egyelőre nem
tartozik ezen országok körébe. Az azonos neműek együttélés megmaradt az államilag szabályozott lazább együttélés
formák között.
A házasság a házasságkötés jogilag szabályozott intézményével jön létre, ennek révén egy férfi és egy nő egymásnak
házastársaivá válnak. A házasság – jogilag elismert életközösség, megszűnése is jogilag szabályozott keretek között
történik.
Manapság már jelentősen elterjedt az élettársi kapcsolat,
amelyben egy férfi és egy nő érzelmi-gazdasági közösségben
él, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi
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kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban, valamint jellemző,
hogy nem vetik alá magukat a házasságkötési eljárásnak.
Az élettársi kapcsolat megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot
létesítenek, vagy életközösségük véget ér (elhagyják a közös
lakhelyet, már nem élnek együtt).
Egymás közötti vagyoni viszonyaikat közokiratba vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt szerződéssel rendezhetik.
A magyar jogrendbe 2009-ben került be egy erről szóló
törvényben a bejegyzett élettársi kapcsolat, amely akkor
jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű
személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett
élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. (Ebből következően kiskorú nem létesíthet ilyen élettársi kapcsolatot).
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot
az illetékes anyakönyvvezetőnél együttesen, személyesen
kell bejelenteni.
Több esetben tapasztalható, hogy összetévesztik az élettársi és bejegyzett élettársi kapcsolatot. A legfontosabb különbség az, hogy az élettársi kapcsolat automatikusan létrejön, ha két egymással érzelmi-gazdasági közösségben élő
személy együtt él, és automatikusan megszűnik, ha például
külön költöznek. Az élettársak vagyoni viszonyait külön
szerződéssel kell rendezni. Az élettársak csak végrendelettel
örökölhetnek.
A bejegyzett élettársi kapcsolat az anyakönyvvezető előtti akaratnyilvánítással jön létre, és az egyik fél haláláig vagy
a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáig áll fenn, továbbá, hogy a bejegyzett élettársak között vagyonközösség
keletkezik. A bejegyzett élettársak a kapcsolat vége esetén
jogosultak tartásdíjra is, végrendelet hiányában törvényes
örökösök, és végrendelet esetén is megilleti őket a kötelesrész.
Kiesés az örökségből
A Ptk. felsorolja a kiesési okokat, melyeket fontos bemutatni, mivel az örökléssel kapcsolatos viták jórésze ezen kiesési okok miatt merül fel.
Mindenek előtt, teljesen evidens, aki az örökhagyó előtt
hal meg, az nem örökölhet. A már emlegetett esetben, ha
az örökhagyó fia és unokája (pl. egy tömegszerencsétlenségben) meghalnak, ők nem örökölhetnek (és ez kihat leszármazottjaikra is)
Szintén már említettük, hogy kiesik az örökségből az,
aki a hagyatékot az öröklés megnyílásakor törvénynél fogva nem szerezheti meg (pl. a reménybeli megszületendő

gyermek, akit már méhmagzat korában örökösnek neveztek ki, halva születik). Nagyon sok esetet ismerünk,
amikor a házastársak külön élnek, de nem váltak el. Ilyen
esetben az a főszabály, hogy nem örökölhet az örökhagyó
után a különélő házastárs, ha az az öröklés megnyílásakor
a házastársak már éltek együtt életközösségben, és az eset
körülményeit is megvizsgálva megállapítható, hogy nem
fogják visszaállítani életközösségüket.
Érdemtelenség az öröklésre
Nem örökölhat az se, aki az örökségre érdemtelenné vált.
Sajnos az ilyen indokok mögött súlyos családi konfliktusok
állnak, vagy lelketlen, a többiek érdekeit figyelmen kívül
hagyó örökösi érdekérvényesítés, az örökös akár bűncselekményt is elkövet az örökség megszerzéséért (Elég csak
egy–két Agatha Christie–t elolvasni, vagy a vagyonos családok törtnetét, példákban bővelkedik a történelem)
Érdemtelenné válik az örökségre az az örökös, aki
az örökhagyó, vagy törvényes örököse, végrendeletében
örökösként megnevezett személy életére tört (ugye ismerős
helyzet?!)
megakadályozza az örökhagyó végakaratának kinyilvánítását, a végakarat érvényesítését meghiúsította, illetve
ezek egyikét akárcsak megkísérelte (ugye mindenki ismeri
a végrendelet eltitkolásának, vagy a hirtelen előkerült végrendeletek eseteit, melyekben bővelkedik a krimiirodalom)
Aki a felsorolt, a törvényben megjelölt cselekmények
valamelyikét elkövette, semmilyen jogcímen nem örökölhet az örökhagyó után, azaz nem számíthat örökrészre,
kötelesrészre, vagy hagyományra. Csak a felsorolt cselekmények elkövetése jelenti az öröklésre való érdemtelenséget, a hétköznapi szóhasználatban mást jelent, hogy valaki
érdemtelenné válik, ezek általában erkölcsileg elítélendő
magatartások, de elkövetőjük akár még örökölhet is.

Az érdemtelenségre az hivatkozhat, aki az az érdemtelen
személy kiesése folytán maga is örökölne, mentesülne a
végrendelettel reá rótt terhek alól.
Persze vannak és lehetnek meleg szívű szülők, nagyszülők, akik megbocsájtanak érdemtelenségre okot adó cselekményt elkövető leszármazottjuknak, függetlenül attól,
hogy az ellenük, vagy más ellen irányult. De megbocsátását
fejezheti ki az is, aki ellen ilyen magatartást követett el a
majdani vagy tényleges örökös. Ha ezek a megbocsátások
megtörténtek, a megbocsátott magatartásra nem lehet hivatkozni, mint érdemtelenségi okra.
Kizárás vagy kitagadás az örökségből
Nem lehet örökös az sem, akit az örökhagyó az öröklésből
kizárt vagy kitagadott. El lehet képzelni, hogy mennyi tragédia, engesztelhetetlen harag, gyűlölet, el nem viselhető
ember magatartás, vulkánként kitörő érzelem, vagy éppen
az ellenkezője, rideg érzéketlenség húzódik meg a mögött
az egyszerű mondat mögött, ha a végrendeletben az örökhagyó azt rendeli: Fiamat kitagadom az örökségből.
Különbség van aközött, hogy az örökhagyó kizárja vagy
kitagadja örökösét az örökségből. Kizárás esetén az örökhagyó indoklás nélkül kizárhatja konkrétan néven nevezett
örökösét, vagy más személyt a törvényes öröklésből, de az
így kizárt személyt nem foszthatja meg a kötelesrésztől. Ha
meg akarja őt fosztani a kötelesrésztől is, ki kell őt tagadnia.
Ha az örökhagyó még a kötelesrésztől is meg akarja fosztani örökösét, akkor ki kell mondania a végrendeletben,
szintén néven nevezve örökösét, hogy őt a törvényben felsorolt valamely okra hivatkozva kitagadja az örökségből.
Ezzel a kitagadással ez az örökös elesik a kötelesrésztől.
Szerző:
Rózsáné dr. Lupkovics Mariann
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Művészlegendák –
Domján Edit

nálni az „illetékes elvtársra”, inkább
használtan vett egy kis 600-as Fiatot.

1972. december 25-én, a negyvenedik születésnapján
Domján Edit önkezével vetett véget az életének. Hogy mi
késztette a végzetes lépésre a színésznőt, akit egy ország
ismert és szeretett, nem tudhatjuk, ám pályatársai visszaemlékezései alapján biztosan jóval árnyaltabb a kép annál,
mint hogy „nem akart megöregedni” – amint az a mai napig él a köztudatban. Mezei M. Katalin emlékezése.
Szakérettségivel a főiskolára
Paraszti származású anya és gyári munkás apa gyermekeként látta meg a napvilágot 1932. december 25-én, Budapesten. A tehetsége már iskolásként megmutatkozott
– több tanára szerint is színpadra termett –, ám a szülők
nemigen hittek abban, hogy a lányuk egyszer majd ilyen
kiváltságos pályára léphet. A sors azonban másképp akarta:
a kislány rendszeres fellépője lett az úttörő-, később a pártrendezvényeknek, és mind inkább megerősödött benne a
vágy, hogy egyszer majd mégis színésznő legyen.
1949-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola iskolai
végzettségre való tekintet nélkül buzdította felvételire a
munkás- és parasztfiatalokat.
Domján Edit szerencsét próbált, és sikerrel vette az akadályt, ám mielőtt megkezdte volna felsőfokú tanulmányait,
el kellett végeznie egy egyéves szakérettségi tanfolyamot. Nem
volt ez ritkaság akkoriban – szakérettségis volt többek között
osztálytársa, Avar István is, aki előtte bányában dolgozott.
Esküvői lakoma a menzán
A származás, ha sokat nyomott is a latban, önmagában
nem volt elég – a hatvan növendékből három év múlva
mindössze tizenkettő maradt. Megesett, hogy Domján
Edit alatt is rezgett a léc, ráadásul épp egy olyan helyzetgyakorlatnál, amit osztálytársa és szerelme, Kaló Flórián
írt neki. Végül mindketten megszerezték a diplomát, és a
Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződtek, mivel az akkori
szokás szerint a frissen végzett színészeknek először vidéken
kellett játszaniuk.
A költözés előtt még gyorsan összeházasodtak, mindenféle
felhajtás nélkül. A tanács folyosóján szólítottak meg két idegent, lennének-e tanúik, az „esküvői lakoma” pedig menzai
rántott levesből és tonhalból állt.
A „kis fekete bogár” Szegeden
A szegedi színház társulata eleinte nem fűzhetett túl nagy
reményeket a „kis fekete bogárhoz”, ám hamar kiderült: a
fiatal színésznő nemcsak istenáldotta tehetség, de lelkiismeretes és tisztelettudó is, és egyre jelentősebb feladatokkal bízták meg. Így például A szép Juhásznéban Krisztina
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karakterét ölthette magára, amivel nem csupán a közönséget, hanem a premierre ellátogató idős szerzőt, Huszka
Jenőt is elbűvölte. Ám ő – a férjével együtt – mindvégig
Budapestre vágyott – emiatt még egy, a színház által felajánlott lakást sem fogadtak el, ami pedig komoly előrelépés lett volna a szerényen bútorozott kisszoba után, amit
egy bizonyos Vilma nénitől béreltek. Kaló azonban az ’56os fellépése miatt mellőzötté vált a fővárosban – felesége
pedig ebben is osztozott vele.
Hisztérikus siker
1959-ben mégis rájuk mosolygott a szerencse: Herskó János
rendező őket kérte fel a Két emelet boldogság című filmvígjáték két főszerepére – ráadásul egy házaspárt játszhattak –,
ami aztán meghozta nekik az országos ismertséget.
1961-ben végre visszatérhettek Pestre. Kaló Flórián a
József Attila Színház társulatához csatlakozott, Domján
Edit pedig Petőfi Színház tagja lett, ahonnan később a
Nemzetibe, majd a Madáchba vezetett az útja. Ez utóbbi
teátrumban csodálatos bemutatkozási lehetőséget kapott A
bolond lány Jozefájaként. Az előadás hisztérikus sikert aratott – mindenki látni akarta Domján Edit, Garas Dezső és
Márkus László parádés hármasát. A színésznőt Madáchban
végzett munkái mellett elárasztották a felkérések a tévéből,
a rádióból és a szinkronból, gyakran hívták filmekbe is. Voltaképpen a kor sztárjává vált, még ha akkoriban senkinek
sem jutott volna eszébe ezt a szót használni. Mégis szerény
maradt. Így például – mint Sztankay István mesélte – soron
kívül kaphatott volna autót abban az időben, amikor a kiutalásra éveket kellett várni, ő azonban nem akart rátelefo-

„Nagyon nem illett
erre a csatatérre”
A sikerek az anyagi biztonságot is
meghozták: a házaspár lakást kapott
a XIII. kerületben, az állatimádó
Domján Editnek végre lehetett cicája és kutyája. Elvileg minden adott
volt a harmonikus élethez, a színésznő azonban nem volt boldog, ami
részben imádott hivatásának volt
köszönhető – hiszen a színművészet minden szépségével
együtt könyörtelen pálya.
Szívére vette például, hogy jellegzetesen elnyújtott mássalhangzói miatt a kritikusok modorosnak ítélték. Ugyanígy
megviselte, amikor egy vadidegen asszony kutyasétáltatás
közben szemrehányást tett neki: „Inkább gyereket szüljön!”.
„A mi pályánk csatatér. Kötélidegek és elefántbőr kellenek hozzá. Domján Edit nagyon nem illett erre a csatatérre. (…) Mintha láthatatlan falat emelt volna önmaga és a
külvilág közé” – nyilatkozta Kállai Ferenc. Ez a fajta védelem azonban óhatatlanul együtt járt a magánnyal: „Hiszen
így állok, ilyen egyedül…” – panaszkodott Domján Edit
Tolnay Klárinak, miközben a kisujját mutatta.
Az idő múlását is nehezére esett elfogadni:
„Ez? Ez vagyok én? Ezek az én karjaim? Ez az én arcom?” – kiáltott fel egy utószinkronnál, amikor meglátta
magát a vásznon.
Házassága sosem volt mentes kisebb-nagyobb viharoktól, melyeken egy idő után nem tudtak felülkerekedni.
A válásban talán az is közrejátszott, hogy míg Domján Edit
mindent elért, amit ebben a szakmában lehetséges, Kaló
Flórián a maga színházában kevésbé volt előtérben – a hatalom valószínűleg még ekkor sem tudta teljes mértékben
megbocsátani azt, hogy annak idején a maga eszközeivel
kinyilvánította a forradalom iránti szimpátiáját.
A másik nagy szerelem: Szécsi Pál
1972-ben, a rádióban ismerkedett meg élete másik meghatározó férfijával, Szécsi Pál táncdalénekessel. Látszólag
mesébe illően indult a szerelmük, bár egyesek úgy tartották, csupán két talajvesztett ember próbál egymásból erőt
meríteni. Ráadásul a közvélemény sem nézte jó szemmel a
köztük lévő korkülönbséget – Domján Edit tizenkét évvel
idősebb volt. Kapcsolatuk mindössze nyolc hónapot ért
meg. A hányattatott sorsú, depresszióra hajlamos Szécsi
Pál, akinek már korábban is voltak alkoholproblémái, egyre többször nyúlt a pohár után, a színésznő pedig ezt nem
tudta és nem is akarta felvállalni.
Szécsi nála lévő holmijait egy bőröndbe rakta, és az egészet beledobta a Dunába.
Ezt követően derült ki, hogy gyereket vár, ám így, magára maradva a terhesség megszakítása mellett döntött.

Egykori szerelme azonban még ekkor sem volt közömbös számára: levélben kérte az énekes nővérét, Szécsi Katit, hogy vigyázzon rá, mert ő
többé már nem teheti meg.
Senki sem tudta, hogy
a halálra készül
A szakítást követően az amúgy is
érzékeny színésznő egyre labilisabbá vált – hol indokolatlanul jókedvűnek látszott, hol egy madárhoz
hasonlította magát, aki nem tudja,
mikor repül neki egy magasfeszültségű villanyoszlopnak.
Rajongott orosz agarát, Princet egyszer csak elaltattatta, azt
mondta: „Nem maradt volna meg senkinél”.
Azon a bizonyos karácsonyon meglátogatta a szüleit,
az öccsét, és telefonon beszélt Kaló Flóriánnal – nem volt
ebben semmi rendkívüli, hiszen jó barátságban maradtak.
Egy kanadai rajongóját emlegette, aki feleségül akarja venni: „Talán egyszer milliomos leszek” – tette hozzá viccesen.
„Majd ötvenéves koromban nyakkendőt kötök, és újra
megkérem a kezed” – mondta szintén tréfálkozva Kaló.
„Ó, azt én már nem érem meg” – jött a válasz. Kaló Flórián nem tudhatta, hogy egykori felesége mindezt szó szerint
érti.
Másnap este Almási Éva, akivel nemcsak kollégák, hanem barátok is voltak, azt ígérte, hogy az előadásai után
meglátogatja és felköszönti. Így is tett, ám hiába csengetett, senki nem nyitott ajtót. Később telefonálni is próbált,
de akkor sem járt sikerrel.
„Ma vagyok negyvenéves”
Karácsony utolsó napján Domján Edit, bár előadása lett
volna, nem jelent meg a színházban. Mensáros László, Bálint András, Nagy Anna és Taub Pál taxival mentek a lakásához. Mensáros benézett a levélnyíláson, és a színésznő
lebegő testét pillantotta meg.
Mint kiderült, Domján Edit olyannyira eltökélt volt,
hogy gyógyszert vett be, felvágta az ereit, és ezután felakasztotta magát.
Kaló Flóriánnak címezte a búcsúlevelét, melynek utolsó
mondata így szólt: „Ma vagyok negyvenéves” – zárójelbe
téve, három felkiáltójellel a végén.
Müller Péter, akivel a Madáchban dolgoztak együtt,
ezekkel a szavakkal emlékezett meg róla:
„Mondják, Edit az öregedést nem óhajtotta vállalni. Ez
tévedés. Nem volt ő ennyire hiú, nem olyan ember volt,
aki ifjúságának elvesztésétől ennyire rettegett volna. Nem.
Azt hiszem, ezzel a negyven évvel egyszerűen csak határt
akart szabni magának.”
Tényleg nem csinálta tovább, de sok évvel a halála után
is itt cseng a fülünkben csodálatos hangja, már soha nem
múló szépsége és varázslatos lénye.
Mezei M. Katalin
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Neten megy

Horoszkóp

Unod már a médiából ömlő aggódás cunamit, hogy
198 445 654 ember hal meg ezred másodpercenként
körülötted? Akkor most egy kicsit felvidítunk:
KÖNNYED, POZITÍV HÍREK
Pillangót láttak Kondoros határában.
Egy hathónapos baba ma délelőtt fél tízkor három aprót
pukizott Zalaszentgróton.
Pécs külvárosában, egy kertes ház udvarában kiscicákat
észleltek. A négy játékos kölyökmacska közül az egyik halkan nyávogott is. Szakértők kiderítették, hogy a hangképzés szerencsére nem éhség miatt történt.
Egy néni ma hajnalban kedves lánykori emlékeire gondolt Kecskemét városközpontjában. Jóleső sóhajtása a
szomszédban is hallható volt.
Nem tűnt el egy bácsi Mohácson. Reggel látták sétálni a
Bethlen Gábor utcán, majd betért egy helyi pékségbe, utána pedig feltűnt a lottózóban is. Kezd éhes lenni, és szívesen meginna egy pohár sört is – mondta, de amúgy jól van.

Közúti szerencse történt a 44-es főút mentén, Szarvas
közelében. Egy autós megállt a kijelölt pihenőhelyen, és
leszakajtott egy négylevelű lóherét.
Brit tudósok ebéd után harmincöt percet szundítottak.
Ébredéskor megállapították, hogy ez tök jó volt, máskor is
kéne kaja után szunyálni.
Radics Gigi, Zséda, Majka, Puskás Peti, Csonka András
és Geszti Péter. Nincs velük semmi különös.
Tegnap a parlamentben egy képviselő azt mondta halkan, mosolyogva, hogy igen, rendben van, szerintünk is,
igyekszünk javítani a helyzeten, nagyon köszönjük az észrevételt, tegyük együtt jobbá az emberek életét!
Holnap hajnalban friss levegő várható.
Az eredeti szöveg szerzője a Viharsarki Kattintós oldal
(Hartay Csaba)

Hogyan legyél sikeres politikus?
Mostanra a társadalmi felemelkedés legkönnyebben járható és leggyorsabb útjává a látványos politikai tevékenység
lett, amely egyre több életét kezdő ambiciózus fiatal számára nyit páratlan perspektívákat. Az ő sikerességük elősegítése érdekében gyűjtöttük össze azokat a tanácsokat,
amelyek figyelembe vételével gyorsan érvényesülhetnek.
– Felejtsd el az eszméket, ha voltak – mindig azt mond,
amit a környezeted elvár.
– Tanulj be néhány népszerű frázist, amit mindenhol
elmondhatsz. („A magyar emberek érdekében, A nemzetért, A kereszténységért, Európa védelmezői vagyunk,
Soros ártó szervezetei hozzák a migráncsokat, Brüsszel ármánykodik” – a lényeg, hogy rajtunk kívül mindenki hülye.)
– Tanuld be legfőbb vezéred szólásait és minden esetben idézd azokat! Kedveskedj látványosan a főnökeidnek,
dicsérd őket az újságokban és a fészen, legyél a közelükben,
ahol te is látszol.
– Gyűjts információkat mindenki magánéletéről, amelyeket szükség esetén felhasználhatsz!
– Legyen facebookod, oszd meg a pártod üzeneteit,
becsméreld ellenfeleit, hirdesd a saját sikereidet!
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– Tanulj meg feltűnni! (Koszorúzás, ünnepségek, létesítmény átadások, templomi események, kedves családi képek gyerekkel, kutyával, jótékonykodás, kerti munka, stb.)
Teremts meg a saját imázsodat!
– Látványosan szeresd a nyugdíjasokat! (Élelmiszer csomag osztása, virág átnyújtása, idősotthoni látogatás, )
– Legyél jelen az egyház életében.
– Végezz folyamatos látszattevékenységet egy-két népszerű sport vagy kulturális szervezetben!
– Legyenek kapcsolataid a „másik oldal” felé is!
– Ünnepek idején ajándékozz a sajtó előtt!
– Alázatos és lojális legyél minden hatalmassággal
szemben!
– A pályázati pénzek elosztásakor gondolj minden érdekelt javadalmazására! Építsd ki a saját érdekhálózatodat,
amelyben mindenki sorsa tőled függ.
Ha mindezeket betartod, akkor a siker garantált.
Az ára csak annyi, hogy elveszíted emberi értékeidet és
rendes, megbecsült emberből egy jól fizetett szolgává leszel. Megéri?
(K.L.)



Kos

III. 21.–IV. 20.

Karácsonyig sokszor napi tíz-tizenkét órát is dolgozhat, ezért az ünnepi
vásárlás, készülődés nagy részét most
nyugodtan rábízhatja a családjára. Csak
amit feltétlenül önnek kell elintéznie,
arra vállalkozzon, és ha lehet, kerülje a
tömegközlekedést.



Bika

IV. 21.–V. 20.

Egészségi problémája nem lesz, ha
igyekszik elkerülni a stresszhelyzeteket.
Bár azt szeretné, hogy az idei karácsonyt
is a megszokott módon tölthetné, ez a
vágya csak részben teljesülhet. A távol
élő családtagokkal ugyanis most nem
tud együtt ünnepelni.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Nagyon várja az ünnepeket, mert hiába
dolgozik otthonról, energiaszintje lassan mélypontra jut. Karácsonyig próbálja csökkenteni a munkával töltött
időt, amit csak lehet, halassza el jövő
év elejére. Ha kimerültnek érzi magát,
napközben is pihenjen le.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

Otthon komoly vitái lehetnek, mivel az
utóbbi időben alaposan megcsappant a
családi kassza. Szükség lesz a józan eszére, hogy meggyőzze szeretteit, néhány
hónapig takarékoskodniuk kell. Megfelelő költségvetési terv enyhítheti a pénzügyi problémáikat.



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Ha a munkája miatt nem kerülheti el
a személyes találkozókat, tegyen meg
mindent a saját és a másik fél érdekében
egészségük megőrzéséért. Bár megszokta, hogy karácsonykor a ritkábban látott
rokonokkal is együtt ünnepel, erre idén
nem lesz lehetősége.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

Minden gondolata a családja körül
forog, még a mostani rendhagyó karácsony előtt is azon töri a fejét, ki minek
örülne. Általában órákat tölt ajándékvásárlással, de most erről tegyen le. Minél
kevesebb ideig tartózkodjon zárt helyen, kerülje a tömeget.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

A házkörüli teendőket, legyen az takarítás, sütés-főzés, szereti egyedül csinálni,
legszívesebben elküldené otthonról a
többieket. Most munkahelyi feladatai
nagy részét is ott végzi, így nehezen osztja be idejét, ezért szüksége lesz a család
segítségére.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Ha önnek is megszűnt a munkája, nem
szabad feladnia. Bár eleinte nem hisz
benne, minden jóra fordul. Még karácsony előtt váratlan helyről érkezik
a segítség: ez lehet egy új terület a régi
munkahelyén, vagy kívülről kap visszautasíthatatlan ajánlatot.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A december a mai helyzetben is főleg az
ünnepekről szól, de gyakran jut eszébe,
hogyan tovább. Ha úgy látja, a jelenlegi
körülmények között nem jut egyről a
kettőre, gondolja végig számba jöhető
lehetőségeit, és ne féljen új területen kipróbálni magát.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Mindig átgondolja, mielőtt olyasmire
költene, ami nem létszükséglet, ennek
köszönhetően van megtakarított pénze.
Karácsony táján viszont ön is bőkezűbb,
de idén legyen óvatos, nehogy túlzásba
essen! Gondoljon a jövőre, különben
anyagi gondjai lehetnek.



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Szokásához híven már hetek óta, legalábbis gondolatban, készül a karácsonyra. Most azonban a járvány miatt
tegyen le nagyszabású tervei megvalósításáról, és le kell mondania arról is,
hogy távoli rokonokkal, szilveszterkor
pedig barátokkal ünnepeljen.



Halak

II. 20.–III. 20.

A szilvesztert párjával kettesben vagy
szűk családi körben tölti, de a gondokat, akárcsak karácsonykor, úgy ezen
az estén is próbálja elfelejteni. Inkább
fogalmazza meg magában jövő évi terveit, és igyekezzen kipihenni az ünnepi
készülődés fáradalmait.
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Rejtvény
MORBID VÉG.
Rejtvényünk számozott soraiban
egy tréfásnak szánt, de kissé lehandgoló,
morbid városi kiszólás olvasható,
meglepő befejezéssel.
A szeptember havi megfejtés:
Reménykedjünk azért, amit /
el akarunk érni, de / viseljük el, amit /
az élettől kapunk.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Vittek Marica, Hort
Mostani beküldési határidő:
2021. január 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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