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ÖregSzem Szerkesztői üzenet

Az ÖregSZEM 2020 fotópályázat díjnyertes képeiből (Értékelés a 14. oldalon) Miénk is a tér
A nagyvárosok lakótelepeinek világában üdítő színfolt lehet egy jól 
kitalált tér, park, tó. De csak akkor igazán, ha megtalálják – meg-
találjuk – a megfelelő funkciót nekik, vagyis ha az emberek kényel-
mükre használhatják. Sok helyen a használatot egy-egy játszótér, 
futópálya segíti, ami a mai pandémiás világban megváltás is lehet  
a bezártságra ítéltek számára. Legyen az idős, vagy fiatal.

Ez az egyenlősdi olyan szépen hangzik! (Szoktam is sokszor mon-
dani, mi, idősek, fiatalok együtt sírunk, együtt nevetünk! Vagyis 
az együttélés, az együttműködés, az egymásra utaltság elfogadása 
életünk lételeme kellene, hogy legyen.) Sajnos azonban a Sors – 
vagy éppen a mostani feszültségeink okozta ingerlékenység – komoly 
akadályokat gördít a békés egymás mellett élés áhított normája elé.

A mi terünk – közepén a tavunk – ideális. Kb. 700 méter körbe, kiváló burkolatú futó-
pálya körülötte, vadkacsák, olykor hattyúk, horgászlépcsők, padok, kutyasétáltató, játszóte-
rek, a szélénél bolt, kis kocsma – mi kell még? Hát, kellene körbe járda is, az viszont nincs. 
Így mindenki, aki friss levegőre, egy kis szabadbani kikapcsolódásra vágyik a panelból, az a 
futópályán keres magának „teret”. 

Így vagyok én is: Monspart Saci tanácsai után szabadon töltött napi egy órámat – kiles-
ve a legkevesebb mozgolódót – a futópályán töltöm, anyukámmal sétálva, olykor karöltve. 
A füves, buckás talajt kerüljük, a gumiburkolatú pálya viszont kiváló. Jót tesz a fájó bo-
káknak, és nem kell annyira az orrunk elé néznünk, nehogy elbotoljunk, hanem gyönyör-
ködhetünk a napsütésben (néha-néha), a madarakban, a hulló levelekben. Így gondolják 
a babakocsiban gyermeküket sétáltató anyák, a kutyusokat sétáltató barátnős asszonyságok, 
az unokasétáltatós nagypapák, a kocsmából kijövet pihenni térő padlakók, a horgászbottal 
bíbelődő pecások, az iskolából haza tartó fiatal szerelmespárok, és még ki tudja, hányféle 
használója akad a térnek. Múltkor még járókerettel is „közlekedett” valaki. Barátságban 
meg is lennénk együtt – pontosabban mi békén hagyjuk egymást.

Ha nem lennének a futók is a pályán! Ők is szeretik a gumipályát, annál kevésbé azo-
kat, akik nem futnak rajta. Mert a futópálya futóknak való! Nem azoknak, akik sétálnak, 
gyalogolnak, rohannak, járnak-kelnek, kószálnak csak a friss levegőn. Már maga a tény, 
hogy a futókkal szemben gyalogolunk (hogy lássuk, mikor jönnek, és kitérjünk előlük), az 
is konfliktusforrás, beszólások, kötekedés lesz belőle, láttam már dulakodást is emiatt. Aki 
összeférhetetlen a való világban, a hétköznapokban, az miért lenne más a futópályán?

Értetlenkedem ilyenkor. Lehet, hogy át kellene nevezni a futópályát Egészség térré, vagy 
esetleg a futópálya köré kellene építeni egy sétálópályát? Azt hiszem, fel is vetem a képvise-
lőnknek. Ez még mindig egyszerűbb lenne, mint megtanítani az összeférni nem tudókkal 
Határ Győző igazságát: természetünkké, életközegünkké kellene tenni azt a világreformáló 
béketűrést, amely nyomorúságaink közepette is, mindmáig a világ legnagyobb gondolata: a 
toleranciát, a megértést! 
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Az éneklés új értelmet adott napjainknak

Az emberi életben is tiszteletet érdemel egy 50 éves aktív 
tevékenységgel eltöltött időszak. A  Tapolcai Batsányi Ve-
gyeskórus hivatalosan 2019-ben ünnepelte a működésének 
félévszázados jubileumát. 

A kórus fél évszázadáról leghitelesebben Csaba Dezső 
nyugdíjas társunk tud hiteles információkat adni, aki a kó-
rus és jogelődjének munkájában 1962 óta vesz részt. Csaba 
Dezső a későbbiekben 1992 és 2017 között a kórus válasz-
tott vezetőjeként is dolgozott. Ezen időszak alatt személye-
sen élte meg azt a változást, hogy a nagy létszámú fiatalokból 
álló kórus mára a Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Érdek-
védelmi és Érdekképviseleti Egyesületének kórusává vált. 
Fontos tudni azt is, hogy Csaba Dezső 2007 és 2013 között 
a nyugdíjas-egyesület elnöke volt, és ezt a tisztséget csak az 
egészségi állapotában történt változás miatt volt kénytelen 
feladni. Ma a tagság egyhangú egyetértésével, örökös elnök. 

Csaba Dezső szerint a közös éneklés napjainkra az idősek 
privilégiuma maradt, akiknek az éneklés az életük részévé 
vált és naponta vállalják fel a kultúrát szerető közösségek 
előtt az énekkultúra terjesztést itthon és külföldön egyaránt.

Olvasóinknak bemutatkozik a Tapolcai Batsányi Vegyes-
kórus, erről kérdezzük Csaba Dezsőt.

Melyek voltak az énekkar megalakulásának előzményei? 
 A kezdetekkel kapcsolatban meg kell emlékeznünk a vá-

ros kultúra történelméről is. A II. Világháború után 1951-
ben lett Tapolcának gimnáziuma. Az első két évet a Sümegi 
Gimnázium kihelyezett tagozataként élte meg és csak ezután 
lett önálló igazgatása és tantestülete. Ebbe az iskolába he-
lyezték át a Pápán már nagysikerű egyházi kórust felépítő 
biológia és ének-zene szakos fiatal tanárt: Borsányi Gábort.

Borsányi Gábor új helyén is kiváló énekkart alakított a 
gimnázium tanulóiból, és létrehozta a város első többszó-
lamú vegyeskarát, valamint egy szimfonikus zenekart. Ezek 
1954-re már komoly együttesek voltak. Az  évek múltával 
a kórus Borsányi karnagy úr vezetésével az országban és a 
határainkon kívül is a fellépéseikkel egyre nagyobb hírnevet 
szerzett magának és a vegyes karának. 

1966-ban – Tapolca várossá nyilvánítása alkalmából – 
Kistétényi Melinda neki és kórusának dedikálta a Berzsenyi 
D. Búcsú Kemenesaljától című versére írott kórusművét.

Hivatalosan mikorra tehető a kórus megalakulása?
A város hivatalos irataiból és a visszaemlékező írásomból 

is látható, hogy a kórus 1969-ben vette fel a Batsányi János 
Művelődési és Oktatási Központ Vegyeskórusa nevet. Ez a 
hosszú név nagyon rövid idő alatt Batsányi Kórusra alakult. 
Talán a nevünkkel kapcsolatban azt is célszerű megemlíte-
nem, hogy városunkban régi hagyomány, hogy minden esz-
tendő május havában megemlékezünk a magyar irodalom 
markáns és forradalmár költőjéről, Tapolca híres szülöttéről- 
Batsányi Jánosról. A róla elnevezett emléknapok nem vélet-

lenül kerültek május 8–12. közé. A költő 1763. május 9-én 
született, és 1845. május 12-én hunyta le a szemét.

Mit lehet elmondani a kórus elmúlt fél évszázadáról?
A szerepléseink ismertté tették a kórust megyén belül, és 

bizonyos mértékben azon kívül is.
Mindig jó kapcsolatunk volt a keszthelyi Helikon Kórus-

sal, de rendszeresen hívtak minket a vasutas kórusok talál-
kozójára (Szombathely, Ceglédbercel, Szeged,). Pedagógus 
kórusokkal találkoztunk több éven át úgy, hogy minden 
évben más volt a vendéglátó (Hajdúszoboszló, Salgótarján). 
2011-ben hét kórus részvételével, komoly érdeklődés mel-
lett rendeztünk meg az adventi kórushangversenyt Tapol-
cán, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. 
Az évek alatt kialakult egy bevált fellépési rendszer és évente 
meghívtuk egymást egy-egy hangversenyre, amelyeken be-
mutathattuk a tudásunkat. Ez a sokszínűség alakította az 
évtizedek során a repertoárunkat is. Mint látható a fellépé-
seinken az egyházi énekektől, a klasszikusokon át, a magyar 
népdalfeldolgozásokig sokféle és színes területet képvisel-
tünk, de mindig alkalmazkodtunk az ünnepi műsor hangu-
latához. Ezek az esték, délutánok, sok esetben fehérasztalos 
baráti beszélgetésekkel értek véget.

A megyéből hogyan tudtatok kilépni a nemzetközi szín-
padra?

Az évek során többször minősítette a kórust a KOTA. 
Ezeken a minősítéseken elért kiváló minősítéseknek kö-
szönhetően először Csehszlovákiába (Kassa, Diószeg és 
Deáki), majd az NDK-ba is (Halle megye) eljutottunk. 
Később Ausztriába (Kufstein, Innsbruck..) majd az NSZK-
ba (Statdhagen, Neulussheim)  és - még Borsányi Gáborral 
-  minden  utunkat megkoronázta egy finnországi egyhetes 
tartózkodás Rowaniemiben a télapó hazájában, az északi 
sarkkörön.

A külföldi utak értékét növelte az a tény, hogy az már a 
rendszerváltás előtt megtörténhetett, amikor még nem vol-
tak ennyire nyitottak a határok. Ezért eleinte barna, később 
szürke útlevéllel átléphettük az országhatárt. Első útjainkon 
az egykori szomszédos Csehszlovákiába jutottunk el. A Kas-
sai Vasgyár meghívása kapcsán megkoszorúzhattuk Batsányi 
János kassai emléktábláját és tiszteletünket tehettük a dóm 
altemplomában II. Rákóczi Ferenc síremlékénél. Ezen az 
úton egészen Tátralomnicig eljutottunk. Egy másik utunk 
alkalmával Diószegen adtunk hangversenyt, és a kórus tagjai 
számára nagy élményt jelentett az, hogy meglátogathattuk 
Kodály Zoltán egyik leggazdagabb gyűjtőhelyét: Galántát.

A másik nagy külföldi élményünk az volt, hogy eljutott 
a Kórus az NDK-ba is. Halle megyében több koncertet ad-
tunk és mindenütt nagy sikerünk volt. Jártunk az evangéli-
kus reformátor: Luther Márton házában, templomában és 
énekeltünk Lipcsében a Népek Csatája Emlékművében és 

ott voltunk a Tamás-templom mellett, J. S. Bach templo-
mánál is.

Hazai viszonylatban nagy elismerést jelentett a kórusnak, 
hogy két rádiófelvétel is készült velünk, és szerepelhettünk a 
rádió Kórusmatinék című műsorában. Ezt a felvételt a Bu-
dai Várban a Szépművészeti Múzeum aulájának lépcsőjén – 
közönség előtt – készítették, és a következő vasárnap délelőtt 
adták le a rádióban. 

Eredményeinket elismeréseként 1999 júniusában Ta-
polca város önkormányzata a 30 éves kórust „TAPOLCAI 
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT” kitüntetésben részesítette. 

Az alapító karnagyunkkal – nyugdíjazásáig – nagyon szép 
eredményeket értünk el. Állandó résztvevői voltunk Tapolca 
és a környék települései ünnepségeinek. A megyei bemuta-
tókon való sikeres fellépéseken túl az országon belül nagyon 
sok meghívásnak tettünk eleget. Újabban fellépői vagyunk 
a NYOSZ Országos Dalköri Fesztiváljainak. Nagy öröm ért 
minket 2019-ben, amikor a kórus fennállásának 50. évfor-
dulóján Balatonalmádiban a szakmai zsűri arany fokozatú 
díját nyertük el. 

A következő karnagyok alatt is voltak szép eredményei a 
kórusnak, de már közel sem olyanok, mint az előbb leírtak. 
Külföldi útjaink Stadthagenre – Tapolca testvérvárosára – 
és a szlovákiai Nagymegyerre szűkültek. Sajnos mindkettő 
megszűnt a pénzügyi lehetőségek szűkülése miatt. Most az 
ötödik karnagyunkkal dolgozunk, és próbálunk mindent 
megtenni, hogy sikerrel szerepeljünk.

Milyen jelentős változás történt a kórusnál az elmúlt évti-
zedekben?

Az utolsó harminc évben a kultúrpolitika és a város zenei 
életének változása azt eredményezte, hogy a valamikor nagy 
létszámú – a 80-as években 45-50 főt számláló –, nagyrészt 

fiatalokból álló kórus (30–50 évesek) minden évvel kisebb 
létszámú és idősebb lett. Kénytelenek lettünk megállapítani, 
hogy a fiatalok nem jönnek közénk. Ezért helyes lépésnek 
tartottuk a nyugdíjas egyesületbe kérni a felvételünket. Na-
gyon örülünk, hogy tudtunk csatlakozni és ezzel bővültek a 
fellépési lehetőségeink is.

Mi, a kórus tagjai úgy gondoljuk, hogy nem fölösleges, 
amit csinálunk, Fellépünk a Batsányi héten, az Idősek Nap-
ján, Karácsony hetében minden évben a Deák Jenő kórház 
Belgyógyászati osztályán és egy Tapolcán működő Idősek 
Otthonában. Minden fellépésünkre szeretettel várnak min-
ket, mert egy kis fényt, hangulatot viszünk az életükbe!

A tagok már egy baráti társaságot alkotnak, nem csak a 
hivatalos alkalmakon látjuk egymást, hanem névnapokon, 
egyéb alkalmakon is találkozunk fehér asztal mellett és ilyen-
kor már nem kottából énekelünk.

Tavaly ünnepeltük az 50. évfordulónkat! Még van két 
tagunk, aki már a névadáskor is énekelt a kórusban. A jubi-
leumi ünnepi rendezvényünkön Dobó Zoltán polgármester 
köszöntötte a kórus tagjait. Beszédében kiemelte, hogy az 
ötven év működés nagyon komoly és tiszteletre méltó telje-
sítmény bármilyen civil szerveződés esetében, különösen egy 
olyan csapat esetében, amely a hazai zenei kultúra ápolását, 
éltetését tűzte zászlajára, mindezt önfenntartó, önfinanszí-
rozó módon. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a Batsányi Kórus is 
teljesítményével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a zenei 
kultúra térképén a jövőben Tapolca vastag betűvel nyomtat-
va jelenjen meg. Megköszönte a kórus eddig végzett mun-
káját és további fél évszázadnyi fennállást kívánt a vegyes-kar 
tagjainak.

Demeter Ferenc
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a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, a 
Lehet Más a Politika, a Párbeszéd Magyarországért és az 
Országos Nyugdíjas Parlament képviselői négy témában 
tudtak egyeztetett álláspontot kialakítani és közös doku-
mentumot aláírni. Az  aláírók támogatják, hogy: követ-
kezőkben az év eleji nyugdíjemelések mértékének meg-
határozásakor az aktuális évre prognosztizált fogyasztói 
áremelkedés és a bruttó bérkiáramlás mértékét egyaránt 
figyelembe kell venni (vegyes indexálás); a nyugellátásban 
részesültek között tapasztalható, a lakóterületi elhelyez-
kedés, valamint a nemek szerinti, továbbá a nyugdíjba 
vonulás időpontja miatt kialakult indokolatlanul nagy-
arányú ellátásbeli különbségeket folyamatosan mérsékel-
ni kell (nyugdíjkorrekciós program); a legalacsonyabb 
(medián nyugdíj hatvan százaléka alatti) nyugellátásban 
részesültek havi nyugdíját külön intézkedéssel fel kell 
emelni (nyugdíj-felzárkóztatási program); az országos 
és a helyi közhatalmi döntéshozók, valamint az idősek 
önszervezésén alapuló civil szervezetek képviselőivel 
rendszeres időközönként összeülő egyeztető intézményt 
kell létrehozni (idősügyi egyeztető tanácsok).   További 
bizakodásra adhat okot az is, hogy az egyeztetések nem 
fejeződtek be. Az első lépésben kialakított megállapodás 
aláírói tovább keresik az idősek érdekében szükségesnek 
és közösen támogatandónak tartott javaslatokat. Ha si-
keresen zárulnak az összehangoló munkák, akkor négy 
újabb területen születhetnek az idősek számára kedvező, 
közös javaslatok. Ezek: elősegítenék a generációk közötti 
szolidaritás intézményesítését; hozzájárulnának az idősek 
közösségi jogai gyakorlása feltételeinek javulásához; biz-
tosítanák a nyugdíjba vonulók szolgálati idejének számí-
tásánál a kedvezőbb eljárásokat, a nyugellátások esetén 

érvényre juttatnák a társadalmi igazságosságot. A nyug-
díjasok mind erkölcsileg, mind politikailag és közgazda-
ságilag is megérdemelnék a mainál jelentősebb figyelmet 
és támogatást. Egyrészt azért, mert az ország jelenlegi gaz-
dasági teljesítménye nagymértékben függ az előző nem-
zedék erőfeszítésétől. Másrészt azért, mert a nyugdíjasok 
nagy része jelenleg is számottevő mértékben gyarapítja  
a társadalom erőforrásait. Nem kis részük továbbra is 
munkát vállal, sokan az unokáik nevelésében segédkez-
nek, érzékelhető mértékben közreműködnek idős honfi-
társaik ápolásában, nyugdíjas önkéntes munkákban vesz 
részt, és nem utolsó sorban jelentős nagyságú adót is fi-
zetnek (áfa, jövedéki adó, súlyadó, helyi adó stb.). Mind 
a jelenlegi, mind a jövőbeli nyugdíjasok megalapozottan 
várhatják el, hogy az első lépéseket újabbak követik, és az 
idősek társadalmi megbecsülésében hamarosan kedvező 
fordulat áll elő. 

Az írás megjelent a Népszava 2020.11.30-i számában

Karácsony Mihály, 
az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke

Igazságosabb nyugdíjrendszert!
A nyugdíjasok nagy részének napjainkban nem sok oka 
van az örömre. Az általuk fogyasztott termékek és szolgál-
tatások árának rohamos növekedésétől jelentősen elma-
radnak a nyugdíjemelések, így folyamatosan nő az idősek 
anyagi kiszolgáltatottsága. Az  idényáras élelmiszerek ára 
– zöldség, gyümölcs – egy év alatt 15,7 százalékkal nőtt, 
míg az éves nyugdíjemelés 2020-ra csak négy százalék. 
A nyugdíjasokat egyre többször igazságtalanul és méltat-
lanul emlegetik a nyilvánosság fórumain, és ezért társa-
dalmi megbecsülésük érzékelhetően csökken. A korona-
vírus járvány hatásainak legjobban kitett csoportjaként 
– a szomorúan sok áldozaton túl – elszenvedik társas a 
kapcsolatok beszűkülését, továbbá az ellátásukra szakoso-
dott intézmények sajnálatos leépülését is. A mostanában 
nyugdíjas státuszba lépők sokasága (Ratkó-gyerekek) azt 
tapasztalhatta, hogy az eddigi életük során mindig azok-
ból az intézményekből volt hiány, amelyek az ő létezésük 
keretét adták, az óvodáktól az idősotthonokig. Mind-
ezek miatt a nyugdíjasok többségének életkörülményei 
az utóbbi időben érzékelhetően romlottak. Reményeink 
szerint a fent vázolt tendenciák megállítására, majd sze-

rencsés esetben azok megfordítására a közeljövőben lehe-
tőség nyílhat. Egy asztalhoz ültek ugyanis a nyugdíjasok 
képviselői, a nyugdíjkérdés szakértői és a politikai pártok 
megbízottjai. A több hónapig tartó egyeztetésnek az volt 
a célja, hogy a tárgyaló felek megállapodjanak az idős 
nemzedék érdekében szükségesnek tartott és mindegyi-
kük által támogatható intézkedésekről. A közös álláspont 
kialakításához az út a helyi nyugdíjas klubok, körök, szer-
vezetek, tagozatok, műhelyek és csoportok képviselői és 
szakértői előbb területi, majd országos egyeztetésével és 
javaslatmegfogalmazó aktivitásával vezetett. A közel há-
romezer érintett résztvevő a felmenő rendszerű nyugdí-
jas parlamentek keretében megfogalmazta az idősek által 
legfontosabbnak tartott intézkedéseket és azok fontossági 
rangsorát. (fotó) Képviselőik azzal keresték meg a de-
mokratikus pártok vezetőit, hogy minderről alakítsanak 
ki közös, támogató álláspontot. (Az egyeztetésre a kor-
mánypártok képviselői is meghívást kaptak, de ők nem 
akartak élni a lehetőséggel.) A közel fél éves előkészítő és 
pontosító munka után a Demokratikus Koalíció, a Job-
bik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Liberális Párt, 

Erre kérik a nyugdíjasok a magyar kormányt
A nyugdíjasok arra kérik a magyar kormányt, teremtse meg a feltételeit annak, hogy a 65 éven felüliek jelen-
tős kedvezménnyel juthassanak immunerősítő készítményekhez és elektronikus kapcsolattartó eszközökhöz 
– adta hírül a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

A bejelentés szerint a nyugdíjas szervezetek – a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzeti intézkedések előírásait 
betartva – online megbeszélést tartottak, és egy közös közlemény elfogadásáról döntöttek.

Eszerint a nyugdíjasok arra kérik a magyar kormányt, teremtse meg a feltételeit annak, hogy a 65 éven felüliek 
jelentős kedvezménnyel – a lehető legrövidebb időn belül – juthassanak hozzá:

 – az idősek ellenálló képességének növelése céljából, a gyógyszertárak által forgalmazott immunerősítő készít-
ményekhez;

 – a saját maguk és környezetük megóvása céljából, a védekezéshez szükséges eszközökhöz és szerekhez;
 – a beszűkült társas kapcsolatok oldása céljából, az elektronikus kapcsolattartó eszközök használatához.

Emellett azt is kérik, hogy a közelgő ünnepek alkalmából az idősgondozó, a családsegítő, és a szociális támo-
gatást végző önkormányzati és önkéntes civil szervezetek működési feltételeinek javítására a kabinet fordítson 
kiemelt figyelmet.

Forrás: www.napi.hu
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Kész átverés – csendben, 
feltűnés nélkül

A közelmúltban megjelent egy apró hír, mely nem kapott 
érdemi figyelmet: a KSH módosította a 2017–18-as évek-
re vonatkozó GDP-növekedési adatokat. Miért is érdekes 
ez számunkra? Azért, mert a nyugdíjprémium kifizetésére 
3,5 %-os GDP-növekedés felett van mód, egy viszonylag 
egyszerű metódus szerint. A kormány szeptemberben/ok-
tóberben bejelenti, vagy megjósolja, hogy mennyi lesz az 
adott évben az infláció és a gazdasági növekedés. Ennek 
megfelelően történik meg novemberben a korrekció vagy  
a prémium kifizetése. 

„2017-ben már érzékelhető volt a 2014-2020 évek kö-
zéptávú uniós ciklusában erőltetett ütemben lehívott, illetve 
a hazai költségvetésből megelőlegezett jelentős források élén-
kítő hatása. Ennek megfelelően – a KSH korrigált adatai 
szerint – 4,3%-kal, 2018-ban 5,4%-kal emelkedett a brut-
tó hazai termék volumene. A múlt évben a bruttó hazai ter-
mék volumene – a KSH módosított adatai szerint – 4,6%-
kal haladta meg az egy évvel korábbit.” (Katona Tamás)

Az egyértelmű tények kedvéért:
2017-ben a 80 000 Ft feletti nyugdíjakra számolt pré-

mium 12 000 Ft volt. Ezzel szemben, amit ki kellett volna 
fizetni, az 16 000 Ft!

2018-ban a kifizetés összege az előzőleg jelzettek alapján 
18 000 Ft, illetve 38 000 Ft!

Kész átverés? Igen! Csak 4000 Ft a kárunk 2017-ben? 
Csak 20 000 Ft-tal kaptunk kevesebbet, mint ami járt vol-
na 2018-ban? 

Nem ügy, legyintettek a kormány részéről. 
Megszoktuk, mondják a nyugdíjasok.
Tessék mondani, jól van ez így?
Szerintem nem. És Ön szerint?

Lukács András

Megkezdte munkáját 
a Fővárosi Idősügyi 
Tanács
Megkezdte munkáját a Fővárosi Idősügyi Tanács - közölte 
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.

Az idősügyi tanácsban, amely november 18-án tartot-
ta alakuló ülését, képviselteti magát a Tisztelet Társasága,  
a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége, a Magyar Szakszerve-
zeti Szövetség nyugdíjas tagozata, a Nyugdíjas Parlament 
Országos Egyesületének budapesti szekciója, a Nyugdíja-
sok Országos Képviselete, az Életet az éveknek budapes-
ti egyesülete és a Pedagógusok Szakszervezete budapesti 
szervezetének nyugdíjas tagozata - ismertette Kiss Ambrus, 
jelezve, hogy később is csatlakozhatnak szervezetek a ta-
nácshoz.

A Fővárosi Közgyűlés augusztusban döntött a Főváro-
si Idősügyi Tanács létrehozásáról az idősek – nyugdíjasok 
és közvetlenül a nyugdíj előtt állók – életkorukból adó-
dó problémáinak kezelésére, életminőségének javítására. 
A  testület feladata az idősek önszerveződéseit képviselő 
szervezetek és a fővárosi önkormányzat érdekeinek, törek-
véseinek feltárása, egyeztetése, intézkedések megvalósítása, 
az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő ügyekben a 
kialakuló konfliktusok megelőzése, rendezése, valamint ja-
vaslatok és döntési alternatívák vizsgálata.

A főpolgármester-helyettes a koronavírus-járvány elleni 
védekezésről szólva arról beszélt: az adatokból az látszik, 
hogy Budapesten lényegében szeptember közepe óta folya-
matosan csökken a fertőzések száma az országos értékhez 
viszonyítva. A járvány kezdete óta az összes eset 23,9 szá-
zaléka esett Budapestre, ez az elmúlt hét nap átlaga alapján 
19,7 százalékra csökkent – mutatott rá.

Nem lehet azt mondani, hogy Budapest lakosságará-
nyosan fertőzöttebb lenne, mint az ország többi régiója, 
illetve megyéje – jelentette ki, hozzátéve, a budapesti halá-
lozási arány is kisebb az országosnál.

Kis Ambrus azt mondta, szakértőik szerint ezek az ada-
tok azt igazolják, van hatása annak, hogy a fővárosban 
korábban hozták meg a maszkviselésre vonatkozó szabá-
lyokat.

A magyar nyugdíjasoknak az éhezés lett az osztályrésze

Megállíthatatlan a nyugdíjasok elszegényedése Magyar-
országon a KSH Háztartások életszínvonalát vizsgáló 
kiadványa szerint, amelyből kiderül, hogy ismét nőtt a 
csoport körében a relatív jövedelmi szegénységben élők 
száma.

Relatív jövedelmi szegényeknek azokat nevezi a statisztika, 
akiknek jövedelme nem éri el a medián ekvivalens jövede-
lem 60 százalékát, vagyis a szegénységi küszöböt. 2019-ben 
ez az érték 105 259 forint volt, 13 százalékkal magasabb 
az előző évi 93 312 forintnál. A  nyugdíjasok között pe-
dig egyre többen feleltek meg ennek a fogalmi meghatá-
rozásnak, hiszen a 2018-ban regisztrált 10,9 százalék után 
2019-ben már a legidősebbek 14,3 százaléka volt jövedel-
mi szegény - írja a statisztikai hivatal jelentésére hivatkozva 
a Privátbankár.hu.

A számokat nézve 2019-ben már 293 722 nyugdíjas 
élt a szegénységi küszöbnél (105 259 forintnál) kevesebb 
pénzből havonta, míg 2018-ban még 221 488 fő került 

bele ebbe a nehéz helyzetbe. Ez egy év alatt 72 ezer idős 
ember elszegényedését jelenti.

Az elmúlt tíz évben, vagyis 2010 óta látványosan rom-
lott a helyzet: akkor a jövedelmi szegények aránya a nyug-
díjasok között még csak 4,6 százalék volt, ami mostanra 
14,3 százalékra nőtt. Tíz éve még csak 113 ezer fő tartozott 
az elszegényedettek csoportjába.

A portál szerint bár a KSH adatai alapján 293 ezerre 
tehető a jövedelmi szegénységben élő nyugdíjasok száma, 
szigorúan az ellátások nagyságát tekintve ennek többszörö-
se lehet az érintettek köre. A  Magyar Államkincstár ada-
tai alapján ugyanis mintegy 580 ezren vannak azok, akik 
havonta a szegénységi küszöbértéknél kevesebb, legfeljebb 
100 ezer forintnyi összeget kapnak az államtól nyugdíjként.

A kormány most külön megszólalt a jelentés kapcsán, 
de rendre jelzik, hogy a nyugdíjak inflációkövető emelésé-
vel megőrzik azok vásárlóerejét és rendszeresen adnak plusz 
támogatásokat az érintetteknek.

Forrás: www.napi.hu

Év GDP- Nyugdíj- Tényleges 
 prognózis prémium GDP-növekedés %

2017 4,1 0,6 4,3 (–0,2%)

2018 4,4 0,9 5,4 (–1% !)

2019 4,6 1,1 ???
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Kutatások – és ami mögöttük van

Hozzászokhattunk már ahhoz, hogy döntések előké-
születekor, vagy éppen azt követően közvélemény kuta-
tások eredményire hivatkozva tesznek megállapításokat 
politikusok, közöl adatokat a média. Sokszor azonban 
a tényekként közölt adatok között magunknak kell 
eldönteni, hogy melyiket hisszük el. A tényekkel, sza-
vakkal, érzelmekkel való manipuláció köznapivá vált, 
és már nem is csodálkozunk azon, ha egymásnak el-
lentmondó megállapításokat olvasunk itt-ott. Hogy az 
alábbi hírekben is így van-e, azt az olvasóra bízzuk…

Századvég: A többség elutasítja, hogy Brüsszel 
feltételekhez kötné a gazdasági segítséget

A magyarok elutasítják, hogy Brüsszel járvány idején felté-
telekhez kösse a gazdasági segítséget – derül ki a Századvég 
Alapítvány legfrissebb kutatásából.

A Századvég kutatása alapján a magyarok több mint 
háromnegyede (78 százaléka) hallott arról, hogy Brüsszel 
az uniós támogatások kifizetését „jogállamisági kritériu-
mok” teljesüléséhez kötné, míg a 21 százalékuk nem ér-
tesült erről.

A megkérdezettek 61 százaléka úgy véli, hogy az Euró-
pai Uniónak nincs joga az említett módon beavatkozni az 
ország belügyeibe, mivel a jogállamisági kérdésekről a ma-
gyar választóknak kell véleményt mondaniuk az országy-
gyűlési választásokon, ezzel szemben 34 százalékuk egyet-
ért Brüsszel forrásmegvonási törekvéseivel.

A válaszadók 81 százaléka helytelennek ítéli, hogy 
járványhelyzetben az Európai Unió feltételekhez kötné 
a pénzügyi segítséget, azonban a 15 százalékuk ezt nem 
kifogásolná. A  megkérdezettek csaknem kétharmada (64 
százaléka) úgy gondolja, Brüsszel nem szólhat bele abba, 
hogyan kívánnak élni a magyarok, ezzel szemben a 30 szá-
zalékuk jogosnak ítéli az európai uniós beavatkozást. Ki-
emelték továbbá, hogy a válaszadók 63 százaléka szerint 
Brüsszel nem alkalmazhat kettős mércét, illetve Magyar-
országot nem lehet megfosztani az uniós forrásoktól, 29 
százalékuk volt eltérő állásponton.

A megkérdezettek 72 százaléka nem ért egyet azzal, 
hogy az uniós források kifizetését az LMBTQ-jogok szé-
lesebb érvényesülésének biztosításához kössék, ugyanak-
kor 20 százalékuk támogatná ezt. Ezzel összefüggésben a 
magyarok csaknem háromnegyede (74 százaléka) ellenzi, 
hogy egy tagállam kizárólag akkor juthasson uniós támo-

gatáshoz, ha elfogadja, hogy aktivista szervezetek óvodák-
ban és iskolákban LMBTQ-érzékenyítést szervezzenek, 
ezzel szemben a 19 százalékuk ezt nem kifogásolná. Ezen 
felül a válaszadók 81 százaléka nem ért egyet azzal, hogy 
az illegális bevándorlók kvóta szerinti elosztásától tegyék 
függővé az uniós források folyósítását, míg a 13 százalékuk 
támogatná ezt a konstrukciót.

Népegészségügyi célokra fordítaná 
a lakosság a megnövelt uniós forrásokat

Az európai lakosság többsége szerint az Európai Uniónak 
nagyobb források fölött kellene rendelkeznie ahhoz, hogy 
legyőzhesse a koronavírus-járványt. A  megnövelt uni-
ós forrásokat a legtöbben, köztük a magyar válaszadók is 
népegészségügyi célokra fordítanák – derült ki az Európai 
Parlament pénteken közzétett, a koronavírus-járvány-
nyal kapcsolatos harmadik felméréséből. A  közvéle-
mény-kutatás szerint a járvány második hullámának idején 
az uniós polgárok kétharmada, 66 százaléka szélesebb ha-
táskört, 54 százaléka pedig megnövelt költségvetést bizto-
sítana az uniónak ahhoz, hogy megfelelően tudja kezelni a 
koronavírus-járványt.

Egy tavasszal közzétett felmérés adataihoz képest négy-
százalékos emelkedés mellett a válaszadók 61 százaléka 
adna további hatáskört az uniónak, 44 százalékuk növelné 
az EU-s költségvetést, míg 41 százalékuk szerint már most 
is elegendő forrás áll az unió rendelkezésére.

A válaszadók 42 százaléka úgy véli, a közegészségügyi 
célok mellett az uniós költségvetést elsősorban a gazdaság 
helyreállítására és a vállalkozások felé új lehetőségek terem-
tésére kellene fordítani. Ezt követi 37 százalékkal az ég-
hajlatváltozás elleni fellépés és a környezetvédelem, majd 
a foglalkoztatás és a szociális ügyek témája (35 százalék). 
A megnövelt EU-s forrásokat a magyar válaszadók legna-
gyobb része (57 százaléka) szintén népegészségügyi célokra 
fordítaná.

A megkérdezettek 77 százaléka ért egyet azzal, 
hogy a központi költségvetésből csak olyan tagálla-
mok részesüljenek, amelyekben megfelelően működik  
az igazságszolgáltatás, és tiszteletben tartják a közös 
demokratikus értékeket.  Magyarországon a közvéle-
mény-kutatásban részt vevők 72 százaléka inkább vagy 
teljesen egyetért az elvvel.

Forrás: Index.hu

Kormányzati tájékoztatás a pandémia időszakában 
hozott, időseket érintő intézkedésekről
Az Idősek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport novem-
beri ülése írásbeli egyeztetés keretében ismerte meg a járvány 
időszakában az idősek megvédése érdekében tett kormányza-
ti intézkedéseket.

Az alábbiakban közöljük az előterjesztést.
Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes állam-

titkár (Miniszterelnökség, családokért felelős tárca nélküli 
miniszter, a továbbiakban: CSM), a Tematikus Munkacso-
port elnöke vitaindító levelében a Covid–19-járvány idősek-
re gyakorolt hatása tekintetében a következő intézkedésekről 
tájékoztatta a Munkacsoport tagjait. A magyar hatóság által 
kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszély-
helyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hiva-
talos okmányok a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 
napig érvényesek. 2020. április 5-én a nyugdíjügyek intézése 
is egyszerűsítésre került. A Kormány első intézkedései között 
szerepelt, hogy a 70. életévüket betöltött személyeket arra 
kérte, hogy lakóhelyüket ne hagyják el, illetve előírta, hogy 
az ellátásukról való gondoskodás a települési önkormányzat 
polgármesterének feladata. A Kormány 2020. március 27-
én arról döntött, hogy a 65. életévét betöltött személyek ré-
szére külön bevásárlási idősávot biztosít. 2020. június 18-tól 
mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az 
üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró 
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, szeptember 
21-től pedig kizárólag orvosi, munkavédelmi, textil vagy más 
anyagból készült maszk megfelelő viselete kötelező a bevá-
sárlóközpontok, színházak, koncerttermek, mozik, muzeális 
intézmények, ügyfélfogadási helyszíneken és a tömegközle-
kedési eszközök várakozási helyiségeiben is. Az idősotthonok 
kiemelt kockázatú helyszínek a koronavírus-járványban, 
ezért veszélyhelyzet idején a kormány elrendelte, hogy az 
idősotthonokban dolgozók számára akár 24 órás műszak is 
alkalmazható, amely után 48 órás pihenőidő jár. Ezekben 
az intézményekben látogatási, kijárási, felvételi tilalom volt. 
Szeptember 7-től Magyarország összes szakosított ellátást 

nyújtó szociális intézményében ismételten intézmény-elha-
gyási és látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos. 

Dr. Beneda Attila jelezte, hogy a tizenharmadik havi 
nyugdíj visszaépítése a 2020. április 6-án kihirdetett Gazda-
ságvédelmi Akcióterv része. A visszavezetés négy lépcsőben 
történik: először 2021. első negyedévben kapnak egy heti 
többletjuttatást az érintettek; 2021. évben először a 13. havi 
nyugdíj egynegyed részét kapják meg az érintettek, majd a 
következő évben annak a felét, utána a háromnegyedét; végül 
2024-ben a teljes 13. havi nyugdíjat. A 13. havi nyugdíjjal 
2024-től minden évben számolhatnak a nyugdíjasok. A jut-
tatásnak – a 2009-ben megszüntetett 13. havi nyugdíjjal el-
lentétben – nincs felső összeghatára, illetve a jogosulti kör is 
a korábbinál szélesebb, hiszen minden nyugdíjban és nyug-
díjszerű ellátásban részesülőt, összesen 2,56 millió főt érint. 
A 13. havi nyugdíj mellett a nyugdíjprémium is megmarad. 

Az önkormányzatok idősügyi feladatai ellátásának elisme-
rése céljából idén 17. alkalommal jelentette meg az Idősbarát 
Önkormányzat Díj (a továbbiakban: IBÖD) pályázati felhí-
vást az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter. 
Az  idei év kiemelt témája a kortárs önkéntesek bevonása 
volt az idős korosztály közösségi, kulturális életébe, életmi-
nőségének általános javítása érdekében. Amikor e kiemelt 
cél megfogalmazódott a Bíráló Bizottság részéről, még nem 
látszott a koronavírus-járvány veszélye, amelynek egyik leg-
erőteljesebben érintett csoportja éppen az idős korosztály, 
ugyanakkor ez nem jelentett akadályt, mivel az IBÖD-pályá-
zat tartalmilag a már megvalósult idősbarát tevékenységeket 
díjazza. Ahhoz, hogy Magyarország idősbarát ország legyen, 
a család szintjén még szorosabbá kell tenni a generációk kö-
zötti együttműködést. Ehhez járul hozzá az a minden évben 
kiírt IBÖD pályázat, amelyet minél több településnek szeret-
nének odaítélni. 

Dr. Beneda Attila kérte, hogy vitassák meg, milyen mó-
don lehetne ezt a lehetőséget közelebb vinni a településve-
zetőkhöz.

Ilyen az ölelések szobája
Itt vagyunk épp: Olaszország, Veneto tartomány, Domeni-
co Sartor Kórház, „ölelések szobája”. 

A speciális Covid–19-fertőzésgátló, zárt műanyag füg-
gönyszerkezet segítségével az érintés már nem csak vágyálom. 
A  fizikai kapcsolat fontos  körülmény  a gyógyulásban és a 
vírus hatékonyabb kezelésében. A speciális függönyszerkezet 
segítségével a kórházban gyógyulók pedig végre megölelhetik 
szeretteiket, akik így védve vannak a fertőzés kockázatától.

Forrás: Index.hu
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teherként kellene ránk tekinteni. Indokolt lenne a normatív 
támogatás bevezetése.

A gondokat, nehézségeket, javaslatokat, mint a NYOSZ 
alelnöke is rendszeresen továbbítom a megyei és az orszá-
gos fórumokhoz – mondta az elnök asszony – és az ünnep-
ségünkön jelen lévő országgyűlési képviselőnket is kérem, 
hogy tekintse szívügyének megyénk nyugdíjasai sorsának 
jobbrafordulását. Elnök asszonyunk Böjte Csaba gondola-
taival fejezte be ünnepi beszédét, melynek lényege a szeretet,  
a  jósága és a bölcsesség fontossága. 

Az ünnepség meghitt hangulatát színesítette Gutyán 
Lászlóné éneke, Hanuszikné Szabó Erzsébet szavalata és 
Szabó Veronika mosolyt fakasztó meséje.

Elismerésben részesül Csegei László, Szabolcs község pol-
gármestere. Ő több esetben a Megyei Nyugdíjasszövetség 
rendezvényeinek lebonyolítására díjmentesen biztosította  
a helyszínt.

 Az éveken át, önkéntesen és becsülettel végzett eredmé-
nyes közösségi munkájáért, Aki sokat tett a Szövetségért 
elismerésben részesült: Tóth Árpádné, a Nyírbátori Nyug-
díjas Értelmiségiek Egyesületének elnöke és Erdélyi Tamás,  
a Nyugdíjasélet korábbi főszerkesztője.

Az alapító tagok dr. Takács Tiborné és Makrai László 
szintén elismerésben részesült. Emléklappal és ajándékcso-
maggal köszönte meg a munkájukat Román Demeterné. 

Minden kitüntetettnek gratulálunk és jó egészséget kívá-
nunk.

Az eredményes munkához hozzájárultak a megyei szövet-
ség választott vezetői, valamint a tagszervezeti klubok, egye-
sületek vezetői, tagságukkal együtt.  Emlékezésül a 25 éves 
évfordulóra, a szövetséghez tartozó egyesület, klub és meg-
hívott vendég ajándékcsomagot kapott, és szerény vendéglá-
tásban részesült. Mindannyiunk nevében köszönöm a kettős 
ünnepségen való részvétel lehetőségét. Szívből gratulálok, és 
továbbra is kitartó, eredményes munkát, jó egészséget kívá-
nok a megyei szövetség vezetőségi tagjainak és valamennyi 
nyugdíjas társamnak.

Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alapnak, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak Sántha Kálmán  
Pszichiátriai Szakkórházának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzatnak és az IMI Print Kft.-nek a tá-
mogatást!

Molnár Ferenc,
a Nagykállói Őszi Napfény Nyugdíjas-egyesület elnöke

Az idősek világnapja és a Sz. Sz. B. Megyei 
Nyugdíjasszövetség megalakulásának 
25 éves jubileumi ünnepsége
A kettős ünnepre a Megyeháza Bessenyei dísztermében ke-
rült sor. A pandemiára tekintettel, a megyei nyugdíjas tag-
szervezetek vezetői, valamint a meghívott vendégek voltak 
csak jelen a rendezvényen. 

Az ünnepség levezetője, Csikai Sándorné, Katika a szövet-
ség alelnöke, Márai Sándor idézettel köszöntötte a jelenlévő-
ket. Majd szólásra kérte Baracsi Endrét, a Megyei Közgyűlés 
alelnökét. Ő Tiszai Nagy Menyhért soraival köszöntötte az 
ünnepelteket. Ez a vers a kövekről szól, amelyek nem tettek 
semmit, csak feküdtek az úton és hallgattak. Csizmával rá-
juk léptek és ma is rajtuk járnak – de a jövőhöz a köveken 
lehet eljutni. Ilyen kövekhez hasonlította az időseket, akik-
nek munkája nélkülözhetetlen a családban, a települések 
életében, a közösségek összekovácsolásában. Befejezéskép-
pen kérte az időseket, hogy neveljenek olyan építőköveket, 
akik folytathatják azt a munkát, amit elődeiktől örököltek.

Kovács Sándor, országgyűlési képviselő is megtisztelte je-
lenlétével az ünnepséget. Köszönetét fejezte ki az időseknek, 
akik egész életükben a következő generációkért dolgoztak, 
és jelenleg a népesség 20%-át képviselik. Ők azok, akik még 
szeretettel összetartják a családokat, a kisebb közösségeket. 
Idézett a Zsoltárok könyvéből: „Ezer esztendő annyi előtted, 
mint a tegnapi nap, amely elmúlt.” Minden generációnak 
meg volt a maga feladata, és ez így lesz a jövőben is – mond-
ta Kovács Sándor, s hozzátette: azt kívánja, hogy nyugdíjas-
ként is mindenki találja meg helyét, feladatát, boldogságát 
saját családjában és a közösségben.

A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjasszövetség elnöke,  
Szabóné dr. Csiszár Gabriella gratulált a 25 év elért eredmé-
nyeihez, és a megyei szövetséggel kialakult jó együttműkö-
déshez. 

A Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke, Némethné  
Jankovics Györgyi levélben köszöntötte az ünnepelteket. 
Gratulált a 25 év alatt elért eredményekhez, további jó 
egészséget és sikeres együttműködést kívánt a szabolcsi em-
bereknek. Nagyobb megbecsülést és elismerést követel az 
időseknek, a mai társadalmunkat érdek-tagoltnak nevezi, 
ahol ígéretek sokasága hangzik el, és nem látszanak a tettek.

Szövetségünk elnök asszonya, Román Demeterné rövi-
den ismertette a szövetség megalakulásának körülményeit. 
A  rendszerváltozás legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok let-
tek. A nyugdíjasok, akik a II. világháború romjaiból újjá-
építették az országot, segítették a szüleiket, felnevelték, is-
koláztatták gyermekeiket. Az ő gondjaikon kívánt segíteni 
néhány városbeli értelmiségi (jogászok, tanárok, mérnö-
kök, közgazdászok). Elhatározták, hogy szervezési, szakmai 
és jogi segítséget nyújtanak a városi és megyei szervezetek 

(egyesületek, klubok) megalakításához, működésük törvé-
nyességének biztosításához.

Ilyen előzmények után alakult meg Nyíregyházán a me-
gyei szövetség. A megyei szövetség bírósági nyilvántartásba 
vétele 1995. szeptember 11-én megtörtént. Hálával emlé-
kezett szövetségünk két elhunyt elnökére, Gyúró Imrére és 
Szabó Pálra, valamint az alapító tagokra, akik közül sajnos 
már csak Takács Tiborné dr.-t és Makrai Lászlót köszönthet-
jük. Hangsúlyozta, hogy a 25 éve megfogalmazott feladatok 
ma hatványozottan aktuálisak: együttműködés, összetarto-
zás, egymásra figyelés. 

A nyugdíjas egyesületek, klubok vezetői, tagjai igyekez-
nek olyan közösségi programokat lebonyolítani, ahol min-
denki megtalálja a számára kedvező pihenési, szórakozási, 
kulturális lehetőséget, enyhíti társainak magányát, örömöt 
szerez a mindennapokban (kirándulások, kulturális sereg-
szemlék, sportnapok, szellemi vetélkedők, többgenerációs 
rendezvények.)

Azt kéri a fiataloktól, hogy becsüljék meg az időseket, 
a nyugdíjasaink maradjanak továbbra is aktívak, segítsék 
családjukat, egymást, őrizzék a hagyományokat. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a megélhetés rendkívül nehéz. 
A  keresetek, a nyugdíjak összege 20–30 %-kal maradnak 
el az országos átlagtól. Az évi nyugdíjemelések igazságtalan-
sága miatt a vásárlóértékük a 90-es éveknek felelnek meg. 
Az utóbbi években az átlagéletkor ugyan némileg emelke-
dett, de az emberek egészségi állapota drasztikusan romlott, 
melyhez hozzájárul a szinte megfizethetetlen egészséges étke-
zés az elszabadult fogyasztói árak emelkedése miatt. Szükség 
volna nyugdíjas lakóparkokra, szociális otthonok bővítésére. 

A civil szervezeteink egyre nehezebben jutnak pályázati és 
önkormányzati támogatáshoz, ami a működésük fenntartá-
sához nélkülözhetetlen. Az államnak erőforrásként, és nem 

Új alelnök a NYOSZ-ban
A 2020. novemberében megtartott online küldöttgyűlési sza-
vazás eredményeként új alelnököt köszönthetünk a NYOSZ 
Elnökségében. A  Vas megyei Márkus Árpád a gazdasági, 
pénzügyi terület segítője lesz. Alább olvashatjuk bemutatkozó 
sorait:

Márkus Árpád nyugdíjas igazgató vagyok, Szombathelyen 
1951-ben születtem és – leszámítva pécsi tanulmányaim ide-
jét – itt élek azóta is. 

Nős vagyok, feleségem dr. Lukovits Olga felnőtt- és gyer-
mek-ideg szakfőorvos, családterapeuta.

Két lányom van. Katalin szakközgazdász, Ágnes szakpszi-
chológus. Jelenleg 4 unokám van. Ádám, Anna, András és 
Vencel. 

Felsőfokú üzem- és munkaszervező diplomával rendelke-
zem, ám 4 évig tanulmányokat folytattam a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen is. 

Több nagy cégnél dolgoztam. Munkában töltött éveim 
felét a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatá-
sa terén végeztem. Országos magán cégként 119 telephelyen 
közel 2500 fogyatékkal élő ember foglalkoztatását szerveztem, 
irányítottam. Az itt eltöltött közel 20 éves munkavégzés után 
mentem nyugdíjba.

Ezen évek alatt érintett meg s kapcsolódtam be aktívan  
a megváltozott munkaképességű (rokkant nyugdíjas) ember-
társaink érdekképviseleti ügyeibe, patronálója és szervezője 
voltam kulturális-sport tevékenységeinek. Mentora voltam  
az ülőröplabda és a csörgőlabda népszerűsítésének.

A karitatív tevékenység jelentős 
szerepet töltött be és tölt be ma is 
életemben. Közel 20 évig voltam 
tagja a LIONS mozgalomnak és 
voltam 9 évig a LIONS országos 
vezetésének, voltam első alkor-
mányzója.

2010-ben lettem Máltai Lovag, ispotályosként a Nagyper-
jeli Tanács tagja vagyok ma is. 

Az évek során számos egyesület patronálását végzem (Va-
kok és Gyengén látók Egyesülete, a Mozgássérültek Egyesüle-
te, az Esőemberke autisták Alapítványa, a Máltai Szeretetszol-
gálat helyi szervezete, a Szakosított Szociális Idősek Otthona).

Aktív egyesületi munkát pedig a Vas Megyei Nyugdíjas 
Szövetség általános alelnökeként végzek immár 7. éve. 

Hobbim az utazás, a tenisz és a vitorlázás. 
Az idei évben az Idősek Világnapján nagy megtiszteltetés 

ért, idézem:
” ...a kiemelkedő és hosszú időn keresztül végzett önkéntes 

munkájáért az IDŐSEK az IDŐSEKÉRT díj elismerésben 
részesítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.  
Dr Nemény András polgármester…..”.

Az online szavazás eredményeként a NYOSZ Felügyelő 
Bizottságának tagja lett a Tolna megyei Pápainé Nagy Zsu-
zsanna.

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, munká-
jukhoz sok erőt, kitartást, jó egészséget kívánunk.
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hívhatjuk meg a pályázókat, és minden 
érdeklődőt, akár az ország több városá-
ban is, erre vállalkozó tagszervezeteink 
szervezésében. 

A díjazott és a kiállításra előjegy-
zett pályázóink névsorát a novemberi 
számunkban olvashatták, a díjazottak 
egy-egy alkotását itt mutatjuk be. (A 2. 
oldalon a legérdekesebb, legjobban meg-
oldott portrékat, ezen az oldalon más 
képekből mutatunk be néhányat.) Több 
díjazott nem az itt bemutatott egyetlen 
képével, hanem – majd csak a kiállításon 
látható – más felvételével is érdemelte 
ki az elismerést kiváló fotóművészünk, 
Csutkai Csaba válogatása alapján. A dí-
jazottak még ki nem választott díjakat 
(szerény tárgy-, könyvjutalom), valamint 
oklevelet kapnak – abban a bizonyos, 
még meg nem nevezhető időpontban 
és helyen. És azoknak is megköszönjük 
részvételüket, akik e névsorban nem sze-
repeltek, de munkájukkal hozzájárultak 
az ÖregSZEM 2020 fotópályázatunk 
sikeréhez!

A díjazott képek kiállításairól és az 
esetleges további pályázatról – ha lesz rá 
lehetőségünk – jövő évi GENERÁCI-
ÓNK valamelyik számában olvashatnak 
majd, sőt olyan írásokkal is, mint amilye-
nekkel eddig is találkozhattak a lapban, 
amelyek tanácsokat adnak az élmény-
szerűbb, sikeresebb fényképkészítéshez. 
(A magazin előfizethető, vagy egy-egy 
számát megvásárolhatja a NYOSZ cí-
mén: 1074 Budapest, Szövetség u. 9.) 
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége el-
nöksége nevében kívánok további öröm-
teli és élvezetes fotózást, sikereket, jó 
egészséget és vírusmentes szép napokat!

Erdélyi Tamás, a pályázat menedzsere.
(Kérjük, ha kívánsága, véleménye, 

javaslata volna, írjon email-t a nyoszfo-
to@gmail.com címre!)

A képek az életünkről szólnak
Befejeződött az ÖregSZEM 2020 fotópályázatunk értéke-
lése, a díjazottak és a tervezett kiállításra összesen mintegy 
félszáz kép kiválasztása. Az eredményekről a pályázókat köz-
vetlenül tájékoztattuk. Szerettük volna az eredményhirdetés 
körülményeit, időpontját, helyszínét is meghatározni, hogy 
kellő ünnepélyességet biztosítsunk pályázóink iránti megbe-
csülésünk kifejezéséhez. A  világjárvány azonban keresztül-
húzta számításainkat. A tavalyi pályázat húsz legjobb képét a 
2019-es Nyugdíjas Expón mutattuk be, majd csupán Nyír-
egyházán, két helyszínen állítottuk ki az idén augusztusban 
és szeptemberben, mert erre más tagszövetség, egyesület sem 
tudott már vállalkozni. A 2020-as díjátadás és kiállítás hely-
színe és időpontja kijelölése azonban egyelőre nem lehetsé-
ges. Természetesen nem mondunk le ezekről, amint a körül-
mények megengedik, visszatérünk rá, és arról a pályázókat, 
valamint olvasóinkat is tájékoztatni fogjuk.

Fotópályázatunk ismételt meghirdetésével azt reméltük, 
hogy a kitűzött célunkat, az időskorú emberek, nyugdíjasok, 
életét, örömeit és gondjait, környezetükkel, embertársaikkal 
való kapcsolataikat a pályázók sokszínű alkotásaival ország-
nak-világnak be tudjuk mutatni. Ilyen témájú fotópályázattal 
a rendkívül gazdag és sokoldalú magyar pályázati rendszer-
ben eddig nem találkoztunk. Elsősorban azokra számítot-
tunk, akik ezt az életet élik, azaz az időskorúak, a nyugdíja-
sok, remélten a nyugdíjas egyesületi, a klubtagok munkáira. 
Ezt aztán kiegészítheti a fiatalabb korosztályok szemüvegén 
keresztül bemutatott időskor képe. Ezért hirdettünk három 
pályázati kategóriát: a 20 év alatti, a középkorú és a célzott, 
65 év feletti korosztály számára. A pályázat egésze csak rész-
ben eredményezte szándékaink valóra válását. A témaválasz-
tásban – szerintünk – nem volt hiba és hiány. A díjazottak 
között viszont azt láthatjuk, nagyobb hangsúlyt kapott a ma-
gány bemutatása, igen sok értékes, szép és kifejező alkotást 
kaptunk, ám a közösségi örömök élményeit, a nemzedékek 

közötti és a természettel való kapcsolat szép fényképi megfo-
galmazása, technikai megjelenítése, képszerkesztése – néhány 
díjazott, a kiállításra kiválasztott kép kivételével – sok kíván-
nivalót hagy maga után. Reménykedünk abban, hogy – ha 
módunk lesz rá meghirdetni – következő pályázatunkban 
több efféle sikeres alkotásnak is örülhetünk majd.

Sok képet küldtek pályázóink az idős emberek otthoni éle-
téről, örömeiről és a nyugdíjas társas élet, a klubok, egyesüle-
tek hétköznapjairól, ünnepeiről, de nem kerülhetjük el, hogy 
néhány kritikai észrevételt meg ne fogalmazzunk ezekről. 
Eléggé általános hiba, hogy a résztvevők „beállnak”, csopor-
tot alkotva belemosolyognak a fényképezőgépbe (telefonka-
merába). Másutt összefüggéstelen cselekvést végeznek, háttal 
vannak, túl szűk vagy éppen sok felesleges részletet mutató, 
„nagytotál” képkivágás tereli el a főtémáról a figyelmet. Saj-
nos gyakran életlen részletek, zavaró előtér fedi el a főtémát, 
s indokolatlanul túl sötétek a kép legfontosabb részletei, az 
arc, a szem… Hosszan sorolhatnánk még észrevételeinket, 
amelyek megszívlelése sokat emelne a pályázat színvonalán. 
Különösen a „kezdő” fotósoknak ajánljuk azokat az interne-
tes oldalakat, ott is megrendelhető szakkönyveket, amelyek 
tanácsokat adnak témaválasztáshoz, stilisztikai és technikai 
megoldásokhoz. Az a véleményünk, nem a drága technikai 
felszerelés, hanem az érzékeny szem és „lélek” a legfontosabb 
a sikerhez.

Emlékezhetnek rá olvasóink, hogy hasonló versenyre már 
az előző években is felhívtuk a pályázó fotósokat. 2013-ban 
és 2015-ben a szabolcsiak, 2019-ben pedig a NYOSZ tűzte 
ki az országos megméretést. Örültünk annak, hogy a múlt 
évi 15 pályázó 87 alkotásával szemben 2020-ban 55 fotós 
248 képét értékelhettünk. Így reméljük, hogy – a kívánt pá-
lyázati támogatás elnyerése esetén – a jövő év tavaszán ebből 
a díjnyertes és kiállításra érett anyagból az ez évi 20 képpel 
szemben egy legalább félszáz fotót bemutató összeállításra 

Magyar Alfréd (89 éves, Dunakeszi), III. kategória: A legidő-
sebb pályázó különdíja: T. M. barátom

Kolumbán Lilla (Kolozsvár RO), II. kategória: Gyermekbútor-
festés, utolsó simítások

Oláhné Bóta Ilona (Törökbálint), II. kategó-
ria, a NYOSZ különdíja: A szeretet min-
denkinek jár!

Kesztyűs Máté (Gyula), I. kategó-
ria, 2. díj: Bezárkózva

Kovács Dorottya (Budapest), I. kategória, 
3. díj: Emlékek

Körmendy Zizi (Érd), II. kategória, 2. díj: 
Meghajolva

Bárdos Tamás (Budapest), 
III. kategória, 2. díj: Gavallér

Füki Mária (Győr), III. kategória: 
Az ember emléke

Kabdebó-Pintér Erzsébet (Budapest), 
III. kategória: Festő és fotós

Radvánszki Krisztina (Mezővári, UA), 
II. kategória: Falunk egyik legidősebb 
nénije, a 86 éves Róza néni
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Felhívás
NYUGDÍJAS KÖZÖSSÉGEK, EGYÉNEK, CSALÁDOK RÉSZÉRE!

Barátaink asztalánál

Ugye emlékeztek azokra a szép napokra, amikor barátok-
kal, nyugdíjas társakkal azon szorgoskodtunk, hogy finom 
étkeket varázsoljunk a közös asztalra? Nos, számotokra biz-
tosan érdekes lesz ez a felhívás. 

Szerintem sokan vannak olyanok is, akik egyszerűen 
szeretnek főzöcskézni és szívesen osztják meg tudásukat 
másokkal. Nekik is érdemes tovább olvasni a felhívást. 

Akik pedig valami különleges helyi specialitás, szokás 
szerint főzik az asztalra valót, esetleg egy-egy rendezvényt 
is „kerítenek” az étkek köré, annak meg aztán kimondot-
tan ajánlott tovább olvasni felhívásunkat.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége könyvben kívánja 
kiadni azokat az étkeket, ételsorokat, illetve recepteket, 
amelyek egy-egy településen, régióban, tájegységen jelleg-
zetesnek minősülnek, és amelyek – talán az utolsó órában 
– az utókor számára megőrzésre méltó módon készülnek, 
nagyanyáink fortélyaival fűszerezve. 

Olyan szervezetek, vagy egyének jelentkezését várjuk, 
akik lakóhelyük jellegzetes étkeinek elkészítési módját, 
fényképét megküldik nekünk, hogy később ezeket össze-
gyűjtve elkészülhessen anyáink/apáink receptes könyve – 
Barátaink asztalánál címmel.

Itt azonban nem ér véget a terv. Ha valahová elmegyünk, 
jó étkekkel kínálnak minket, kóstolót kapunk egy tájegység 
gasztronómiájából, akkor az ottani itókák is érdekesek lesznek 
számunkra. Vagyis várjuk a vidék jellegzetes italkínálatának 
bemutatását (bortermő vidékek, kedvenc pincészetek stb.)  
És persze a gasztronómia mellé kíváncsiak lehetünk a látniva-
lókra, érdekesebb, izgalmasabb, lenyűgözőbb turisztikai lát-
ványosságokra. Mindezekre is helyből várjuk a javaslatokat.

Kérésünk a következő:
2021. január 31-ig jelentkezzenek azok a személyek, kö-
zösségek (név, telefonszám, email cím, tájegység, a javasolt 
étel/étkek neve megküldésével) a nyosz@enternet.hu email 
címen, akik, amelyek szívesen szerzői lennének ennek a 
könyvnek. Számukra küldünk egy „mintát”, hogyan kép-
zeljük el, milyen módon kellene a feladatot megoldani.

Szívből reméljük, hogy a már nem túl hosszú, kissé ma-
gányos, téli napokra ezzel az ötlettel találunk olyan köve-
tőkre, akik örömüket lelik tudásuk megosztásában, egyben 
kellemes időtöltést is találnak benne, és végül: jövőre – a 
nehéz napokat magunk mögött hagyva – kézbe adhatjuk 
barátaink asztali „csodáit”, tükrözve az ország valamennyi 
tájegységének specialitásait, érdekességeit a NYOSZ nyug-
díjasainak ajánlásával.

Várjuk a jelentkezéseket, legyetek ti is szerzői a Bará-
taink asztalánál c. könyvnek!

Bővebb információ: 06-30-298-5252
Némethné Jankovics Györgyi elnök,

Nyugdíjasok Országos Szövetsége

Terepmunka  
az önkormányzatoknál

Manapság a szociális terület vált igazán kiterjedt fel-
adatává az önkormányzatoknak. A normális minden-
napokban szinte minden településen a gondoskodó 
önkormányzatoknál működnek a gyermekintézmé-
nyek, az idősgondozás, az orvosi ellátás, az elesettek 
segítése és még hosszan lehetne sorolni mi mindent 
igényel a települések működtetése.

A tavaszi covid vírus első hulláma és most a má-
sodik fázis igazi próbatétel a polgármestereknek, az 
ezzel foglalkozó hivatásosoknak és az önkétes segí-
tőknek. Mégis ezt a szektort „ekézik”, annak ellenére, 
hogy szinte a semmiből kell emberi megoldásokat 
keresni

Siófok egy közepes Balaton-parti város 25 ezres 
törzslakossággal. A húzó ágazat az idegenforgalom, a 
turizmus. Az előjelek azt jósolták, hogy ennek ebben 
az évben „kampó”! A tavaszi előjelek sem voltak bíz-
tatóak, márciustól már érezhető volt a „belengetett”, 
majd bevezetett korlátozások hatása. Láttuk, tervez-
tük, hogy hol, milyen megoldásokkal kell segítenünk. 
A költségvetés megkurtítása volt az első lépés, hiszen 
semmi nem jött „felülről’! (Azóta sem!)

Szállodákat nyitottunk a karanténosoknak egy-egy 
tulajdonos önkéntes felajánlásával, maszkokat varr-
tak a önkénteseink a kórháznak, idősotthonoknak, 
intézményeknek. Adományokból 150 segélycsomag 
jutott a rászorulókhoz. A város családsegítői és intéz-
ményeinek alkalmazottai, a lakóközösségek önkénte-
sei, az időseket tömörítő civil szervezetek képviselővel 
karöltve, számba vették az időseket és rászorulókat, 
hogy felmérjék az igényeket, majd átvegyék a bevá-
sárlás terheit, az otthoni teendők nehezét. Mindezt 
vagy 70 fő vállalta önzetlenül nap mint nap, az ott-
honi elfoglaltságokat is félretéve.

Tehát ezzel az összefogással „megúsztuk” az első 
hullámot. Senki ne higgye, hogy ment, mint a kari-
kacsapás, hiszen volt, aki azt hitte, hogy a bevásárlás 
ellenértékét nem kell kifizetni, mert azt az önkor-
mányzat állja. Volt, aki bizalmatlan volt az „idege-
nekkel” szemben, vagy éppen kételkedett a bevásárolt 
pakkok mennyiségét, minőségé illetően. Mások meg 
egész napos ottlétet szerettek volna. Szóval regénybe 
illő történetek keringtek város szerte. Volt és ma is 

van egy „törzskar”, aki a feladatokat koordinálja és 
talán az is szerencse, hogy a város testületében szin-
te minden szakma képviselteti magát a rendőrtől a 
pedagóguson át az orvosig és vállalkozóig. Mindenki 
egy kicsit szociális munkássá vált, s ez így van rend-
jén!

A nyári szezon „elszabadult” és csak példaként em-
lítem, hogy leköltözött Pestről a „vigalmi negyed” és 
megtelt a város, volt úgy, hogy voltunk 300 ezren is a 
hétvégéken. Sebaj, hadd vigadjon a magyar, hiszen az 
Adriára sem juthatott el minden hazánkfia.(Legalább 
az ebből élők kicsit megnyugodtak.)

Most, hogy e sorokat írom, itt van a covid, újra itt 
van, vagy el sem ment, csak lapított a nyáron.

Most így utólag agyalok, hogy vajon jó volt-e sza-
badjára engedni az első hullám után a fél országot?! 
A jelek arra utalnak, megszenvedjük. Megszenvedi a 
világ e kiismerhetetlen vírust. Sajnos áldozataink is 
vannak, de újra indítottuk az önkéteseinket, hiszen 
fokozott igény van segítőkre. Ez már nem megy 
olyan gördülékenyen, mint a tavasszal. A  félelem, 
a fáradtság jeleit észleljük. Nincsenek receptjeink a 
megoldásra, pedig segítenünk kell! Most ugyan keve-
sebben, azért töretlenül, mégis vállalják a rászorultak 
gyámolítását.

Ami dühítő, bizony be kéne már látni, hogy  
a dolgok a „végeken” dőlnek el. A helyi vezetés en-
nek ellenére nem jut hiteles információkhoz és megy 
a sarcolás, fogy a bizalom! Ünnepek jönnek, de ez 
valahogy most más lesz. Mégis össze kell kapaszkod-
nunk és megóvni értékeinket, az egészségünket kicsi-
ben és nagyban egyaránt, hiszen ellenanyagként most 
csak erre számíthatunk. Azért kívánom, hogy legyen 
békés, reményteli valamennyi honfitársunknak a kö-
zelgő ünnepek sora! Stílszerűen egy Vörösmarty-idé-
zettel zárnék: 

„Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és 
tett tiszta tükörként fog visszaragyogni rád”!

Jánossy Gábor 
önk. képviselő,  

idősügyi tanácsnok,
a Siófoki Nyugdíjas-egyesület  

korábbi elnöke

Hírek a kecskeméti bajtársaktól
A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egye-
sülete novemberi találkozóján az egészségügyi rendszabá-
lyok szigorú betartása mellett ünnepi ülés megtartására 
került sor.

A Magyar Honvédelem Napja, valamint állami ünne-
pünk október 23-a alkalmából elismerések átadására került 
sor szolid, családias ünnepség keretében.

Az elismerések átadására megjelent Gáldonyi Sándor 
százados a Magyar Honvédség Igazgatási és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnoksága kecskeméti irodájának 
megbízott vezetője, aki az ünnepeltek részére átnyújtotta  
az elismeréseket: Eszes László nyugállományú századosnak,  
Vajai Tivadar nyugállományú őrnagynak, Mogyorósiné 
Balogh Teréz nyugállományú zászlósnak és Siroki Gábor-
nénak.

Ezt követően a kerek évfordulójukat elért tagok részére 
Csóka Tamás nyugállományú ezredes az Egyesület elnöke 
Emléklapot adott át Pongrácz József Károly nyugállomá-
nyú tüo. alezredesnek, Hazai Ferencnének, Cserenyec Imre 
nyugállományú századosnak, Marton Józsefnének, Baloghné 

Halasi Évának, Baranyi Péternek, Nádudvari Jánosnénak és 
Zakariás Zoltán nyugállományú alezredesnek.

 Az ünnepség baráti beszélgetéssel, az emlékek felidézé-
sével és szerény vendéglátással zárult.”

Csóka Tamás nyá. ezds. elnök
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ÜnnepváróÜnnepváró

Karácsony – a remény 
újjászületése
Karácsony a modern életben az utolsó varázslatos ünnep, 
amely megnyitja a lelkünket a rajtunk túl létező világ felé. 
Csodaként született az Ünnep is, amikor több mint kétezer 
évvel ezelőtt a világra jött annak megváltója. Sokan Isten fi-
ának tartják, mások isteni küldetést teljesítő embernek, aki-
nek a tanításai új utat nyitottak az ember és az emberiség 
előtt. Olyan erkölcsi világot teremtett, amelyben az emberi 
élet távlatot és értelmet kapott. Az új hit lényege, hogy az 
életünk nem csak önmagunkért van, hanem mások segítése 
az üdvözülés ára. Ha mindnyájan igaz emberekké válunk, 
akkor jön el Isten országa.  Számtalan értelmes célja lehet az 
emberi életnek, de közös bennük, hogy másokért is képe-
sek legyünk áldozatot hozni. A szeretet Istentől, a gyűlölet 
a Gonosztól való – ez a jézusi hitvallás alapja. Nem passzív 
érzelem, ami elfog bennünket, hanem folyamatos harc ön-
magunkkal a jó választásáért. 

Egy közösség ereje abban áll, hogy tagjai egyénileg mennyi 
jót tesznek egymásért. Bár a szeretet isteni parancsa évezredek 
óta ismert előttünk, a szeretet-összefogás helyett sikerült újra 
és újra félrevezetni bennünket a „juss” körüli ősi viszály felszí-
tásával. Békesség és szeretet helyett a szenvedés általi tanulás 
lett a sorsunk. De a megpróbáltatások alatt találkozunk igazi 
önmagunkkal, és lelepleződik mások emberi értéke is. 

Emberi lényünk kivételes tulajdonsága az emlékezés ké-
pessége. Mi vagyunk az egyetlen faj, amelyik a múltjából is 
építkezni tud. Az ép lelkű ember ilyenkor fájdalommal és 
szeretettel emlékezik azokra, akiknek az életét köszönhette. 
Anyák, apák arca, mozdulata, cselekedete idéződik fel ben-
nünk, és ha igazán szerettük őket, akkor még az eltávozott 
szeretteinkkel is érezzük a megmagyarázhatatlan kapcsola-
tot. Őriznek bennünket az ismeretlen világból is. 

Azokra is emlékezünk, akik szebbé tették az életünket, 
akik segítettek rajtunk. Úgy viszonozhatjuk, hogy mi is se-
gítünk a rászorulókon. Meglátjuk, hogy igaz az a mondás, 
miszerint: „Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a 
szíved.” (M. Seemann) 

Forog az életkerék – új és új események alakítják a sorsun-
kat. Valamennyien a boldogságot keressük, de az semmivé 
válik, ha olyan anyagi dolgok után vágyunk, amik szükség-
telenek a boldogsághoz. Az  anyagi javak csak pillanatnyi 
örömet okoznak – az ember valójában mások szeretetére 
vágyik. Azt azonban csakis emberségért, tisztességért adják, 
pénzért nem vásárolható meg. 

Itt van Karácsony, és hamarosan új év is kezdődik. Kiváló 
alkalmak arra, hogy szembenézzünk a saját életünkkel, és 
feltegyük azt a kérdést, ami a keresztény gondolkodás lé-
nyege: mi értelme van a mi életünknek? Ha a válasszal nem 
vagyunk elégedettek, csak rajtunk áll, hogy olyan célt és ér-
telmet keressünk, amely hitet és erőt ad a hátralévő életúton.

Köteles Lajos

Karácsony felé…

Emlékszel kedves Olvasó a régi karácsonyokra? Az ezüstpa-
píros szaloncukorra, amit titokban kicsit megbontottunk, 
hogy melyikben van a kakaós? Színes papírokból készítet-
tük a girlandot, diót és almát is tettünk a kevés karácsony-
fadísz és édesanyánk mézeskalácsa közé. Igazi gyertyákat 
gyújtottunk meg, és reggelig hallgattuk volna a meséket a 
kis Jézusról, a Szentcsaládról, a három királyokról.

Varázsa volt akkor az ünnepnek. Titkai, illatai, dallamai, 
hagyományai. 

Tudom, a hosszú évek megszépítik az emlékeket, mégis 
azt hiszem, soha nem éreztük jobban, hogy mit jelent a 
család, az egymás iránti szeretet, a „hiány”, mint ma.

Mert különös, furcsa év volt az idei. Mindenki másként 
élte, éli át a naponta ránk zúduló híreket, a mindennapja-
inkat meghatározó eseményeket, rendelkezéseket. 

Egy biztos: sok mindenre megtanított bennünket ez 
a járvány. Megtanított  maszkban közlekedni, távolságot 
tartani, online tanulni az unokával, házi kenyeret sütni, 
karanténban élni, és megtanította, milyen nagy dolog az 
egészség, és a „szabadság”. Felértékelődtek az emberi kap-
csolatok. Nélkülöznünk kellett a barátainkat, a jóleső öle-
léseket, az összejöveteleinket, hiányoztak a fesztiválok, a 
hangulatos rendezvények, a vidámság, mindaz, ami eddig 
olyan természetesen jó volt.

Aztán a tavaszi bezártság után kimerészkedtünk az utcá-
ra, újból megtartottuk a klubfoglalkozásokat, a próbákat, 
de az életünket már nem tudtuk ott folytatni, ahol abba-
hagytuk. Közénk furakodott a bizonytalanság, a bizalmat-
lanság, a félelem, a szorongás egy láthatatlan, de minde-
nütt ránk leselkedő veszélytől. 

Az ősz kezdetén még bizakodtunk, talán nem is lesz 
olyan súlyos a helyzet. A Pannon Egyesületben terveztük 
az új programokat,  téli záró fesztiválunkat, megtartottunk 
két nagyszerű kirándulást és a nyugdíjas olimpiát, részt 
vettünk a balatonfüredi országos fesztiválon.

De a járvány sajnos felülírt minden pozitív várakozást. 
A második hullám is elért bennünket, és még vadabb, még 
nehezebb, még alattomosabb, mint az első volt.

Fájó szívvel lapozgatom a tavalyi karácsonyi újságokat. 
Vendégváró sütemények, mézes, habos, csokis finomságok, 
asztal- és ablakdíszek… Az idei karácsony minden bizony-
nyal más lesz, mint az eddigiek. Magányosabb, szomorká-
sabb. Kisebb lesz a karácsonyfa, ha az unoka nem jöhet el, 
és szolidabb lesz a szentestei vacsora. 

De az ablakfények ugyanúgy ragyognak, mint a szeretet 
a szívünkben.  Mert azt semmilyen betegség, semmilyen 
járvány, semmilyen álarcos veszély el nem homályosíthatja!  

Kedves Nyugdíjas Társaim!
A Pannon Egyesület nevében kívánjuk, hogy őrizzétek 

meg szívetekben a reményt. Higgyétek el, a kisebb kará-

csonyfa is betölti illatával a szobánkat, az égők ugyanolyan 
fényesek és színesek lesznek, és a sötét esték után napról 
napra hosszabbodnak a nappalok, melegebben süt a nap, s 
a tavasz új életet ígér! 

Kedves Olvasóink! Kívánom, hogy a szívünkben élő sze-
retet ne múljon el, maradjon velünk a mindennapokban, 
egész évben szelídítse meg és csendesítse le a világ zaját, ad-
jon erőt és kapaszkodót a fájdalomban, a bánatban, mutas-
son utat a bizonytalanságban. Ez a szeretet segítsen, hogy 
jók tudjunk lenni és maradni önmagunkhoz, és másokhoz. 

„Legyen veled Karácsony Angyala,
Legyen áldás és ünnep az Ünnep,
Szeretet simítsa lelkedet,
Mikor a csengők megcsendülnek.”

(Ara Rauch)

Meghitt, szeretetteljes, kellemes ünnepeket, és egy bol-
dogabb újévet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Kengyel Zsuzsanna,
a Pannon Nyugdíjas-egyesület  

elnökhelyettese

Ady Endre: A Mindegy átka
 

Sorakoznak s elfutnak a hetek,
Mintha kórház-szagtól futnának.
Talán nem volt soha ilyen beteg
Az Élet, mely szennyesen bukdos
S nem tud eljutni tiszta kúthoz.
 
Máskor se volt itt élni jó dolog,
De viharok sűrübben jöttek
És többen voltak zúgó bátorok.
Most már a reménytelen Mindegy
Túlságosan meggyőzött minket.
 
A Mindegy, mi ma mindent összetör,
A lágy ujjakat összefonja,
Hogy nem szorul össze az ököl.
S hogy itt még valami teremjen,
Gyertek, menjünk a Mindegy ellen.
 
Igenis: kell a bátor lobbanás
S nem élet, hogyha nem kiáltjuk,
Hogy minden vannál mindig jobb a más.
Gyujtsuk ki jól a sziveinket:
Csak azért se győzhet a Mindegy.

Ady Endre: Adja az Isten

Adja meg az Isten, 
Mit adni nem szokott, 
Száz bús vasárnap helyett 
Sok víg hétköznapot, 
Adja meg az Isten. 

Adja meg az Isten 
Sírásaink végét, 
Lelkünknek teljességes 
S vágyott békességét, 
Adja meg az Isten. 

Adja meg az Isten, 
Bár furcsa a világ, 
Ne játsszak ölő, gyilkos, 
Cudar komédiát, 
Adja meg az Isten. 

Adja meg az Isten, 
Mit adni nem szokott, 
Száz bús vasárnap helyett 
Sok víg hétköznapot, 
Adja meg az Isten.
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Karácsonyi meglepetés
(A jászol ereje)

Jó itt kint a szabad levegőn. Itt, ahol a tó virágokkal és fák-
kal övezett. Szombathelynek egyik ékköve, rangos helyet 
képvisel a természet szépségszalonjában. Nevezhetnénk 
a lélek szanatóriumának is. Ahogy nézelődöm, érzem a 
könnyű szellőt, ahogy megbillenti hajszálaimat. A faágak 
takarásaiban kirajzolódik egy ember alakja. Büszke tartá-
sú, beesett arcú, sápatag férfi lép elő a lombok alól. Meg-
figyeltem arcát, és tartását, mintha egy régi adóság terhé-
nek kamatát cipelné. Az élet elsodorta családjától. Volt, 
hogy néha nyugalmat akart lopni, de nem marasztalták. 
Elszabadult, összeragadt szakállán sárgult leveleket tán-
coltat a szél. Arcába mélyen belevéste az élet szenvedései-
nek stigmáit. Leül a padra, a kezében lévő reklámtáskából 
előkotorász néhány gyümölcsöt és egy kis kenyérdarabot. 
Töredezett körmei mélyen belevájnak az alma húsába. 
Mellé kenyeret majszol. Előkerül a táskából egy kopott 
könyvecske is, mely lelkének egyetlen támasza. Majszolás 
közben a kopott könyvet böngészi, lapozza. A térre egy 
izgatott kutyás ember érkezik.

A kutya elől, a póráz feszes, az illető szinte csúszik utá-
na. Rögtön láttam, hogy ki kit „sétáltat”. Normál esetben 
a gazdi határozza meg, hogy mit lehet és mit nem. A ku-
tya szinte becsapódik a pad alá vad morgással. Gazdája 
látja, hogy mi történik, sőt arca az arogancia képében 
trónol. A kutyapiszok ott maradt, nem került a helyére, 
pedig csak egy zacsi és egy nylon kesztyű kellet volna. 
Minden jó érzésű ember szól ilyenkor. Én is ezt tettem 
volna, de hirtelen begördült a parkírozóba egy hatalmas 
autó. Ajtó nyílik és kiemelkedik egy jól öltözött, elegáns 
férfi. Gondoltam, az öltözködés terén kellő ismerete van. 
Határozott léptekkel a padon ülő felé vette az irányt. He-
lyet kért, leheveredett, és ömlött belőle a szó. Mosoly-
gott, pénzt vett elő és odaadta ismerősének, vagy roko-
nának, ezt nem tudom. Rekedt, halk köszönet hangzott 
el. Az elegáns úr feláll, kezet nyújt, majd elsiet. Az autó 
kigördül és elrobog. A padon ülő férfi egy nagyapa (ké-
sőbb tudtam meg), hosszan nézi a távolodó autót, és arcát 
kezébe temeti. Szinte a semmiből ott terem két sorstár-
sa. Háta mögé lopóznak. Egyikük bottal bicereg. Láttuk, 
hogy kaptál egy kis pénzt. Most aztán elmehetünk egyet 
inni, meg enni. A nagyapa dühösen felfújja arcát. A vá-
lasz: nem! Inni nem, csak enni. Meghívlak bennetek egy 
menüre. Én fizetek. A botozó egy kis betlehemi figurát 
vesz elő. És közli: ezt én faragtam a bicskámmal. Neked 
van unokád, add neki oda karácsonyra. Mintha összebe-

széltek volna, a másik is átad egy majdnem kész, kis fara-
gott szamarat. Én is neki küldöm. A nagyapa nagyot só-
hajt, és ő is előhúz kopott kabátzsebéből egy icike-picike 
betlehemi jászolt. Hát ezt meg én faragtam. Én is neki, de 
nem tudom, hogy találkozom-e karácsony előtt vele. Az-
tán elindultak, irányt véve egy étkezde felé, lassan bicegve 
bandukoltak, gondterhes életükkel sántikáltak. Látszott 
rajtuk, hogy mennyire izgatottak. Megérkezéskor a be-
járat előtt fésűs mozdulatot tettek ujjaikkal, néhányszor 
beletúrtak a hajukba. Aztán mehetünk, mondták. A bo-
tozós sorstárs szerencsére takarásban volt, és így bejutott 
ő is. Lehet, hogy nem fognak gömbölyödni, de talán el-
varázsolja őket az ízek, illatok harmóniája.

Egy hét múlva – közel karácsonyhoz – dolgom volt a 
kórházban. Az  udvaron feltűnt nekem egy ismerős arc. 
Hát közelebb mentem és alaposan szemügyre vettem. 
Tényleg ő volt az, aki ott a padon… Óriási volt a kü-
lönbség. Most egy rendezett kinézetű nagypapát láttam. 
Ápolási rituáléja összetettebbé vált, jól ápolt ember be-
nyomását keltette. Az öltözetén látszott, hogy azért a kór-
ház vattás levegőjét szívja. Néhányan körülvették, beszél-
gettek vele, és ott volt az elegáns úr is. Nagyot dobbant 
a szívem. Újra együtt a családdal. Ez fantasztikus. Persze 
ehhez lépésváltásra is szükség volt. De a legszebb pillanat 
most következett. Egy kicsi gyermek odaszaladt hozzá, 
átölelte mindkét lábát, és csöpp kezét nagyapa tenyerébe 
tette. Szinte összeforrt a két kéz. Tekintetük könnyű volt 
és gyöngéd. A pici másik kezében tartotta a kicsi jászolt, 
melynek szelíd fénye beragyogta arcukat. Szívükbe be-
költözött a boldogság kék madara tengerkék tollazatával. 
Én akkor nagyon örültem egy másik ember örömének. 
Talán ez volt számomra a legszebb karácsonyi meglepe-
tés, hiszen mások boldogsága lehet a mi örömünk is, és 
számunkra ajándék.

Úgy érzem, hogy a gyerekekkel töltött idő számunkra 
jutalom, mert jó egymáshoz kapcsolódni, simulni. A leg-
nagyobb ajándék, amit másnak adhatunk, ha legyőzzük 
a legnagyobb ellenségünket, a bennünk terpeszkedő, 
mindent felfaló önzést. Hajolj le egy gyermekhez, egy 
felnőtthöz, és azokhoz, akik védtelenek, törékenyek, és 
akik éppen rászorulnak a te figyelmességedre, gyöngédsé-
gére. Ítélkezés helyett inkább lelki magaslatokba kellene 
emelni a másik embert. Ez nem könnyű, de gyakorlással 
megvalósítható.

Fehér Levente

Józsán is állítottak 
„Mindenki 
Karácsonyfáját”
Józsán is állítottunk karácsonyfát a Józsaparkban, melyet 
ez évben fehér színbe kívánunk öltöztetni.

Az érdeklődés ugyan szerényebb volt, mint szokott len-
ni, de ebben a súlyos Covid-járványos időszakban is töb-
ben látni szerették volna, amint a helyszínre hozzák a nagy 
fenyőt egy teherautó platóján.

A fenyőt a Harstein kertben lakó Berettyán család aján-
lotta fel és ajándékozta a józsai városrésznek. Köszönetet és 
elismerést érdemel a kedves család.

November 28-án délután a debreceni polgárőrség köz-
reműködésével megérkezett a Józsaparkba a szép nagy fe-
nyő. A debreceni tűzoltók szakszerű és biztonságos mun-
kájának köszönhetően rövid időn belül felállításra is került 
a fedett piactéren.

Következett azután a sürgés-forgás a szép fenyő körül. 
Csakhamar felkerültek rá a fényfüzérek és a csúcsdísz, az-
után kezdődhetett a díszítése.

Az Alsójózsai Nyugdíjas-egyesület sütős asszonyai sa-
ját sütésű finom süteménnyel kedveskedtek a nehéz és 
veszélyes munkát szakszerűen elvégzők és segítőik részére 
és szorgoskodtak a sütemények kínálgatásában a helyszí-
nen. A DMK Józsai Közösségi Ház vezetője Nagy Mária 
és munkatársai pedig hasonlóképpen meleg teával és forró 
kávéval kedveskedtek. Dicséretünk és elismerésünk a fi-
gyelmes kedveskedésükért, amelyet az egyenruhások szeré-
nyen, de jó szívvel fogadtak és fogyasztottak.

Juráskó Róbert úr, a Józsai Település és Közösségfejlesz-
tő Egyesület vezetője kedves szavakkal invitálta a megje-
lenteket a mindenki karácsonyfája díszítésében való bekap-
csolódásra, s egyben hangsúlyozta, hogy várják a további 
díszeket is, amelyekkel fehér színbe öltöztetjük az adventi  

időszakban a szép fenyőfánkat. Jó egészséget, kellemes 
karácsonyt, s boldogságot kívánt a józsaiaknak és a meg-
jelenteknek. Mi pedig az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület 
nevében kívánunk mindenkinek az Adventi időszakban jó 
készülődést és valamennyiünknek azt, hogy készítsünk he-
lyet a szívünkben a szeretet befogadására. Tegyük mindezt 
ügyelve, vigyázva, hogy ne legyen minden erőfeszítésünk 
hiábavaló. Merjünk tehát a szeretet befogadásának előké-
születeiben tevőlegesen is és jó szándékkal részt vállalni, ré-
szesévé lenni annak! Köztesen pedig vasárnaponként égjen 
az a következő gyertyaláng és a fénye mutassa a jó irányt.

Gorzsás Antal

Tisztelt Olvasók! Kérjük, kövessék 
a Nyugdíjasok Országos Szövetsége 

Facebook-oldalát!

www.facebook.com/nyugdijasokorszagosszovetsege

Naponta frissülő hírek, tudósítások, videók láthatók az 
oldalon, többségében a nyugdíjasokat érintő ügyekről. 
Kérjük, hogy azok megosztásával is segítsék az oldal 
népszerűsítését, azt, hogy minél több nyugdíjas tár-
sunkhoz eljussanak üzeneteink. Minden segítség, vé-
lemény számít, köszönjük szépen.

Nyugdíjasok Országos Szövetsége

Szeretetben gazdag 
karácsonyt,  

és jó egészséggel, több 
derűvel kísért  

új esztendőt kíván  
a Szenior 2003 Kft. 

és a Nyugdíjasok Országos 
Szövetsége!
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– A győri Kisfaludy Színház igazgatói állása is ilyen koc-
kázat volt – fűzi hozzá Cserhalmi – mivel ez volt életem 
első, igazán vezetői állása. Sokat profitáltam az itt elköve-
tett hibáimból. Őszintén írok a kudarcaimról, rossz dönté-
seimről is, hiszen így hiteles.

– Mi a véleménye a mai fiatalokról? Szeretne-e a helyük-
ben lenni, ebben a világban?

– Elkötelezetten  ifjúságpárti  vagyok! Negyven évig ta-
nítottam, több helyen, ma is sok egykori tanítványommal 
tartom a kapcsolatot. Egyikük postán küldte el a könyvei-
met, amelyeket megvásárolt, hogy dedikáljam neki.

Minden generáció  azt mondja, nem szeretnék a mai 
fiatalok helyében  lenni, én sem. De szerencsére minden 
új nemzedék megtalálja a helyét és betölti valamennyire 
a maga funkcióját. Csak hagyni kell! Egyre hatástalanabb-
nak gondolom a prédikációt. Arra kellene figyelnünk, ho-
gyan lehetne felkelteni a fiatalok érdeklődését. A stílusunk-
kal is alkalmazkodnunk kell hozzájuk ebben a kütyükkel 
teli világban. 

– „Nehéz méltósággal megöregedni” – írja egy helyütt.
– Igen. Az öregség olyan életszakasz, mint a többi, ab-

ban az értelemben, hogy mindegyikkel el kell viselni sok 
mindent, ami együtt jár vele. Nagy személyes felelősség 
időssé válni. Szerintem az ifjabb nemzedékek kimondat-
lanul is elvárják, hogy az öregek mindazt, ami együtt jár 
az életkorukkal, éppen a tapasztaltságuk, bölcsességük 
révén méltósággal viseljék. Jogos igény, kielégíteni nehéz. 
Minden új nemzedéknek változtatnia kell azon a  világon, 
amelyet megörököltek. Weöres Sándor kifejezi, amit erről 
a témáról gondolok: „Egyetlen parancs van, a többi csak 
tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy 
mindennek javára legyél.”

– Milyen volt a könyv fogadtatása?
– A  visszajelzésekből, kritikákból egyetlen mondatra 

utalok, ami szerint ebben a könyvben olyasmit is elmon-
dok a nyilvánosság előtt, amit más még saját magának sem 
mer bevallani. Ez volt a célom. 

– Ön nem csak újságíró, hanem színdarabíró.
– Engem mindig a dokumentum-műfaj érdekelt, nem 

a fikció. Többek között egy tévéjátékom, a Harmadik nél-
kül is aktuális kérdést feszegetett. Törőcsik Mari, Domján 
Edit, Avar István, Kálmán György játszott benne. Arról 
szólt, hogy egy kapcsolat nem attól megy szét, hogy meg-
jelenik egy harmadik. Mert ha egy harmadiktól szét tud 
menni, akkor az már szét volt menve. Akkoriban közös 
megegyezéssel nem lehetett elválni, hanem a bíróságon ki 
kellett teregetni a válófélben lévőknek a legintimebb dol-
gaikat is, és a válást mindenképpen valamelyik fél hibájá-
ból kellett kimondani, aki megszégyenült. Érdekes, hogy a 
darab bemutatója után három hónappal megszüntették ezt 
a megalázó bírói gyakorlatot. 

– Sok mindenre jutott ideje élete során…
– Dolgoztam felnőttképzésben is, tanítottam cégveze-

tőknek time-managementet, magyarul időgazdálkodást. 
Ezt ugyanis meg lehet tanulni. Akkor az ember furcsa mó-

don könnyebben és többet dolgozik. Mert a fáradtságot 
nem pihenéssel lehet megszüntetni, hanem egy másik fá-
radsággal. Nagyon jót tesz, ha ez beidegződésünkké válik. 
Azért tudok annyi munkát most is elvállalni, mert határidő 
előtt elkészülök. Évtizedek óta van havi, heti és napi ter-
vem, amiben a pihenés is benne van, s az legalább olyan in-
tenzív, mint a munka. Ez visszavezethető a gyerekkoromra, 
mikor következetesen, szigorú fegyelemre szoktattak. 

– Bizonyára ennek is köszönhető, hogy tavaly ismét meg-
jelent egy könyve, a Kossuth Kiadó gondozásában: „Akiken 
átgázolt a 20. század.” 

– Azért adtam ezt a címet, mert nincs olyan család, ame-
lyen valamilyen módon ennek a századnak a rengeteg zak-
latottsága és kemény fordulatai nyomot, sérelmet ne hagy-
tak volna. Nem szeretem ezt a szót, de átlagemberekről 
szól. Portréalanyaim épp olyan sokfélék, mint az otthon 
lakói. Van köztük ludovikás katonatiszt, holokauszt-túlélő, 
színésznő, parasztasszony, sportoló, mérnök-feltaláló. Egy 
közös jellemzőjük van: túl azon, hogy mindannyian idős 
emberek, valamennyien az Olajág otthonok egyikének la-
kói, csakúgy, mint én. Ott ismertem meg őket, és akiket 
nem ismertem, azokkal a vezetőség segített összehozni. Ti-
zenegy portrét tartalmaz a kötet. A portré szubjektív mű-
faj, olyannak írtam meg, amilyennek én láttam őket. 

– Mi késztette Önt arra, hogy megírja ezeket a portrékat?
– Miközben az egyes generációk közt egyre nagyobb a 

szakadék, mert olyan gyorsan változik a világ, a technika, a 
körülmények, maga az ember, a biológiai és a lelki szerke-
zete nem változott. Shakespeare ötszáz éve született hőseit 
nagyon magunk közül valónak érezzük, nem azért, mert 
egy zseni ábrázolta őket, hanem mert olyan emberek, mint 
mi. Generációs kötelességnek tekintem a felelősségvállalást 
azért, hogy az előző nemzedékek átadják mindazt a tapasz-
talatot, tanulságot, amire szert tettek. Beszélgetőtársaim is 
megértették, hogy nem szabad magukkal vinni az életük 
értékes tapasztalatait – Hamlettel szólva – az ismeretlen 
tartományba, ahonnan még nem tért meg utazó. Ráadá-
sul hitelesen kell ezt megtennünk, nem csak az eredmé-
nyekre, szépségekre emlékezve, hanem a kudarcokkal, a 
tévedésekkel együtt. Az a tapasztalatom, hogy a fiatalokat 
nem a győzelem érdekli, hanem az odavezető út. Nem azt 
tisztelik, aki bátor, soha nem félt, hanem azt, aki félt, de 
legyőzte azt. 

– Hogyan vette rá beszélgetőtársait az őszinte kitárulko-
zásra?

– Mindenkivel több órát töltöttem együtt. Sokat számí-
tott, hogy a kortársuk vagyok, félszavakból is értettük egy-
mást. Hiszen másként kérdez az ember olyasmiről, amit 
maga is átélt, mint amit csak hírből vagy a tanulmányaiból 
ismer. 

A könyv megírása során néhány barátsággal is gazda-
godtam. További személyes hozadéka a könyvnek az, hogy 
adott egy nagyon erős élményt nekem, és ez néha meg is 
hatott: kivétel nélkül, mindegyikükhöz erősen kötődöm. 
Nem azért, mintha az életutunkban, az életmódunkban, a 

Egy nehéz és érdekes élet
Beszélgetés Cserhalmi Imrével

Aranytollas újságíró, író, évtizedeken át felsőoktatási intéz-
mények tanára, az újságírás több generációjának mestere. 
Csaknem harminc éven át dolgozott a Népszabadság szer-
kesztőségében gyakornokként, munkatársként majd rovat-
vezetőként, később a Magyar Rádió főmunkatársa lett. Ki 
ő? Nos, egészítsük ki az életrajzi kivonatot: 

Volt – többek közt – gyerekszínész, gyári segédmunkás, 
konferanszié, könyvkritikus, főiskolai tanár, amatőr operett-
karmester, laptudósító, miniszterelnöki tanácsadó, egyete-
mi oktató, karvezető, iskolaigazgató, tréner, főszerkesztő és 
színházigazgató is a győri Kisfaludy Színházban. Ő alapítot-
ta meg a Győri Balettet és a színház önálló operatársulatát, 
valamint az Őszidő című magazint. Írt újságot, filmforgató-
könyvet, színművet, musicalt, operalibrettót, riportkönyvet. 
Tanított a Bálint György Újságíró Akadémián, az ELTE-n, 
a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Szegedi Tudományegye-
temen, és a Nyíregyházi Főiskolán, ahol 2002 óta címze-
tes főiskolai tanár. Trénerként a felnőttképzésben is részt 
vett. Lakott Győrben és Szegeden, Pécsett és Albertirsán, 
Kiskunlacházán és Budapesten, ahol született s most is él.  
Ő Cserhalmi Imre.

Mozgalmas élet, kacskaringós pályafutás jellemezte Cser-
halmi Imre munkásságát. Sokan mondhatják ezt el maguk-
ról. Azt azonban már jóval kevesebben, hogy nyolcvanon túl 
is ugyanolyan aktív életet élnek, mint fiatalabb korukban. 
Cserhalmi Imre azt bizonyítja be nekünk, hogy idősen is 
lehetséges élet, méghozzá tartalmas élet, nehéz körülmények 
között is. 

Cserhalmi Imrével még sohasem találkoztam személye-
sen, bár külső munkatársa voltam az általa alapított Őszidő 
című magazinnak. A lap megszűnésekor minden munkatár-
sától búcsút vett néhány soros üzenetével, „abban a remény-
ben, hogy még találkozunk a média világában”. Eltelt mint-
egy 20 év…és ismét találkoztunk. Ezúttal sem személyesen. 

Cserhalmi Imre négy éve a zuglói Olajág idősotthonban 
él. Zuglóban született, s most visszatért szűkebb pátriájába.  
Azonban nem kereshettem föl, hiszen járvány van, és láto-
gatási tilalom. 

Hiábavaló vállalkozás lenne Cserhalmi Imre munkássá-
gának akárcsak felületes bemutatása újságunk terjedelmi 
korlátai miatt. Ezért elsősorban a legújabb munkáiról be-
szélgettünk, telefonon, levélben, messengeren.

– Rengeteg élményre és persze tanulságra is szert tehet-
tem eseménydús, konfliktusokban is gazdag életemben. 
Nagy szerencsém, hogy mindig hívtak valahová, elém jöttek 
a megbízások meg a feladatok. Elsősorban a szövegcsinálás 
világában dolgoztam, különböző célokkal és műfajokban.

Ha választanom kellett 2 lehetőség közül, én mindig a 
szokatlanabb, kockázatosabb feladatot választottam. Mindig 

ügyek mellé igyekeztem állni, nem simán állást változtattam 
– fogalmaz Cserhalmi Imre.

Három könyve is megjelent azóta, amióta az idősotthon 
lakója. 

Törlesztés. Ha ezt a szót hallom, a sérelmekért való bosz-
szúállás jut eszembe. Nem úgy a szerzőnek, akinek Törlesz-
tés, avagy lapok a talonból című önéletrajzi könyve 2018-
ban jelent meg a Corvina Kiadónál. 

– Vajon miért ezt a címet adta könyvének?
– Az  évek múlásával fokozatosan rájöttem arra, hogy 

egyetlen életünk van, amit voltaképpen ajándékba kaptunk. 
Mondhatnám úgy is, hogy akkora adósság, amit teljesen 
soha nem lehet törleszteni, de meg lehet próbálni. Csak 81 
évesen kezdtem írni ezt a könyvet. Több helyen tanítottam, 
tanári életpályám ébresztett rá arra, hogy ha az ember át tud 
adni valamit az életéből, azt kár lenne elvinnie. S ha bárki-
ben ébreszt gondolatot, ötletet, jó perceket, akkor már érde-
mes. Ez a könyv a rám rótt kötelesség törlesztése, ajándékba 
kapott életemért.

Könyvem személyes hozadéka az, hogy évtizedekig küz-
döttem az apám emlékével, azzal, hogy szeretem-e őt, vagy 
sem, s a könyvem megírásával sikerült lezárnom ezt a dilem-
mát egy igen válasszal. Jó tanuló, szófogadó gyerek voltam, 
mégis kicsaptak otthonról – erről a drámai eseményről és 
okairól, lázadásomról és a szülői korlátokról részletesen írok. 
Tizennyolc éves korom óta a magam lábán állok. S hogy mi-
ért nem tévedtem rossz útra, nos, ez is kiderül az életrajzi kö-
tetemből. Horn Gyula tanácsadójaként is dolgoztam, mint 
újságíró. Én írtam a beszédeit. Véletlenül kerültem ebbe a 
szerepkörbe. Kockázatkedvelő voltam mindig, így ezt a fel-
adatot is elvállaltam.  

A könyv fülszövegéből idézek: „Kockázat nélkül lehet-
séges nyugalom, de ritkán lehetséges győzelem… Nekem  
az felelt meg, ha az elém táruló lehetőségek közül következe-
tesen a nehezebbiket választottam.” 

Fotó: Gergely Bea
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Jognak asztalánál

„…a jognak asztalánál…”

Új sorozatot indítottunk októberben. Jogi témájú, akár 
egyedi, akár általános esetek alapján szeretnénk bete-
kintést adni a törvények világába, hogy könnyebb le-
gyen eligazodni, döntést hozni a minket érintő, vagy 
érinthető élethelyzetekre. Az adott témához, mindenki 
hozzászólhat, kérdéseket tehet fel, amelyekre (meg-
őrizve a kérdező anonimitását) szakszerű jogi választ 
adunk. Reméljük, ez a rovatunk is jó szolgálatot nyújt 
Olvasóinknak – a szerkesztő.

ÖRÖKÜL HAGYOM… (3., BEFEJEZŐ RÉSZ)

Lemondás az örökségről 
Az örökségről való lemondás csak az örökhagyó életében 
történhet meg, mivel az örökhagyóval a Ptk. szabályai sze-
rint kötött szerződésben. Az öröklésről csak az mondhat 
le, aki törvényes öröklésre jogosult, törvényes képviselővel 
rendelkező örökösök (részleges vagy teljesen cselekvőkép-
telenek, gyermekek) is köthetnek ilyen szerződést a képvi-
seleti jog terjedelmétől függően. 

Az öröklésről való lemondás tartalmazó szerződést írás-
ba kell foglalni, ajánlatos belefoglalni, hogy a szerződő 
felek közös akarattal kötötték a szerződést. A  lemondás 
terjedelme sem kötött, a törvényes örökös részben vagy 
egészben lemondhat örökrészéről. Ha ez a szerződés a szer-
ződési akarat hiányát vagy az akarat fogyatékosságát mu-
tatja, megtámadható, éppúgy, mint a végrendelet.

Az örökségről való lemondás nem olyan gyakori, mint 
az örökség visszautasítása, hiszen az örökhagyó életében 
nem mindig nyilvánvaló, hogy az örökség olyan sok te-
herrel rendelkezik, hogy az örökös nem akarja vállalni  
a terhet, vagy nem mindenki kíván lemondani – mások 
gyarapodását elősegítve –, ha ő is gyarapodhat. 

Az örökség visszautasítása
Mivel az öröklésről csak az örökhagyó életében lehet le-
mondani, az örökhagyó halála után az örökös számára, aki 
nem akarja az örökséget elfogadni, csak az öröklés visz-
szautasítása a járható út. Minden örököst megilleti a visz-
szautasítás joga, kivéve az államot, amely, mint törvényes 
örökös, nem utasíthatja vissza az örökséget. Nem árt tudni, 
hogy leszármazottak, jogutódok hiányában az állam köte-
les gondoskodni a rá hagyott értékes hagyatékról, ennek 
köszönhetően az utókor is gyönyörködhet elmúlt korok 
hírességeinek munkáiban, életüket övező tárgyakban, ol-
vashatja műveiket. 

A visszautasítás jogáról a hagyatéki eljárásra illetékes 
közjegyzőnél tett bejelentéssel lehet lemondani, azaz, ha az 
örökös lemond a visszautasítás jogáról, elfogadja az örök-

séget. Ha az örökös visszautasítja az örökséget, ezzel meg-
szűnt az örökléshez való joga is.

A visszautasításról az örökösnek egyértelműen kell nyi-
latkoznia, azaz az öröklést egészében vissza kell utasítania, 
és nem teheti meg, hogy csak az örökség egyes részének, 
vagy egyes vagyontárgyainak átvételét utasítaná vissza. Egy 
kivétel azonban van: ha valaki mezőgazdasági termőföldet 
örököl, de nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági 
termeléssel, a földhöz tartozó állatállományt, a berendezési 
tárgyakat, munkaeszközöket külön is visszautasíthatja.  

Az örökös hallgatólagosan is lemondhat a visszautasítás 
jogáról, ha olyan cselekményeket tesz, amely a hagyaték 
birtokba vételét, a hagyatéki tárgyak használatát mutatja, 
vagy arra utal, hogy az örökös elfogadja az örökséget, mint 
például a közjegyző által kitűzött határidő alatt nem tesz 
visszautasító nyilatkozatot. De ha egyszer az örökség meg-
nyílása után az örökös kifejezetten vagy hallgatólagosan le-
mondott az öröklés visszautasításának jogáról, az öröklést 
már nem utasíthatja vissza, nem tehet visszautasító nyilat-
kozatot. 

Az öröklés visszautasítása következtében az örökös örök-
részét a törvény szerinti következő örökös kapja meg, mivel 
az öröklést visszautasító örökös nem jelölhet maga helyett 
más örököst. 

Rózsáné dr. Lupkovics Mariann

gondolkodásmódunkban teljes azonosság lenne köztünk, 
hanem mert közös a sorsunk. Együtt éltük túl a 20. száza-
dot és ez az együvé tartozásnak nagyon erős élménye. 

– Vajon hogyan éli meg Ön és a könyv szereplői jelen 
századunkat?

– Mindegyikünk másként… Remélem, az olvasó érzé-
kelni fogja, hogy ez a könyv nem az elmúlásról szól, hanem 
a túlélésről. Annak a diadala mindegyiküknek az élete.

– Frissen megjelent könyve ugyancsak aktuális témáról 
szól: Idősotthon belülről. 66 nap karanténban.

– Tulajdonképpen ez egy napló, életem legújabb idő-
szakáról. Még abban sem voltam biztos, hogy közreadom, 
végül a Kossuth Kiadó égisze alatt ez év őszén megjelent. 
Azért tartottam fontosnak, hogy megírjam, és végül nyil-
vánosságra hozzam a naplómat, mert egyrészt azt tapasztal-
tam, hogy a járványhelyzetben a közérdeklődés fókuszába 
kerültek az idősotthonok, másrészt meg az emberek előíté-
leteket táplálnak, és keveset tudnak arról, hogyan zajlik az 
élet egy idősotthonban. Sokan szégyellik, hogy szülőjüket 
egy idősotthon gondjaira bízzák. Azonban idősotthon na-
gyon sokféle van. Ahol lakom, eleve annak épült. Minden-
ki saját, jól felszerelt, kényelmes apartmanban lakik.

– Kialakulnak közösségek az idősotthonban is?
– Hogyne! Sokféle közösség alakul ki egy ekkora idősott-

honban, ahol négy épületben majdnem hatszáz lakó él. 
Ezek a közösségek életkor, vagy a korábbi életút hasonlósága 
mentén jönnek létre. Azok számára, akik igénylik, mindig 
adódik lehetőség a különféle közös programok során, hogy 
kapcsolatot építsenek másokkal. Idősen is sok mindent 
megélhet az ember – erre rácsodálkoztam. Hiszem, hogy 
van élet idősen is! Akár a szerelem is utolérheti az embert.

– Most a közös programok szünetelnek, nincs lehetőség a 
személyes találkozásokra…

– Március 30-a óta nem léphetünk ki a lakásunkból, 
még a folyosóra sem. Mi itt egy védőburokban élünk. 
A karantén elrendelése óta még nagyobb körültekintéssel 
szerveznek meg mindent.  Interjúkötetem írása során sok 
lakóval megismerkedtem, s amikor az intézményben el-
rendelt zárlat elején felhívtak, hogy van-e kedvem néhány, 
depresszióba hajló szomszédommal telefonon elbeszélget-
ni, azonnal igent mondtam. Szintén az otthon vezetőinek 
kérésére összeállítottam a társaknak egy könyvlistát, hogy 
mit lenne érdemes elolvasni a kényszerű egyedüllét idején. 

– Mi minden olvasható ebben a naplóban?
– Megjelennek az otthon eseményei, intézkedései mel-

lett az országos történések és politikai viták, és persze a 
saját véleményem is. Pontosan látjuk, hogy mennyire túl-
terheltek a gondozók, ápolók, éttermi alkalmazottak, taka-
rítók, karbantartók, mennyi munka van a mi biztonságos, 
nyugodt életünk mögött. 

– Ön beszélgetett depresszióra hajlamos idős Olajág-la-
kókkal. Hogyan tudta őket felvidítani? Hogyan volt képes 
– miként a könyvben írja – protestáns lelkészként, máskor 
zsidó rabbiként, vagy katolikus plébánosként megnyilvánul-
ni? Vagy elegendő volt „csak” empatikus embernek lennie és 

hasznosítani azt a tudását, amit felnőttképzésben működő 
trénerként gyakorolt?

– A három egyház papjára utaló tréfás utalás azt jelzi, 
hogy itt mindenféle vallású emberek élnek, tehát a kom-
munikációban  sokoldalúnak kell lennem. Egyébként 
extrovertált alkat vagyok, mindig is nyitott és szívesen 
megnyíló. Lelkész szüleim, gyerekkorom, újságírói, tanári 
pályám, sokféle állásom, tevékenységem révén kialakulha-
tott  bennem némi készség,  emberismeret  és  tapasztalat. 
A  szóban forgó beszélgetéseket   bizonyos coaching-tech-
nikákat is alkalmazva folytattam, a könyvben erről részle-
tesen is írok.

– A könyv írásakor még nem sejtette, hogy a 66 nap ka-
rantén további hetekkel-hónapokkal meghosszabbodik…

– Október 26., hétfő óta ismét teljes – tehát lakásba zárt 
– karanténban élek.

Leszámítva a kinti gyaloglást, kocogást – nem na-
gyon érzem már a karantén szorítását, szinte megszoktam. 
Meg aztán rengeteg dolgom van. Ma délelőtt például ki-
takarítottam  az egész lakást, odavagyok ezért a tisztaság-
szagért. Tegnap – még ha csak az utcáról felnézve és -szólva 
is az erkélyemre – meglátogatott Amerikában élő menyem 
és a két legidősebb unokám, és hosszú levelet kaptam a 
győri lányomtól. Tegnapelőtt a fiammal és az ő fiaival be-
szélgettem internetes videón. Az utóbbi két-három hétben 
négy könyvet olvastam el,  recenziót írtam (és küldtem el) 
róluk. Feltettem a Facebookra – életemben először – az 
új könyvem megjelenésének a hírét. Pillanatokon  belül 
sok reagálás érkezett, megható volt. Igen sok ragaszkodó 
tanítványomnak is köszönhetem, hogy míg az idős em-
berek  többsége a múltban él, én a jelenben. Van egy-két 
lakótárs „kuncsaftom”, velük is tartom a  telefon kapcso-
latot...még soha életemben nem unatkoztam. Mindenkit 
arra biztatok, hogy foglalja el magát, úgy könnyebben tel-
nek a napok. Magam is ezt teszem, mostanában például 
könyvrecenziókat írok, és glosszákat az Élet és Irodalom 
Páratlan oldalára. 

– További tervei? Kívánságai?
– Foglalkoztat kicsit egy újabb könyv, az öregségről, ta-

lán nekifogok ennek is.
A szeretteim jól vannak, az itteni, minden szempontból 

kellemes miliőben biztonságban érezhetem magam. Nem fáj 
semmim, pontosabban  megtanultam  kezelni, karbantarta-
ni mindenhol kopó testemet, terveim vannak...mi kell még?! 

Ha azt a kérdést teszi fel,  hogy  mit  kívánok magam-
nak az új esztendőre, akkor a válaszom: Azt, hogy a végén 
ugyanezt a kérdést fel lehessen tenni nekem.

Addig élek, amíg dolgozom. És csak addig dolgozom, 
amíg – mások szerint! – jól  dolgozom.

Ha már nem lennék munkaképes, kihunyna életem 
szikrája. 

Az életem nem volt mindig jó, de mindig érdekes volt, 
és ez sokkal többet ér, mintha mindig csupán jó lett volna 
– mondta a telefonban búcsúzóul Cserhalmi Imre.

Szádvári Lídia
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Új fogyasztóvédelmi rendelkezések 
– Jobban járnak a fogyasztók – Bosszankodni fognak 
a vállalkozások (Járhat-e ez áremelkedéssel?)
2021. január 1-jétől több ponton lényegesen változtat a jog-
alkotó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállás szabályain. Így változik az időtartam, bevezetésre kerül 
az elektronikus jótállási jegy, pontosításra kerül a kijavításra/
kicserélésre előírt időtartam, valamint kibővül azon termékek 
köre, amikre kötelező jótállást kell biztosítani. Lássuk a rész-
letszabályokat! 

A jótállás időtartama az eddigi kötelező 1 év helyett, 1, 
2, 3 évben kerül meghatározásra az eladási ár függvényében: 

– 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem ha-
ladó eladási ár esetén egy év, 

– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg 
nem haladó eladási ár esetén két év, 

– 250 000 forint eladási ár felett három év. 
Újdonság, hogy ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az át-

adástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor 
a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadá-
sának napja. 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama 
meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az 
idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt 
rendeltetésszerűen nem használhatta. 

A jótállási jegyen a jövőben fel kell tüntetni a vállalkozás 
bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró 
személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás 
esetén az elektronikus aláírást is. 

Lehetőség lesz arra, hogy a vállalkozás a jótállási jegyet 
elektronikus úton is átadhassa a fogyasztó részére. A fogyasz-
tó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként 
akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a rendelet jótállási 
jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy 
elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását 
vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállal-
kozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem 
közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító el-
érési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, 
akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási 
idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét 
biztosítania kell. Vita esetén az elektronikus úton való teljesí-
tés a vállalkozás köteles bizonyítani. 

A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehe-
tő feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a 
fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 

Pontosításra kerül, hogy a fogyasztó a kijavítás iránti igé-
nyét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telep-
helyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen fel-
tüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Tehát 
bármelyik helyen megteheti, és nem küldözgethetik ide-oda a 
fogyasztót a különböző előbb nevesített vállalkozások. 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első al-
kalommal történő javítása során a vállalkozás részéről 

megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, 
a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás kö-
teles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha 
a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás 
köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellen-
értékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vé-
telárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három al-
kalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik a 
vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül ki-
cserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a 
vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási 
cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltün-
tetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére vissza-
téríteni. 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállal-
kozás részére való közlésétől számított harmincadik napig 
nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában 
– a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos 
határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, 
a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasz-
tási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton fel-
tüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő ered-
ménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó 
részére visszatéríteni. 

Fontos kiemelni, hogy ezen nyolc napos kijavítási/ki-
cserélési határidők, illetve a háromszori sikertelen kijavítást 
követő csere nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, 
elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmoto-
ros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, 
utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi 
járműre. 

Bővül a kötelező jótállás alá eső termékek köre, így az 
alábbiakra is vonatkoznak 2021. január 1-jétől a kötelező 
jótállás szabályai: 

– nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 
ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó; 

– árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, 
így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, 
napellenző, szalagfüggöny; 

– kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelő-
rendszer 10 000 Ft eladási ár felett; 

– garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft 
eladási ár felett; 

– zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett; 
– napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár 

felett; 
– játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 

10 000 Ft eladási ár felett; 
– külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 

10 000 Ft eladási ár felett. 
 www.feosz.hu

Öt tévhit a gluténmentességről
Így várd a gluténmentes rokont karácsonykor!
Nincs nehezebb, mint egy gluténérzékeny rokont megven-
dégelni, pláne karácsonykor, hiszen mit ér az ünnep bejgli 
és süti nélkül. A jó hír, hogy a gluténmentes vendégvárás 
egyszerűbb, mint gondolnánk, viszont van pár tévhit, amit 
ideje lerombolni, mielőtt nekilátunk a vacsorának. Mivel 
a gluténérzékenység egyre több családban jelent problémát 
az ünnepi asztaloknál, az Ed. Haas összegyűjtötte a leg-
gyakoribb tévhiteket és a legjobb ünnepi megoldásokat, 
melyeknek köszönhetően kompromisszumok nélkül süt-
hetünk-főzhetünk gluténmentesen.

Gluténérzékenyek Titkos Társasága
Ha nem éled, nem tudhatod! Mintha a gluténérzékenyek 
egy titkos szekta tagjai lennének, és a nem beavatottak nem 
tudhatják, hogy kell egy mentes ételnek nekifogni; sőt az 
erről való Tudás vetekszik az emelt szintű atomfizikával.  
Ez szerencsére nem így van, hiszen rengeteg hétköznapi 
étel önmagában gluténmentes. Sőt a hagyományos kará-
csonyi menüben szereplő fogások egy része is ilyen. A ha-
lászlé, a töltött káposzta, bármilyen sült hús vagy hal és  
a köretek nagy része, például a rizs és a krumpli sem tar-
talmaz glutént, tehát az egész család fogyaszthatja. Persze  
a halászlé esetében hanyagoljuk a tésztát és a halat se for-
gassuk paprikás lisztbe, de a hagyományos magyar ételek 
egy része, mint a rakott- és paprikáskrumpli valójában  
 
a gluténmentes étkezésben is szerepel. A keresztszennyező-
désre ettől függetlenül figyelni kell persze. 

Drága és ízetlen
Az ünnep nem ünnep sütihalmok nélkül! És hát a gluté-
nérzékenyek szomorú tekintete belénk égett az irodai sü-
tizéseken, amikor nem figyeltünk, hogy mentes édességet 
rendeljünk. Ha pedig volt külön mentes süti, azért sajnál-
tuk őket, hogy ilyen íztelen, élvezhetetlen rettenetet kell 
enniük desszert címén, ráadásul dupla áron.

Tévedés, hiszen már olyan széles a megfizethető glutén-
mentes alapanyagok kínálata, hogy bárki könnyen varázsol 
mentes desszertet az ünnepi asztalra. Fontos, hogy nem 
csak a hagyományos liszt, de a sütőpor, sőt a pudingpor 
is tartalmazhat glutént, ezért a hozzávalóknál is gondoljuk 
végig, hogy melyiket kell mentes változatra cserélnünk. 
A  boltokban kaphatók gluténmentes alapanyagok és a 
pudingok, így a madártej, pohárkrém vagy egy egyszerű 
kevert sütemény is gyorsan elkészül a hagyományos recep-
tünkkel, csak gluténmentesen.

Péksütemények tiltólistán
A kenyér és a péksütemények sarkalatos pontjai a glu-
ténmentes diétának. Sajnos akármennyire próbálkozunk, 
a búzalisztes fehérkenyér állagát nem tudjuk elérni men-

tes lisztkeverékekkel. Mivel a glutén egy szerkezetalakító 
fehérje, a hiánya nagyban befolyásolja a mentes pékáruk 
állagát és minőségét. Azért kétségbeesni nem kell, lehet  
a gluténmentes kenyér is nagyon finom, de nem a ke-
nyérsütéssel érdemes elsőre próbálkozni. Ha mégis neki-
állnánk, járjunk utána, milyen gluténmentes lisztekre van 
szükségünk az ehető eredményhez. 

Egy falat nem árt!  
Mit kell finnyáskodni, egy falattól nem halsz meg… Igen, 
csakhogy a gluténérzékenység nem egyenlő azzal, hogy vá-
logatós vagy. Ez egy autoimmun betegség, amelyre csak a 
100%-os, életen át tartó diéta nyújt megoldást. Egy glu-
ténérzékeny szervezete számára a legkisebb szennyeződés 
is durva tünetekkel és hosszú távon komoly egészségügyi 
kockázattal járhat! Figyeljünk rá, hogy a gluténmentes éte-
leket mindig külön készítsük el, mindig külön kezeljük, 
ne tegyük egy tálba például a zsemlemorzsás és a kukori-
calisztes rántotthúst, mert azt már nem fogyaszthatja egy 
gluténérzékeny. Ha neki főzünk, a legjobb, ha az egész me-
nüt gluténmentesre tervezzük, hiszen így kerülhetjük el a 
legkönnyebben a keresztszennyeződést, és megkönnyítjük 
saját dolgunkat is.

Fogyózom, ezért vagyok gluténmentes diétán
Ismerjük a divat-gluténmentességet, és a fogyókúrázók tévedé-
sét. Önmagában az, hogy egy termék gluténmentes még mesz-
sze nem jelenti azt, hogy egészséges is. Mivel a glutén hiánya 
befolyásolja az állagot és a tésztaszerkezetet, nagyon sok glutén-
mentes termék tartalmaz több cukrot vagy hozzáadott zsiradé-
kot a megfelelő állag elérése érdekében, ezért is jobb, ha magad 
készíted. A gluténmentes lisztek szénhidráttartalma a legtöbb 
esetben hasonló a búzalisztéhez, ugyanúgy finomított, gyorsan 
felszívódó szénhidrátok. Természetesen gluténérzékenyként  
a mentes diéta szükségszerű, és lehet egészséges étrendet követ-
ni glutén nélkül is, de önmagában a gluténmentesség nem 
jelenti, hogy egy termék egészséges. 
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Művészportrék In Memoriam

Bodrogi Gyula

Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, 
a nemzet színésze
BODROGI GYULA (Bp., 1934. ápr. 15.): színész, ren-
dező, színházigazgató. Pályáját néptáncosként kezdte,  
a SZOT együttes szólótáncosa volt 1951 és 1954 között. 
1954-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója 
lett, melynek elvégzése után, 1958-ban a József Attila Szín-
házhoz szerződött. A társulat meghatározó színészegyénisé-
ge volt egészen 1982-ig, mikor is a Vidám Színpadhoz ke-
rült, ahol a színészet mellett több más funkciót is betöltött: 
volt művészeti igazgató, igazgató-rendező, majd 1996 és 
2002 között a Vidám Színpad Kht. ügyvezető igazgatója. 
2002-ben, miután megvált az igazgatói poszttól, a Vidám 
Színpad örökös tagjává választották. 2003-ban Jordán Ta-
más igazgató a Nemzeti Színházhoz szerződtette. Bodro-
gi Gyula 1975 óta a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
(2000-től egyetem) tanára. 

Kitüntetései: 
 – Jászai Mari-díj 1962, 1967, Érdemes művész 1967, Ki-

váló Művész 1983, 
 – A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1995, 
 – A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 2004, 
 – 2005-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, 2007 óta a Nem-

zet Színésze kitüntető cím birtokosa.

Bodrogi Gyulát temperamentuma, fiús bája, rendkívüli 
tánctehetsége hosszú időre a zenés vígjátékok állandó hősé-
vé avatta. Pályájának kezdetén elsősorban kortárs és klasz-
szikus darabok karakterszerepeit osztották rá, ám jó szemű 
rendezői hamarosan felismerték komikusi tehetségét is, s 
ettől kezdve a könnyű műfaj egyik legjellegzetesebb kép-
viselője lett. Szívesen szerepelt zenés-táncos darabokban, 
melyekben páratlan tánctudását és muzikalitását megcsil-
lanthatta. Jellemformáló készségét, sokoldalú színészi ké-
pességeit inkább a film, illetve más színházak kísérletezőbb 
kedvű rendezői aknázták ki. Ezekben az alakításaiban már 
ott rejlettek a későbbi karakterváltás csírái. Megtört, esen-
dő kisemberek, hétköznapi tragédiák hősei is hitelesen ele-
venednek meg színészi játéka nyomán. 

Emlékezetes alakításai: Napoleon (Sardou A szókimon-
dó asszonyság című darabjában), Böffen Tóbiás (Shake-
speare Vízkeresztjében), a francia király (Kacsóh Pongrác 
János vitézében), Peacock (Brecht Koldusoperájában), Bá-
lint (A Hubay-Vas-Ránki szerzőtrió Egy szerelem három 
éjszakájában), Svejk (Hasek-Kaló: Svejk a hátországban), 
Seress Rezső (Müller Péter Szomorú vasárnapjában), Julien,  
a fogorvos (Barillet-Grédy A kaktusz virágában).

Könnyed természetességének és elmélyült jellemábrázo-
lásának köszönhetően filmszínészként is hamar a közönség 

kedvencévé vált. A mozivásznon 1957-ben tűnt fel a Kül-
városi legenda című Máriássy Félix rendezte filmben, s utá-
na szinte évről évre hívták filmezni. Emlékezetes filmje volt 
a Gyalog a mennyorszába, a Házasságból elégséges (akko-
ri felesége, Törőcsik Mari volt partnere), a Hattyúdal, a 
Húsz óra, az Aranysárkány, a Tanulmány a nőkről, a Fuss, 
hogy utolérjenek, a Szépek és bolondok, a Hogyan felejt-
sük el életünk legnagyobb szerelmét?, a Hekus lettem, az 
Üvegtigris. Az ő alakítása volt a Szerencsés Dániel megtört 
családapa-figurája, az Idő van mogorva üdülőgondnoka, a 
Titánia, Titánia avagy a dublőrök éjszakája négyes főszere-
pe, a Főtitán és három dublőre. Ezzel a szereppel elnyerte 
a legjobb férfialakítás díját a svájci Vevey-ben 1989-ben, 
majd 1991-ben a bulgáriai Gabrovóban. Könnyed termé-
szetességének és elmélyült jellemábrázolásának köszönhe-
tően filmszínészként is a közönség kedvencévé tudott válni. 

Legnépszerűbb szerepei azonban mégis a televízióhoz 
kötődnek: rekedtes hangját gyakran kölcsönzi mesefigu-
ráknak, s így Süsü, a sárkány jószívű, kicsit mókás főhő-
sének, s az ő hangján szólalt meg a Kérem a következőt 
Csőrmestere, valamint a Vuk kárörvendő varjúja is. A Lin-
da című tévésorozatban pedig ő alakította a Görbe Nóra 
játszotta címszereplő színész édesapját. A  tévében a mai 
napig is gyakran feltűnik, kedvelt szereplője a különböző 
showműsoroknak és kabaréknak.

Forrás: REÖK

Búcsú egy vérbeli 
önkéntestől
Hihetetlennek tűnik egy olyan hír, ami arról szól, hogy 
elvesztettünk egy olyan embert, aki még fél órával ezelőtt 
ott volt közöttünk, és aki ott arra hívta fel a figyelmünket, 
hogy mindenki nagyon vigyázzon magára és az egészségére.

Ezt a pillanatot élhette meg Veszprém város nyugdíjas kö-
zössége akkor, amikor a megszokott havi klubvezetői találko-
zót követően hazaért és jött a megdöbbentő hír. Szente József 
a Veszprém Városi Klubvezetők Fórumának elnöke egy autó-
balesetben szerzett súlyos sérülés következtében az életét vesz-
tette. A hetvenhét éves Szente József a nyugdíjas fórumról tar-
tott haza, amikor egy városi járatbusz a kocsijának csapódott.

József 2003-ban érte el nyugdíjas kort, több évtizeden 
át dolgozott a Soproni Postaigazgatóságánál és mint a Hír-
lap Hivatal vezető ment nyugdíjba. Az idősek megszokott 
pihenése helyett újra munkához látott, önkéntesként tett a 
nyugdíjas társaiért. Megszervezte a postások nyugdíjasklub-
ját, és rendszeres programokkal tette vonzóvá a klub közös-
ségi életét. Ettől is többet szeretett volna tenni idős társaiért, 
és amikor felkérték, fogja össze, segítse a többi nyugdíjas 
szervezetet, elvállalta a plusz feladatokat. Így lett a városban 
a nyugdíjasklub-vezetők fórumának elnöke, aki segítette a 
városban működő 47 klub mindennapjait. Emellett szere-

pet vállalt a város Idősügyi Tanácsában, ezzel az idősek aktív 
képviselőjévé vált a városvezetésének fórumán, egyben az 
időseket érintő kérdésekről mindig aktuális információkkal 
látta el a város vezetését és a klubvezetőket.

Török Lajos a Veszprém Városi Nyugdíjas-egyesület el-
nöke a következőket mondta el barátja, munkatársa hirte-
len haláláról: 

„Jóska igazán az életre született és élete során mindig is 
pörgött, soha nem állt le. Tíz éve ismertem és jó néhány 
éve már a barátomnak mondhattam. Idősebb korban az 
ember már nehezebben barátkozik, de Jóska a nyíltságával, 
őszinteségével, a másokért való elkötelezettséggel gyorsan 
utat talált a lelkemhez. Sokat beszélgettünk, és persze nem 
mindenben értettünk egyet… viszont amikor közös neve-
zőre hoztuk véleményeinket, mindig ragaszkodott ahhoz 
– azaz soha nem csalódtam benne.

Közösen dolgoztunk a veszprémi nyugdíjasok érdeké-
ben, és van jónéhány eredmény, amire büszkék voltunk. 
A környezetünk a város vezetői figyeltek ránk, kérték a véle-
ményünket. Nagyon sokan segítettek bennünket ebben, hi-
szen mindig is hangsúlyoztuk, hogy csak közösen, a nyug-
díjasok aktív közössége által lehet eredményeket elérni.

Tovább kell mennünk. Azt gondolom és tudom, hogy 
Jóska is azt szerette volna, ha a nyugdíjasok veszprémi kö-
zössége tovább lép és fejlődik.

Akkor vagyunk hozzá méltóak, ha a munkáját folytat-
juk…”

Demeter Ferenc

Csendes emlékezés
A sírkert bejáratánál egy népes család igyekszik, kezükben 
hófehér virágok bomlanak elő. Semmi cicoma. Megállnak. 
Szemérmes felirat jelzi egy elsistergett élet végét. A sapka 
lekerül a fejekről, térdre ereszkednek. A síron egy mécs egy 
átvirrasztott éjszaka után. Kissé legörbült szájjal meleg vi-
aszt csorgat, majd kialszik a pisla fény. Előkerül a többi 
gyertya és a gyufa. Az apa halkan megjegyzi, nézzétek csak 
azt az „emlékművet”. Ha csak annyiszor adtak volna az el-
hunytnak egy-egy kanál levest, amennyi dísz harsog rajt, 
még most is élne szegény asszony. Hát igen, hirdetjük jó 
hangosan, hogy a szomszéd is lássa, hogy mennyire sze-
rettük.

Vagy vigasztaljuk önmagunkat. Ugyanis mindenszen-
tekkor a legszebb ajándék a virág, ami lelkünk kápolnájá-
ban, a szívünkben nyílik. Ez a nap a csendes emlékezésé, 
elmélkedésé, mondjuk az imádságé. Ez személyes, intim, 
nem kíséri trombitaszó. A temető helye a csend és nyuga-
lom. A gondolatok csendben élnek, érlelődnek. Vagy mi-
nél nagyobb a produkció, annál nagyobb a felmentés? Azt 
hallottam, hogy a temetőben megjavul a rossz. Tényleg így 
van? A béke kertjében megtörténhet a kibékülés.

Ha kicsit körültekintünk, az emberi kreativitás vásári 
csodái láthatók. Ahogy a büszke pompa térfoglalón ter-
peszkedik a sírokon. Gőgjük az ég felé tornyosul.

Aznap a kegyelet legszebb megnyilvánulását láttam. Egy 
kisfiúcska odament a sírhoz és letottyant rá. Kis kalimpá-
lás után ujjait odatapasztotta a nagyi vésett betűire. Kicsit 
elidőzött rajt. Egy elmaszatolt fehér szivecskés papírra rá-
lehelte a szeretet pecsétjét, egy cuppanós puszit. Óvatosan 
a váza alá csúsztatta azt. Nagymamám most már biztosan 
megkapod – suttogta kicsit könnyes szemmel. Nem volt ki-
rályi hódolás, de a legszebb őszinte emberi megnyilvánulás 
volt. Valószínű, hogy megszentelődve kapta meg a nagyi.

Eszembe jut az írott sajtóban megjelent gyászhirdetések 
közül néhány. Meglódul a pulzusom, ha a nagyra nőtt rang 
és státusz gyűjteményeket olvasom. Akik leírták, biztos 
nem tudják azt, hogy odaát a túlparton más a mérték!

Majd elfelejtem megjegyezni, hogy a temető a holtak 
csendes birodalma, nem az élők szórakozó helye, és nem 
az anyagi produktumok versenye. Bizony a túlélők mindig 
otthagyják névjegyüket a sírokon.

Fehér Levente 
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Divat

60 felett is merjünk 
színeket viselni
Sokan meghagyják a fiatalabb korosztálynak az élénkebb 
árnyalatok viselését, és ahogy idősödnek, elkezdenek egy-
re sötétebb ruhadarabokba burkolózni. Pedig a színes öl-
tözködés nem csak vidámabbá teszi az összképet, hanem 
egyúttal fiatalos energiákat közvetít. Ezek az idős nők jól 
tudják, hogyan turbózzák fel a megjelenésüket!

Az elmúlt évtizedekben hatalmas átalakuláson ment 
keresztül a divat, a korábbi íratlan szabályok jelentősen 
fellazultak. Már a merészebb fazonok sincsenek korhoz 
kötve, így például a miniszoknyát is bátran felveheti egy 
negyvenes-ötvenes nő, ha megvan hozzá az alakja és íz-
lésesen mutat rajta. Ugyanez a tendencia figyelhető meg 
a színek tekintetében, hiszen a divat elsődleges célja az 
egyéniség, a sajátos stílus kidomborítása.

Míg korábban kirívó feltűnősködésnek tartották, ha 
egy nő vibráló ruhákkal vagy sminkkel hívta fel magára 
a figyelmet egy bizonyos kor felett, manapság a trendek 
is arra ösztönzik az idősebb korosztály tagjait, hogy lép-
jenek ki a sematikus öltözködés és a rejtőzködés komfor-
tzónájából.

Az élénk színek kifejezőek, energikusak, nőiesek és ra-
gályosan vidámak, így akár évekkel megfiatalíthatják a 
külsőt, mert ragyogásra bírják viselőjüket. Bár nem min-
den esetben, de nagy felületen, élénkítő hatások nélkül, 
a fekete búskomorságot, szigorúságot közvetít és gyakran 
sápaszt, a derűs árnyalatok viszont élettel telivé teszik az 
arcot, és bohém játékosságot csepegtetnek a megjelenésbe.

Ezek az idős nők bebizonyítják, hogy a vérpezsdítő szí-
nek kortalanok, és bátran viselhetőek, hiszen a megfelelő 

kombinációban nem fognak bazári hatást kelteni. Krea-
tív, játékos szettjeikkel rácáfolnak arra a tévhitre, misze-
rint az öregedés és a fásultság automatikusan egy lapon 
említhető. 

A vibráló ruhadarabok remekül ellensúlyozzák a fekete 
komorságát, a sötét tónus beemelése ugyanakkor meg-
akadályozza a harsányságot.

Aki nem szeretné túlzásba vinni a színeket, az választ-
hat vibráló árnyalatú kiegészítőket, hiszen csodásan fel-
pezsdítik a visszafogott ruhadarabokat.

Akkor sem lesz kaotikus az összkép, ha egy eleven, fel-
tűnő vezértónus uralja az öltözéket, amivel békés össz-
hangot teremtenek a kiegészítők.

Bár a bohém minták és díszítések feltűnőek, harmo-
nikus színritmusba helyezve mégsem lőnek túl a célon.

Forrás: Retikul.hu

Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

A hideg, a járvány ellenére nem lesz kü-
lönösebb problémája az egészségével, de 
ezért tennie is kell. Nem könnyelműs-
ködhet, az elővigyázatosság elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy valóban így legyen. 
Pozitív gondolkodása is hozzájárul álta-
lános jó közérzetéhez.

Bika
IV. 21.–V. 20.

A gazdasági nehézségek az ön életére is 
hatással vannak, főleg akkor, ha kereske-
delmi tevékenységet folytat. Keményen 
meg kell küzdenie, hogy tervezett céljait  
elérje, de ez nem lesz egyszerű. Azért  
a család mindennapi megélhetését biz-
tosítani tudja.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Úgy tűnik, most nem jár sikerrel, ha 
függőben lévő hitelkérelme van, kevés 
az esélye a jóváhagyásra. Ha új banki 
kölcsön felvételét tervezi, azzal pedig ér-
demes lesz várnia, mert a következő né-
hány hétben nem számíthat arra, hogy 
kedvező döntés születik.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

A napjait otthon tölti, így több ideje 
jut a családra akkor is, ha dolgoznia kell 
távmunkában. A napi rutint megzavar-
hatja rokonok utolsó pillanatban beje-
lentett látogatása, ami két-három napra 
is szólhat. Bár kissé fárasztó lesz, de nem 
bánja igazán.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Szerencsére nem jelent akadályt a mun-
kájában, hogy otthonról dolgozik, így 
minden esélye megvan arra, hogy jól 
teljesítsen, ami persze nem kerüli el fő-
nöke figyelmét sem. Emellett nagyon jó 
a kapcsolata kollégáival, akiknek segítsé-
gére mindig számíthat.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Az otthoni harmónia január első napja-
iban nem lesz tökéletes, komoly vitába 
keveredhet a párjával vagy a gyereké-
vel. Ha nem tudja higgadtan kezelni a 
problémát, és elkerülni a még kellemet-
lenebb helyzeteket, akkor csak nehezen 
áll helyre a családi béke.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Az egészsége miatt nincs oka az aggoda-
lomra, de bizonyos óvintézkedéseket be 
kell tartania. A járvány elleni védekezés 
mellett fontos, hogy ne terhelje túl ma-
gát. Ennek érdekében állítson össze egy 
ütemtervet, és aszerint végezze el min-
dennapi teendőit.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Amennyiben otthonról dolgozik, töb-
bek között az is problémát jelenthet, 
hogy a kollégákkal nehéz a kapcsolat-
tartás. Ráadásul több energiát igényel, 
hogy az előirányzott célokat elérje,  
és minden feladatot az előzetesen kitű-
zött határidőre teljesítsen.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Csökkenő jövedelme miatt anyagi 
gondjai lehetnek, az sem kizárt, hogy 
kölcsönre lesz szüksége. De ez a nehéz 
helyzet egy átgondolt, pontos családi 
költségvetési tervvel megelőzhető, és ha 
ehhez tartja magát, nem lépi túl a ren-
delkezésre álló keretet.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Mintha új évi fogadalmat tett volna, 
pozitívabban gondolkodik, mint az el-
múlt hónapokban. Kerüli a negatív em-
bereket, és nem engedi, hogy bármivel 
kapcsolatban lehangolja egy-egy rossz 
hír. Ezzel a hozzáállással az élet minden 
területén előbbre juthat.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Mit szeretne elérni 2021-ben, különö-
sen a családjával kapcsolatban? Elsősor-
ban azt kell kitalálnia, hogyan javítható 
az otthoni légkör, például hogy minél 
kevesebb feszültség legyen ön és a pár-
ja között. Ennek elkerülésére fordítsa a 
legtöbb energiát.

Halak
II. 20.–III. 20.

Egészségügyi kilátásai biztatóak, még a 
krónikus betegségei is, mint például a 
reumás panaszok, kevesebb problémát 
okoznak majd, állandó tünetei meg-
szűnhetnek. Ennek elengedhetetlen fel-
tétele, hogy ügyeljen a gyakran jelentke-
ző fájdalom megelőzésére.
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