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Szerkesztői üzenet

köztünk „él” a gyűlölködés
Nem tudom, ki, hogy van vele, de én nem szeretek gyógy-
szertárba járni. Fura szagok, betegségképzet, méla csend, 
a sok gyógyszer látványa nyomaszt. Bármihez érek, úgy 
érzem, rám ragad a betegség. Mostantól kezdve új okom 
is van arra, hogy lehetőség szerint elkerüljem: a történet, 
amelynek részese voltam, úgy sokkolt, hogy azt kívánom, 
bárcsak elkerülhetném ezt a helyet.

Az idős hölgy – történetem főszereplője – már az orvosi 
rendelő folyosóján is figyelemre méltó volt. Mackónadrág-
ja jó pár számmal nagyobb volt a méreténél, a novembe-
ri hűvösben is papucsban és kis kötött kardigánban állt 
az ajtó előtt, várva, hogy végre bejusson. A  sorszámokat 
kezükben szorongató betegekkel próbált szóba elegyedni, 
de azok nem voltak vevők a néni szavaira. Pedig biztatta 
őket, ő nem lesz sokáig bent, nem vesz el sok időt a többi betegtől. Halk, vigasztaló mondatai 
közül épp csak az hiányzott: bocsánat, hogy él… Nem bírt szótlan maradni, dőlt belőle a 
mondanivaló. Mindnyájan megtudhattuk, hogy egyedül él egy panellakásban, és hogy hol ő, 
hol a szomszéd bácsi a soros, aki eljön a doktornőhöz, és felíratja mindkettőjük gyógyszerét. 
Így csak egyiküknek kell elbuszozni a rendelőbe, és a közösen használt bot – amelyre támasz-
kodnak – ilyenkor éppen nem a másikat szolgálja.

Kis idő múltán a gyógyszertárban ismét találkoztunk. Én – később érkezvén – vártam 
a soromra, előttem két hölgy diskurált, míg a néni az egyik ablaknál váltotta ki előbb a 
szomszédja gyógyszereit, majd azt kifizetve jöttek az ő receptjei. Vékonyka pénztárcájában 
nem volt elég gyógyszerrevaló. Elcsukló hangon kérlelte a gyógyszerészt, adja ki a tablettáit, 
holnap visszahozza a hiányzó pénzt, de egy nap nem tudja kétszer megtenni az utat otthona 
és a gyógyszertár között. – Ötszáz forint hiányzik, pénz nélkül nem adhatom ki! – hangzott 
a patikus lakonikus megjegyzése, amelynek hallatán a másik pénztárban éppen fizető fiata-
labb asszonyka egyből felajánlotta, kifizeti a néni tartozását, hadd kapja meg a gyógyszereit. 
Míg az egyezkedés zajlott, a gyógyszerész kitalálta, a szomszéd bácsinak visszajáró pénzből 
kitelik a hiányzó összeg, így nincs szükség a fiatalabb nagylelkű felajánlására. 

Az ügy megoldódott, akár a békés és derűs megoldás hitével távozhattunk volna is, ha a 
sorban állók dialógusát nem kellett volna mindeközben végighallgatnom. Az egyik fiatalabb 
hangos véleménynyilvánítása arról szólt – nem kevés megvetéssel –, hogy biztos van a nőnek 
pénze, csak így akar élősködni, meg hogy neki se fizeti ki a gyógyszerét senki más helyette. 
A másik meg – élcelődve a bot láttán és a totyogó nénike síró hangján – melegebb égtájra 
küldte volna amiatt, hogy az ő drága idejét rabolja a néni, fenntartja a sort ügyeskedésével. 

Valósággal sokkolt a jelenet. Túl rossz volt az arány! Egy öreg, egy, aki segítené őt és kettő, 
aki majd’ hogy nem eltiposná. És ráadásul – utólag – magammal is elégedetlen voltam. 
Bántott, nagyon bántott, hogy nem jutott eszembe segíteni a néninek. Vagy legalább az, 
hogy lepirítsam az otromba és pimasz, sorban álló gerontofóbokat.

Karácsony jön, aztán meg egy új év, örömökkel és gondokkal. Kinek miből jut több, ke-
vesebb. Azt kívánom a nyugdíjas társaknak, hogy jövőre javuljon az arány: egy öregre jusson 
több segítő, és fogyjon a zavart lelkűek, a gyűlölködők sajnálatosan népes tábora. A többi 
gonddal meg majd csak megbirkózunk magunk!
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Kiadó: Szenior 2003 Kft., 1074 Budapest, Szövetség u. 9. • Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője • Felelős szerkesztő: a szerkesztőbizottság 
elnöke • Elnök: Némethné Jankovics Györgyi • Előfizetésben terjeszti a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a Magyar Posta • Megjelenik minden 
hónap első felében. • Előfizetés igényelhető a nyosz@enternet.hu e-mail-címen, a 06/1/210-0326-os telefonszámon és a postahivatalokban.  
• Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztés miatti rövidítés jogát fenntartjuk. • Nyomdai előkészítés: Szenior 2003 Kft. 
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., Cím:  6729 Szeged, Szabadkai út 20. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató. • ISSN 1589-9373 
• Cikkek küldhetők a NYOSZ címére: 1074 Budapest, Szövetség u. 9. vagy e-mail-fiókjába: nyosz@enternet.hu.

Az élet egy nagy ajándék… ..................... 4

Klímavédelem és gyógyszeripar az Európai 
Idősügyi Szervezet soros ülésének 
napirendjén ............................................. 6

Míg mi rezsiutalványozunk, 
Németországban megszavazták 
a minimumnyugdíjat ................................ 8

Az Országos Nyugdíjas Parlament Megyei 
Küldöttértekezlete a miskolci Városházán .. 9

Tények a nyugdíjasok helyzetéről ............ 10

Karácsony Gergely Budapesti Idősügyi 
Tanács felállítását javasolja .................... 11

A kecskeméti bajtársak ünnepe .............. 11

Jubilált a Hajdúszoboszlói  
„Derűs Alkony” ...................................... 12

Százhúszan vettek részt a nyugdíjas 
sportnapon ............................................ 12

Szépkorúak Ki Mit Tud?-ja - Verpelét ...... 13

Nyugdíjas Akadémikus Vetélkedő 
Vas megyében ....................................... 14

ÖregSZEM fotópályázat eredmények ...... 14

A liba vétke és bűnhődése ..................... 15

A Szépművészeti Múzeumban jártunk... .. 16

A tökéletes téli ital titkai: teaízesítés 
mesterfokon .......................................... 18

Együtt 211 esztendős, és 80 éve él együtt 
a világ legidősebb házaspárja ................. 19

Az év végének leghíresebb  
születésnaposai! .................................... 20

Hé, öreg, most már befoghatnád! ........... 22

Jó levegőn, kellemes, ismereteinket is 
bővítő sétát tettünk Miskolctapolcán ....... 24

Egészségért Sportnap ............................ 24

Tegyünk jót a tüdőnkkel! ........................ 25

Hatékonyság kérdése 
a fogyasztóvédelemben ......................... 26

Csapatmunka a javából .......................... 28

Újságunk amatőr fotókkal dolgozik,
az ebből adódó gyengébb minőség

miatt elnézést kérünk.

tArtAloM



Címlapsztori Címlapsztori

4 5

a 80. év után nemcsak a fizikai kézfogások fontosak, hanem 
azok a valóságos és virtuális találkozások is, amelyek lelki 
támaszt, megerősítést is adnak egymásnak.

Mi vezetett el a nyugdíjasok világába, miért vállaltad fel az 
idősek érdekképviseletét? 

Természetesnek tartom, hogy aki ifjúságát, munkás éveit 
a szakmai sikerek és a közéleti lobogások élményével élte 
meg, az sajátosan értelmezi az időskor nyugalmát, értelmét 
is. A rendszerváltozás hevülete és az éppen csak  megkóstolt 
nyugdíjaslét számomra  nyilvánvalóvá tette, hogy sok még  
a teendő az időskori biztonság, méltóság valóságáért. 

Hamarosan felismertem, hogy az ilyen célok szolgálatá-
ban egy országos civil mozgalom szerveződik, s magam is 
annak  soraiba álltam. A győri 1989–1991 évi szárnypróbál-
gatások, bátor kiállások, kezdeményezések után 1992-ben 
megalakult a megyei nyugdíjasszövetség, amelynek 10 éven 
át alapító elnöke voltam. 

Megyénk induló nyugdíjasmozgalmának kiemelkedő 
eredményeit elismerve mint Győr megyei elnök,   jelentős 
szerepet kaptam az országos vezetésben. Nyolc éven át el-
nökhelyettesként dolgoztam, majd 2002-től elnökként 
vezettem a Nyugdíjasok Országos Szövetségét. Élmények, 
tapasztalatok, történések kavalkádja torlódik most az agyam-
ba. Mindezeket már egyszer „kiöntöttem”, nevezetesen a 
NYOSZ 25. évfordulóját köszöntő Múltidéző című köny-
vemben. A  2011 végével esedékes országos elnökválasztás 
kapcsán úgy véltem, hogy a mozgalomban eltöltött csaknem 
két évtized után van okom az öregségemre és a megválto-
zott világra, környezetre hivatkozva barátsággal elköszönni 
a mozgalomtól és a tegnapi társaimtól. Mivel az elnökváltás 
tartalmi, személyi konfliktusok nélkül zajlott, így nemcsak 
lelki békével, hanem csaták nélküli, a magammal megvívott 
győzelem élményével köszöntem el a tegnapi világomtól.

Ha egy kicsit messzebbre tekintek, akkor azt is mondha-
tom, hogy a tegnapelőttiekkel sincs bajom. Törekvéseimet, 
vagyis azt, amit tenni akartam, s a munkámat, vagyis azt, 
amit elkövettem, azt a számomra fontos környezet mindig 
támogatóan fogadta, és elismeréssel honorálta. A  szakmai, 
közéleti kitüntetéseim hosszú sorából leginkább magamé-
nak érzem az 1990 előtt kapott Munka Érdemrend  bronz–
ezüst–arany fokozatokat, s az 1990 után kapott Idősekért 
díjat, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést. Korábban tettem említést arról, hogy  
a kudarcmentes, harmonikus, lelki békével kísért életutam-
hoz a döntéshelyzetekben megtalált, jól átgondolt választá-
saim – a matematika iránti elkötelezettségem, a tanár–diák 
kapcsolat partneri felfogása, az összeillő feleség–élettárs meg-
találása – segítettek. Ez utóbbiról eddig még nem szóltam, 
bár a bölcs választás ténye itt is tetten érhető. 1957 tava-
szán, tanárjelöltként egy budapesti közgazdasági technikum 
végzős  leányosztályában tanítottam néhány héten át. A pa-
dokban 32 főnyi, 18 éves csinos leány, s a jövőről felelősen 
gondolkodó tanárként, már a családról, a feleségről is szóltak 
álmaim. Nem tagadom, hogy néha a lányokra tekintve a vá-
lasztás tétje is megkörnyékezett. A mentortanárom tanácsait 

is hallva a szorgalmas, okos és csinos Füki Marin többször is 
megállt a szemem, s a tapasztalatom, a szívem, az eszem is 
azt súgta, hogy Ő az, aki mellém való.

E választás helyességét a közösen járt, megélt 60 eszten-
dőnk is hitelesítette. Az egymásnak támaszt nyújtó családi 
háttér, a másikra is figyelő akarások teremtettek olyan kör-
nyezetet nekünk, amely a léleknek harmóniát, a testnek  él-
tető egészséget adott.

Ezen őszinte kitárulkozásom végén, a közel két évtize-
des nyugdíjasmúltam néhány tapasztalatát szívesen meg-
osztanám kortársaimmal. Érzem, nagyon megérzem az idő 
múlását, s ezt némi derűvel fűszerezve, tudomásul is veszem 
sorsomat. Sőt, szerény büszkeséggel, tartással élem meg  
a gyorsuló évek nyomát. Sokaknál látom az elmagányoso-
dás, a tegnap még színes nyüzsgés sorvadásának szomorító 
tényeit, ezért én tudatosan teszek is ellene. 

Őrzöm, ápolom a volt munkahelyi, a hajdani diáktársi 
emlékeimet, s részese vagyok a kortársi közösségek törté-
néseinek is. Az  egészségromlást megelőzendő fontos alap-
elvem a rend és a mérték. Ha fárasztó is, de a napi órányi 
mozgásom soha nem maradhat el. A  szellem karbantartá-
sára engem az örökös kíváncsiság hajt, éltet. Ennek hasznos 
hozadéka, hogy az internetes kommunikáció birtokosaként 
a megnyíló világ minden titka, szépsége az enyém lehet. Eb-
ből egy szerény szintet megcélozni – mindenkinek ajánlom 
– sohasem késő, de elérhető élményforrás. 

Végül a mindent éltető, megrontó lelkem állapotára is ki-
emelten figyelek. Ezért az aggódás perceitől igyekszem sza-
badulni, üdítő frissülésként viszont apró, meglelt sikerekkel 
ajándékozom, biztatom magam. Ha szerény e siker választéka, 
akkor a versekhez nyúlok, és az árnyas lelkem megnyugvást 
talál, hisz az élet egy nagy ajándék, mely öröm és boldogság 
forrása lehet, ha Emberhez méltón töltjük fel tartalommal.

Lejegyezte: Demeter Ferenc

Az élet egy nagy 
ajándék…

Jankovics György – ismert nevén Gyuri bácsi – a rend-
szerváltozáskor az elsők között ismerte fel azt, hogy az 
elkövetkezendők időszakban fontos feladat lesz az idős 
kortársak érdekvédelme, érdekképviselete. A nyugdíjas-
mozgalomban ezért először a megyében vállalt ezzel kap-
csolatosan feladatokat, majd alelnökként Nyugdíjasok 
Országos Szövetségében dolgozott, és később, 2002–2011 
között országos elnökként nyújtott kezet időstársainak.

Az ex-elnök urat – Gyuri bácsit a kezdetekről, a fiatal éveiről 
kérdeztük:

Az én rokonaim, ismerőseim, az én valós gyökereim 
messzire vezetnek. Bár már igazán győrinek mondhatnám 
magam, de hazamenni mégis ma is Somogyba járok. Min-
den odaérkezésem a szüleim sírjánál ébredő merengéssel 
kezdődik, s a fejfák közt járva önt el a kegyelet. 

A gyermeki világomat a somogyi lankák formálták, a kö-
zösségi kohéziómat a népes családunk alakította, a munka 
becsületét pedig a kádár iparos apám szigorú „törvényei” 
tették követendővé. 13 évesen a falum „rikkancsa” voltam, 
s így az újságból tudhattam meg, hogy van módom kitörni 
a somogysági dudva, muhar világából. 15 évesen, 1948-ban 
népi kollégistaként  a fényes szellők nemzedékének messzi 
útra induló, nagyreményű diákja voltam. A  középiskolát 
a kaposvári Táncsicsban végeztem. Tanártisztelő, jó tanuló 
diák voltam. Másodikos diákként az iskola diákvezetőjének 
választottak meg társaim. A közösségért való felelősség sajá-
tos élménye akkor rakódott le rám, s ez életutamon mind-
végig elkísért.

A kitűnő érettségim nyomán, terveimnek – választásom-
nak – megfelelően az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 
kerülhettem, s középiskolai matematika–fizika szakos tanár 
lettem. Ez a választás két okból is meghatározó. Egyrészt mert 
egy olyan tudományterülethez kötöttem magamat, amely 
szakmai sikereim, szellemi gyönyöreim forrása lett. Másrészt, 
mert ez a döntés a tanári pályához vezetett, s az itt rám talált 
pedagógiai műhelyekben, iskolákban egy életre szóló szemé-
lyes és közösségi kapcsolatok, élmények birtokosa lehettem.

Az életed a pedagóguspálya lett, és elindultál szép hazádba…
 Bár már több mint 60 éve Győrött élek, de megillető-

déssel gondolok az első győri utamra. Mint állást és szállást 
kereső végzős egyetemista, 1957. augusztus 22-én azért jöt-
tem Győrbe, mert a Jedlik Ányos Gépipari Technikum által 
meghirdetett tanári állás részleteiről szerettem volna tájéko-
zódni. Az igazgató úrral folytatott kiadós beszélgetés végén 
máris nyugtázhattuk, hogy szeptember 1-jétől az iskola fő-
állású tanára leszek. 

A győri fészekrakó terveimhez segítséget kaptam azzal is, 
hogy egyidejűleg a technikum kollégiumának nevelőtanára 
is lehettem, s így megoldódtak a szállással, étkezéssel kap-
csolatos nyomasztó gondjaim.  Pályakezdő tanárként opti-
mistán néztem a jövőbe, amelyet az élet gazdagon honorált, 
hiszen a sikeres jedlikes indulásom, éveim után 27 évesen  
a győri Révai Gimnázium igazgatója lehettem. 

Egészen fiatalon éreztem rá a közösségi táborozás szemé-
lyiséget gazdagító lehetőségeire. 1952 nyarán a gimnazista-
társaimmal a születő Dunaújváros építésében szorgoskod-
tam, 1956 tavaszán a dunai árvíz utáni helyreállításban a 10 
fős egyetemista brigádunk egyhetes munkájával segítettünk 
egy  hajléktalanná vált család gondjait enyhíteni. Fiatal ta-
nárként a hansági csatornák építésében dolgozó 300 fős 
diáktáborokat vezettem – évente négy, kéthetes turnust – tíz 
nyáron át. A mintegy tízezer diák hansági  helytállásához ma 
is szívesen kapcsolom a hősi jelzőt akkor is, ha némely tu-
dományos és politikusi  körök kártékonynak gondolják/ták  
a természet vadon rendjét megbolygató akkori alkotásunkat. 

Életem nem jelentéktelen kitérőjeként – 23 éven át, 
1968–1991-között a megyei tanácsban a művelődésügy 
vezetője voltam – ugyan elszakadtam a tanítás mindennapi 
gyönyörétől, de a tanterem, a katedra légköre – 40 évnyi 
középiskolai, felsőoktatási gyakorlatom – annyira fogva tart, 
hogy minden más emléket ez felülír. Érdekes és tanulságos 
üzenet, hogy régi diákjaimmal az utcán,  a fél évszázados 
érettségikre emlékező találkozókon, a kellemes múltidézés 
után témát váltva hamar kiderül, hogy összeöregedtünk, 
hogy egysorsúakká lettünk. És hát a 70. év, de még inkább 
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vel az átlagnyugdíj jelentősen alatta marad az átlagbérnek, 
az anyagi lehetőségek szűkössége miatt az idősek kevésbé 
férnek hozzá a korszerűbb, egészségesebb, biztonságosabb 
megoldásokhoz. Ugyanakkor vannak esetek, amikor éppen 
ez a helyzet ad okot a takarékosabb, észszerűbb magatartá-
sokra. Pl. a jelentős részben vidéki idős lakosság önellátó 
kertgazdálkodása, a közösségi kertek kényszerű biogazdál-
kodása a fiatalabbak számára példa lehet.

A kérdéssel kapcsolatban megállapodás született arról, 
hogy 2020 áprilisában többnapos közös rendezvénysoro-
zattal irányítják a kérdésre a figyelmet az európai idősügyi 
szervezet és a fiatalok szervezetének aktivistái.

A másik téma, amely az eseményen napirendre került, 
a gyógyszergyártók és az egészségügyi ellátás bizonyos, 
szolidaritási elven alapuló átalakításának szükségességével 
foglalkozott.

Magyarországon is ismert az a szándék (gyakorlat?), amely 
szerint az idősebb korosztályok számára bizonyos egészség-
ügyi szolgáltatások, gyógyszerek nem elérhetők. A kérdés az 
volt, hogyan érhető el, hogy akinek szüksége van gyógyszer-
re, az megkapja, és a számára elfogadható áron.

Ismert, hogy a gyógyszeripar, illetve a gyógyszerekhez 
kapcsolódó támogatási rendszer gazdaságossági elven ala-
pul. Az  (ár)támogatás lényegében attól függ (leegyszerű-
sítve a kérdést), hogy a gyógyszer alkalmazásával minél 
kevesebb költségre legyen szükség, és minél hamarabb 
megtérüljön a ráfordítás (pl. úgy, hogy a beteg minél ha-
marabb visszakerül a munkába). Ebből következik, hogy  
a gyerek, fiatal és az aktív előnyösebb helyzetben van, mint 
az idős, akire nézve ez a gazdaságossági szempont nem 
eredményez pozitív megítélést. 

Álláspontunk szerint három fontos elvet minden gene-
ráció számára biztosítani kell szerte a világon: a hozzáférés 
lehetőségét a gyógyszerekhez, a minőséget és a megfizethe-
tőséget. Amíg a politika nem érti meg, hogy a gyógyszerel-
látás nem költségvetési kérdés, nem fog teljesülni az iménti 
három, az állampolgárok számra fontos elv. Ezért fontos, 
hogy győzzük meg a politikusokat, terjesszük a szolidari-
tás gondolatát, és a média segítségét is hívjuk ahhoz, hogy  
a fontos elvek nemzeti szintű érvényesülésének nagyobb 
esélyük legyen.

Némethné Jankovics Györgyi

klímavédelem és gyógyszeripar 
az Európai idősügyi szervezet soros 
ülésének napirendjén

November 20–21-én Brüsszelben ülésezett az Európai 
Idősügyi Szervezet (ESO), napirendjén két fontos téma és 
azok idősügyi vonatkozásai szerepeltek. A napirendek kivá-
lasztását az a korábbi elhatározás indokolta, amely szerint  
a szervezet végigtanulmányozza azokat a célokat, amelye-
ket az ENSZ közreműködésével a fenntartható fejlődés 
érdekében fogalmaztak meg, és megpróbálja ajánlásaival 
ezeket a célokat a döntéshozók figyelmébe ajánlani, és az 
idősek számára is feldolgozhatóvá tenni. 

Elöljáróban nézzük ezeket a célokat. Csak egy-egy cím-
szó jelöli ezeket, amelyek számos összetett folyamatot je-
lölnek.

2015 szeptemberében Kanada és 192 másik ENSZ-tag-
állam elfogadta a 2030-ig tartó időszakra szóló fenntartha-
tó fejlődési menetrendet, amely az emberek, a bolygó és a 
jólét előmozdítását célzó cselekvési terv. Ez a menetrend 
17 fenntartható fejlődési célt (SDG) tartalmaz, amelyek 
foglalkoznak korunk legsürgetőbb globális kihívásaival, 
és együttműködési partnerségre szólít fel az országok és 
az érdekelt felek között a fenntartható fejlődés három di-
menziójának: a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
egyensúlyának megteremtésére.

Az ESO tagországai a célok közül most elsőként és leg-
inkább a 13. és ezt követően a 3. cél megvalósulási lehető-

ségeiről tárgyaltak. Az egyes országjelentések kitértek arra, 
hogy a tagországok hogyan foglalkoznak az éghajlatválto-
zással, és milyen hatással van mindez az idősebbekre. 

Hétköznapi történések – a növekvő hőség a nyári hóna-
pokban vagy éppen mostanában az olaszországi Velencében 
megfigyelhető éghajlati anomáliák – is jelzik: a kérdés nem 
elhanyagolható. Számos hazai gyakorlatról hallhattunk:  
pl. a közösségi közlekedés bizonyos csoportok számára 
történő ingyenessé tételéről a műanyag flakonokért busz-
jegyet biztosító akciókig. Ezek a példák is bizonyították, 
hogy milyen messzire vezethetnek a problémák, és hogy 
mennyi minden egyszerű megoldással is orvosolható  
lenne.

A magyar országjelentés – amelyet Némethné Jankovics 
Györgyi NYOSZ-elnök, az ESO alelnöke vezetett elő – ki-
tért az éghajlatváltozással összefüggő kérdések és megoldá-
sok politikai meghatározottságára. Beszélt a paksi tervekről, 
az elektromos járművek hazai támogatási rendszeréről, de 
pl. a védd a helyi termékeket mozgalomról is. Kritikusan 
szólt arról, hogy mindaz, ami a korszerű szempontoknak 
megfelelő, csak a gazdagabbak által megfizethető, legyen az 
pl. házi napenergia-központ vagy biztonságos élelmiszer. 

Az idősek klímavédelemmel kapcsolatos magatartását 
lényegében a nyugdíjszínvonallal lehet magyarázni. Mi-

FENNtartható FEjlődéSi célOk:
 1 Nincs szegénység
 2 Nincs éhezés
 3 jó egészség és jólét
 4 Minőségi oktatás
 5 Nemi egyenlőség
 6 tiszta víz és higénia
 7 Megfizethető és tiszta energia
 8 tisztességes munka és gazdasági növe-

kedés

 9 ipar, innováció és infrastruktúra
10 csökkenő egyenlőtlenségek
11 Fenntartható települések és társadalmak
12 Felelősségteljes termelés és fogyasztás
13 éghajlati fellépés
14 Víz alatti élet
15 élet a földeken
16 Béke és igazságosság, erős intézmény-

rendszer
17 Partnerség a célok megvalósításában
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Az országos Nyugdíjas Parlament Megyei 
küldöttértekezlete a miskolci városházán
November folyamán minden megyében és a fővárosban 
összehívták az Országos Nyugdíjas Parlament megyei/
fővárosi küldöttértekezletét. Az eszmecserék alkalmával 
a december 4-én, a Parlament Felsőházi termében ese-
dékes országos ülésre készültek fel a küldöttek. Alábbi 
sorainkkal a miskolci küldöttértekezletről tudósítunk, 
majd a következő oldalon Teszárovics Miklós, a megyei 
nyugdíjasszövetség elnöke korreferátumából idézünk.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyugdíjasok az Or-
szágos Nyugdíjas Parlamentre (ONYP) való felkészülés 
jegyében mintegy kétszáz fő részvételével Miskolcon, a Vá-
rosháza Dísztermében 2019. november 14-én küldöttérte-
kezletet tartottak. A küldöttértekezlet témája a legutóbbi 
ONYP óta eltelt időszak nyugdíjasok helyzetével, életmi-
nőségével kapcsolatos eseményeinek megvitatása. Lukács 
Pete Mária, az ONYP megyei elnöke bevezető gondolatait 
követően Veres Pál, Miskolc megyei jogú város újonnan 
megválasztott polgármestere köszöntötte a küldöttgyűlés 
résztvevőit. Köszöntőjében arról beszélt, hogy „Önök az 
életüknek olyan szakaszában vannak, ahol munkajogilag 
nyugdíjasok, de valójában igen aktívak. Azt gondolom,  
a társadalomnak egy nagyon nagy adóssága, hogy Önökkel 
nem megfelelő módon gazdálkodik és bánik. Valószínűleg 
szó lesz ma a nyugdíjakról, a nyugdíjak értékállóságáról, 
de még fontosabbnak gondolom, hogy azokkal a tapasz-
talatokkal, amikkel Önök rendelkeznek, élnünk kellene 
és hasznosítani a társadalom szempontjából is. Szeretnénk 
Önöket még aktívabban bevonni a város életébe, a város 
döntéseibe. Kérjük a tanácsaikat, véleményüket, még ha 
kritikusak is. Egy kritikus megjegyzés gyakran hasznosabb, 
mint egy támogató, de nem őszinte vélemény – fogalma-
zott a polgármester. Fontos számunkra, hogy jól érezzék 
magukat Önök, gyermekeik és unokáik is a városban.”

Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament 
elnöke a Nyugdíjas Parlament legfőbb céljának azt tartja, 
hogy a nyugdíjasok hangját meghallják a nagy politikában 
is. Elmondta, hogy az országos találkozón az alábbi témák 
köré csoportosulnak a tárgyalások.

„Először is vitassuk meg, hogy mit tehetnek az önkor-
mányzatok az idősek érdekében. Össze szeretnénk szedni 
azokat a jó ötleteket, amelyek az idősek érdekében hely-
ben, a településeken el lehet végezni”  – mondta a Nyug-
díjas Parlament Országos Egyesületének elnöke. Emellett 
egyeztetések várhatók a problématérkép aktualizálásáról és 
a költségvetési módosítási javaslatokról is.

Varjú László, a parlament költségvetési bizottságának 
elnöke arról beszélt, hogy ha Magyarországnak megvannak 
a lehetőségei, akkor a fontos és megoldandó dolgok között 
lehetőséget kell teremteni arra, hogy a nyugdíjasaink méltó 
körülmények között tudjanak élni.

A Megyei Nyugdíjas Parlament fő napirendi pontjának 
előadója Lukács András volt, majd Teszárovics Miklós,  
a megyei nyugdíjasszövetség elnöke tartott korreferátumot. 

Az ezt követő hozzászólások gyakorlatilag alátámasztot-
ták az előadásokban elhangzottakat, és érdekeink védelmé-
ben határozottabb kiállást sürgettek. 

A küldöttértekezlet állásfoglalásban rögzítette a legsür-
getőbb megoldásra váró feladatokat, amelyet a december 
4-én összeülő Országos Nyugdíjas Parlament elé terjeszt. 
Az ONYP ekkor már a megyei találkozókon felmerült kér-
déseket tárgyalja meg.

A zárszóban elhangzottakból a küldöttgyűlés résztvevői 
roppant szomorúan vették tudomásul, hogy – bár erre az 
alkalomra valamennyi egyéni körzet országgyűlési képvise-
lője meghívást kapott – a kormányzó párt képviselői nem 
éltek a lehetőséggel. 

Míg mi rezsiutalványozunk, Németországban 
megszavazták a minimumnyugdíjat
Havi 1250 euróra minden német nyugdíjas számíthat, 
aki legalább 35 éven át dolgozott. Az időskori szegénység 
a gazdag tagországokban is komoly probléma. De meg-
próbálják megoldani.

Kilenc hónapig húzódott a minimumnyugdíj ügye Német-
országban, az egymásnak szögesen ellentmondó érvek és mi-
nimálisan sem közeledő álláspontok miatt úgy tűnt, ezt az 
akadályt nem tudja együtt megugrani a kereszténydemokra-
ta–szociáldemokrata nagykoalíció. Nemrégiben, egy berlini 
egyeztetést követően a kormányt alkotó pártok vezetői be-
jelentették, hogy kompromisszumra  jutottak: 2021. január 
1-jén bevezetik az alapnyugdíjat, méghozzá úgynevezett  
automatikus jövedelemvizsgálattal.

Bár Magyarországról gyakran úgy tűnhet, hogy a német 
nyugdíjasoknak aranyélete van, Európa legnagyobb gazda-
ságában egyre több idős dolgozik, hogy meg tudjon élni. 
Tavaly minden csúcsot  megdöntött  a nyugellátás mellett 
dolgozók száma: 1,4 millióan jutottak így kiegészítő jövede-
lemhez. Míg 2000-ben még csak a német nyugdíjasok há-
rom százaléka dolgozott, addig tavaly ez az arány már 8 szá-
zalék volt. A német munkaügyi minisztérium augusztusban, 
az adatok közlésekor úgy fogalmazott: sok nyugdíjas örömét 
leli a munkában, kapcsolatokat teremt, és ragaszkodik ahhoz, 
hogy továbbra is feladata legyen, a tárca pedig az arány továb-
bi növekedésére számít. (A nyugdíj mellett dolgozó idősek 
száma Magyarországon is folyamatosan nő.)

Ebben minden bizonnyal van igazság, azonban a kritikus 
hangok szerint azért is dolgozik egyre több nyugdíjas, mert 
másképpen nem tudnának megélni, részben az egekbe szö-
kött albérleti árak miatt. Az is árulkodó, hogy egyre több 
német nyugdíjas igényli a Grundsicherung nevű, a társa-
dalombiztosítás részeként elnyerhető szociális segítséget, 
amely azoknak jár, akik nem képesek megélni, még esetle-
ges kiegészítő jövedelmekkel együtt sem. 2018 végén több 
mint félmillióan szorultak rá erre a segítségre, a pozitívan 
elbírált kérelmek száma évről évre nő a német statisztikai 
hivatal szerint.

Erre a jelenségre próbált igazságos és szolidáris megoldást 
találni a nagykoalíció, bár az a döntés előtti heves vitában 
kiderült, hogy a két kitételt egyszerre nem olyan egyszerű 
teljesíteni.

De mi is a minimumnyugdíj?
Nem teljesen az, amit a neve sugall, ugyanis nem egy idő-

sek számára kialakított, feltétel nélküli alapjövedelemről van 
szó. A minimumnyugdíj feltétele legalább 35 évnyi munka-
viszony, így azoknak nyújt segítséget, akik ugyan rendszere-
sen dolgoztak, alacsony jövedelmük azonban olyan csekély 
összegű nyugdíjat eredményezett, amelyből nem lehet meg-

élni. A cél az, hogy aki dolgozott, több pénzhez juthasson, 
mint a Grundsicherunggal.

Az alapnyugdíj lényege, hogy a mindenkori nyugdíj-
minimumnál 10 százalékkal nagyobb összegre egészíti ki 
az érintettek járandóságát. Jelenleg az ellátás teljes összege 
egyedülállóknál havi 1250 (nagyjából 415 ezer forint), pá-
roknál 1950 euró (650 ezer forint). Ebből levonják a meg-
lévő jövedelmet, tehát tulajdonképpen minden legalább 35 
éves munkaviszonnyal rendelkező idősnek erre az összegre 
egészítik ki a nyugdíját.

A jövedelemvizsgálat egyfajta automatizmus lesz: nem  
a papírokkal kell hivatalba rohangálni, a nyugdíjbiztosító és 
az adóhatóság együtt végzi el, személyes ügyintézés nélkül. 
A vagyoni helyzet megállapítása az elfogadás előtti vita kardi-
nális kérdése volt.

A 35 éves munkaviszonyba beleszámít a gyereknevelés és 
az otthonápolás is.

Az alapnyugdíjjal akkora ellátáshoz jutnak az érintettek, 
mintha aktív éveik alatt az átlagjövedelem 80 százaléka után 
fizettek volna járulékokat.

Az alapnyugdíj 1,2–1,5 millió nyugdíjast érint,  Malu 
Dreyer, a szociáldemokrata SPD egyik ideiglenes elnöke sze-
rint a haszonélvezők nagyobb része nő. Elsősorban olyanok, 
akik gyermeknevelés vagy hozzátartozójuk ápolása miatt nem 
tudtak magasabb összeget befizetni a közösbe. Az intézkedés 
az előzetes számítások szerint 1,1–1,5 milliárd euróval (360–
500 milliárd forinttal) terheli meg a német államkasszát.

Igazságos legyen vagy szolidáris?
Az alapnyugdíj eredetileg az  SPD elképzelése volt, ame-

lyet a koalíciós szerződésben is lefektettek. A  történelmi 
mélyponton lévő szociáldemokrata párt számára élet–ha-
lál kérdése volt, hogy elképzelését keresztülverje a CDU-
elnök Annegret Kramp-Karrenbaueren, illetve a keresz-
ténydemokrata–keresztényszocialista pártszövetségen. Nem 
volt könnyű dolguk, ugyanis az pártunió kitartott a szigorú 
vagyonvizsgálat szükségessége mellett, és nem hatotta meg 
az SPD érvelése, miszerint az alapos átvilágítás megalázó 
helyzetbe hozná a rászorulókat.

A megoldás végül a már említett jövedelemvizsgálat lett, 
amely nem azonos a Grundsicherungnál is említett komple-
xebb vagyonvizsgálattal. Német sajtóhírek szerint a megegye-
zéssel nincsen lezárva a vita a koalíción belül: a CDU-ban 
komoly ellenállás formálódik, a párt több szervezete teljes 
egészében elutasítja az elképzelést arra hivatkozva, hogy az 
igazságtalan lehet azokkal szemben, akik aktív éveikben töb-
bet fizettek be az államkasszába, ráadásul a jövedelemvizsgá-
lat nem tudja majd kiküszöbölni a visszaéléseket.

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/11/12/ 
nemet-alapnyugdij/
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karácsony Gergely Budapesti idősügyi 
tanács felállítását javasolja
A főváros vezetése szeretné létrehozni a Budapesti Idős-
ügyi Tanács intézményét, ez a különböző szervezetek 
rendszeres fórumaként segítené a fővárosiak nagy több-
sége által támogatott program végrehajtását – mondta 
Karácsony Gergely főpolgármester a Budapesti Nyug-
díjas Parlament ülését megnyitó beszédében.

„Folyik a munka, amellyel megpróbáljuk összehangolni  
a budapesti kerületi szociális rendszereket annak érdeké-
ben, hogy minden fűtési szezonban a rászoruló idősembe-
rek legalább 20 ezer forint támogatást kapjanak” – jelentet-
te ki a főpolgármester. 

Karácsony Gergely a fővárosban élő idősek önszervező 
szervezetei, tagozatai, klubjai, körei és csoportjai előtt ar-
ról beszélt, hogy az elmúlt időszak politikájának vesztese  
a magyar nyugdíjas-társadalom volt. Azt mondta, miköz-
ben Magyarországon a munkavállalók végre kikövetelték 
maguknak a magasabb béreket, a nyugdíjak emelkedése 
ezt messze nem követi.

Hozzátette: amikor a gazdaság állapota miatt lehetőség 
nyílt arra, hogy javítsanak az emberek élethelyzetén, akkor 
a közös nyereségből a nyugdíjasoknak is részesedniük kel-
lett volna. 

„Mi nem ígérünk könyöradományokat, a Fővárosi Ön-
kormányzat nem tudja átvenni a kormány szerepét, de 
végrehajtja azt a programot, amelyet a budapestiek csen-
des többsége támogatott. Ennek a programnak két nagyon 
fontos pillére van, amely az idős társadalmat különösen 
érinti: az egyik a szociális ellátórendszer, főleg a lakhatással 
összefüggő kiadások támogatása, a másik pedig az egész-
ségügy” – közölte.

A főpolgármester megjegyezte, Németországban az egy 
főre jutó CT-berendezések száma 35-ször annyi, mint Ma-
gyarországon, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a fejlett 
országok közül Magyarországon halnak meg a legtöbben 
rákos megbetegedésben.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: a kerületek által mű-
ködtetett járóbeteg-ellátásnak hozzá kell jutnia az országos 
költségvetési szinthez mérve kerekítési összegnek számító 
forrásokhoz, amelyekkel meg tudják hosszabbítani a bu-
dapestiek életét.

„Bizonyára nagyon fontos, hogy Magyarországon le-
gyen atlétikai világbajnokság, de az emberi életnél nincs 
fontosabb ügy” – mondta.

Elhangzott az is, hogy a főváros elkezdi a budapesti 
idősotthonok fejlesztését, kapacitásuk bővítését.

Forrás: MTI 

tények a nyugdíjasok 
helyzetéről
Ha a nyugdíjasok élethelyzetét, jövőképét tesszük górcső alá, 
bizony nem biztató a kép! Nincs szándékomban még inkább 
sötétre festeni ezt a képet! De ha mégis így sikerül, ezt a té-
nyek, a mai valóság mondatja velem.

Kezdjük az idősgondozással!
A kormány a 2012-től hatályos Alaptörvényben az idősbe-

teg hozzátartozóról való gondoskodást – az állami felelősség-
vállalás helyett – a családok nyakába varrta. Ugyanezt a célt 
szolgálta a 2016-ban felélesztett szülőtartási törvény is. 

Az idősgondozás terhe főként a nőket sújtja.  
Az otthonápolást végző nők évekre, évtizedekre kiesnek  

a munkából, és a sekélyes ápolási díjak miatt minimális össze-
gű nyugdíjra számíthatnak. Tehát az őket sújtó anyagi veszte-
ség okozta teher is számottevő.

Mindez azon felül sújtja őket, hogy a nemek közötti 
diszkrimináció miatt a férfiakéhoz képest azonos munkakör-
ben amúgy is 20–30%-kal alacsonyabb a nők nyugdíja. 

A vidéki és fővárosi egyenlőtlenségekről nem is beszélve.
Miközben a kormánypropaganda és különböző hivatalos 

megszólalások is, a nyugdíjasok megbecsüléséről szól, azt ta-
pasztaljuk, hogy a valóság köszönőviszonyban sincs az idősek 
megbecsülésével. 

Sem az egészségügyi ellátás, sem az idősgondozás területén, 
sem a nyugdíjemelés viszonylatában nem éri el azt a szintet, 
amelyben a 2010. évi kormányváltás előtti években részesül-
hettek az idősek.

Kiöregedő társadalmunkban az egészségügyi ellátás az 
utóbbi tíz évben nagymértékben zuhant minőségileg annak 
ellenére, hogy a híradásokban a „világszínvonalú magyar 
egészségügyről” lehet hallani. 

75 éves kortól már diagnosztikai vizsgálatokra sem küldik 
az időseket.

Az utóbbi 10 évben az alapellátás köréből kivettek számos 
beutalási lehetőséget, azokat szakorvosi beutalási feltételekhez 
kötötték, ami hátráltatja a betegek mihamarabbi és hatékony 
gyógyulásának esélyeit.

Országosan az alapellátásból az elmúlt évben 300, ez évben 
már 344 a tartósan betöltetlen háziorvosi praxis. 

A háziorvosok átlagéletkora 60 év, miközben utánpótlá-
sukra már remény sincs, de az ápolói szakszemélyzet utánpót-
lása is akadozik, és a végzett diplomás ápolók nagy része is 
eltávozik az országból.

Megyénkben a betöltetlen háziorvosi praxis tavaly 46 volt, 
ez évben már 51! Messze a legtöbb az országban! Ebből 8 kör-
zetben több mint 15 éve nincs orvos! 

Az egyre rosszabb megbetegedési és halálozási mutatók 
okai az egyre kevesebb, elöregedő, fáradt háziorvoslétszám,  
a csökkenő kórházi ágyszám, a növekvő szakorvosi várako-
zási idő és az életmódból származó romló lakossági egészség-
ügyi állapot. 

Országosan 2 millió fő fölé emelkedett a 65 év felettiek 
száma. Megyénkben is tovább növekedett a népességen belül 
az idős korosztályhoz tartozók száma és aránya. 

A 65 éven felüliek 75%-a (országosan ez a szám másfél mil-
lió) él valamilyen fizikai korláttal. Idősotthonokban viszont 
csupán mindössze 3%-uk kaphat elhelyezést. A várakozási idő 
minimum 2–3 év azok számára is, akik a rossz egészségi álla-
potuk miatt napi több mint 4 órás ápolást igényelnek. 

Az idősotthoni bejutáshoz „kihalásos alapon” juthatnak 
csak hozzá a rászorulók, de sokaknak a magas térítési díjak 
szabnak határt a bejutáshoz, mivel az állam nem emeli évek 
óta az idősotthonok állami támogatásának mértékét. Me-
gyénkben is a bentlakásos idősotthonokba hosszú a várakozási 
idő. Nem ritka a 4–5 év. A nyugdíjakhoz képest magasak a té-
rítési díjak, megfizethetetlenek az egyszeri belépési költségek. 

A nappali ellátás megszervezésére általában csak nagyobb 
települések esetében van lehetősége az önkormányzatoknak.

Az otthonápolást végző egészségügyi és szociális szakem-
berek száma egyre csökken.  A szociális szféra dolgozói a leg-
alacsonyabban fizetett alkalmazottak. Sok a pályaelhagyás és  
a képzettség nélküliek foglalkoztatása.

Az idősgondozás alulfinanszírozott, pedig a gazdaság ered-
ményei alapján bőven jutna erre is állami pénzforrás, de a kor-
mányzati akarat hiányzik az anyagi finanszírozáshoz.

A nyugdíjak értékállósága bizonytalanságban tartja az idős-
embereket. 

Számunkra talány, hogy az állam miért szüntette meg  
a magánnyugdíjpénztárakba történő öngondoskodó befizeté-
seket? Most pedig újra öngondoskodásra szólítja fel a követke-
ző nyugdíjasnemzedékeket!? 

Az is kérdés, hogy ha a magyar gazdaság ilyen jól teljesít, 
miért nem jut évenként alig pár százaléknál több az idősko-
rúak nyugdíjemelésére? 

Miért a nyugdíjasok hiteleznek az államnak még az inf-
lációt is alig követő nyugdíjemeléssel úgy, hogy minden 
év januárjában jóval alulbecsült inflációs emelést kapnak  
a nyugdíjasok?

Az inflációkövető nyugdíjemelés helyett vissza kell állítani 
a vegyes indexálás számítási módszerét, és természetesen az 
úgynevezett nyugdíjas fogyasztói kosár figyelembevételével 
kellene emelni minden évben a nyugdíjakat. 

A nyugdíjasok nem kérnek az ún. „kormányzati pótcselek-
vésből”, a rezsiutalványból és a nyugdíjprémiumból! Helyette 
kiszámítható és értékálló nyugdíjemelést kérnek!

Jelenleg tapasztalható a társadalom és a generációk szolida-
ritásának hiánya. Ez elsorvasztja az idősek jövőjét. 

Az idősek érdekében sürgős és pozitív intézkedésekre len-
ne szükség a nagy társadalmi ellátórendszerek: az egészségügy,  
a szociális ellátórendszer és a nyugdíjrendszer területén, hogy 
ezek az idősek megfelelő színvonalú ellátását biztosítsák. 

Nem ördögtől való ez, hiszen a jelenlegi parlamenti több-
ség is megszavazta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát, amely egy 
mondatban úgy összegezhető: idősödik a társadalom, és ezzel 
összhangban szükséges módosítani az ellátó rendszereket!

Teszárovics Miklós

A kecskeméti bajtársak ünnepe
A Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete immár 
kilencedik alkalommal emlékezett meg koszorúzással 
klubjuk megalakítóiról a 2010-ben Egyesületük 40. évfor-
dulójára elkészített emlékkőnél. Az egyesület elnöke, Csó-
ka Tamás ny. ezredes beszédében hangsúlyozta az alapítók-
ra való megemlékezés fontosságát, az emlékkő szerepét, az 
egyesület hagyományainak méltó ápolását, az utókor szá-
mára való megőrzését.

A Városi Nyugdíjasszövetség felhívására az emlékkő mö-
gött álló 2010-ben elültetett fát – amit évek óta gondoz-
nak, ápolnak – az egyesület tagsága örökbe fogadta.

Az ünnepség első részének befejezéseként koszorút he-
lyeztek el az emlékkő talapzatára.

Ezt követően került sor a református konviktus éttermé-
ben – immár sokadik alkalommal – a kerek évfordulójukat 
ünneplő klubtagok köszöntésére, emléklapok átadására.

Erre az alkalomra meghívták a Rendőrségi Nyugdí-
jasszervezet tagjait is, akikkel ez év nyarán együttműködési 
szerződést kötöttek.

Az ünnepséget követően finom vacsora elfogyasztásával, 
közös táncos mulatsággal múlatták a számukra megnöve-
kedett szabadidőt.

Csóka Tamás ny. ezds. elnök
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szépkorúak ki mit tud?-ja, verpelét

2019. november 16-án került megrendezésre a jubileumi 
Szépkorúak Ki mit tud?-ja Verpeléten, a Petőfi Sándor Kö-
zösségi Ház és Könyvtárban. Ezen a napon negyedszázados 
évfordulót ünnepeltünk, hiszen a Nyugdíjas Ki mit tud? 
1994-ben került először megrendezésre.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a rendezvény helyszíne 
azóta sem változott, és Verpelét városa 25 éve fogadja és 
támogatja ezt a találkozást. A Nyugdíjas Ki mit tud? kez-
deményezője az akkori verpeléti Jégvirág Nyugdíjasklub 
és kórusának tagjai voltak, amelyet a verpeléti, valamint 
megyei művelődési szakemberek és a Nyugdíjasszövetség 
is támogatott.

A gondolat, hogy legyen ilyen, nyugdíjasoknak meg-
hirdetett program, igen elfogadottá vált. Első időkben 
non-stop zajlottak a fellépések, sokszor késő estig tartot-
tak. Ezen a rendezvényen kórusok, népdalkörök, tánccso-
portok, szólisták, hangszeresek és versmondók, színjátszó 
csoportok léptek fel. 

A Nyugdíjas Ki mit tud? igen népszerű volt, és ma is az. 
A nyugdíjasok itt tét nélkül, a zsűri szigora nélkül mutat-
ják be tudásukat, és élvezik egymás műsorát.

Az ünnepi program hivatalos részében köszöntőt mon-
dott Farkas Sándor, Verpelét város polgármestere, Farkas 
Attila, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének elnöke 
köszöntötte az alapítókat. Ezt követte egy népdalénekes,  
a verpeléti népdalkör és a sarudi hagyományőrzők szinte-
tizátorral kísért megnyitója. A Nyugdíjas Ki mit tud? 38 
műsorszáma színes programot nyújtott. A fellépők között 
volt: 12 kórus és népdalkör, 5 tánccsoport, 1 szólótán-
cos, 19 szólóénekes, 1 versmondó. Köszönetet mondunk 
a rendezvény 350 résztvevőjének, akik ezt a napot vidám-
sággal, gyönyörű dalamokkal, művészi előadással tették 
emlékezetessé.

Reméljük, elindulhat egy újabb negyedszázad, amely a kö-
vetkező években is sok szép találkozást nyújt a résztvevőknek.

Farkas Attila, elnök

Jubilált a Hajdúszoboszlói derűs Alkony

Sűrű programok elé néztek a hajdúszoboszlói Derűs Al-
kony Nyugdíjasklub tagjai az őszi idényre. Augusztus utol-
só napján Berekfürdőn léptünk fel hajdúsági tánccal. Már 
szeptember elején sok meghívást kaptunk a környék klub-
jaitól, ezek mellett még a saját klubunk rendezvényeire is 
készülni kellett. A klub táncoscsoportjának, a nótásoknak 
minden héten egy-egy napot gyakorolni kellett, hogy fellé-
péskor jól sikerüljön az előadás, ugyanis a 25 éves jubileu-
munkra készültünk.

Már szeptember 7-én, a reptéren évente megrendezett 
örömnapon csoportos nótacsokorral, a Keszkenő táncosok 
tánccal szórakoztatták a nézőket. Ezenkívül a három tag-
ból álló Daloló asszonyok is felléptek a klubból. Az előadás 
után várt ránk a finom birkapörkölt, amelyet nagy szakér-
telemmel Bak János és Katona Gyula készített. A Kerék-
gyártó János által szolgáltatott zenére jót mulattunk a sátor 
alatt. 

Szeptember 19-én a Katonadal Fesztiválon szerepelt  
a klub nótacsoportja Debrecenben. Október 3-án és 4-én 
készülni kellett az 5-én megrendezett ünnepségre, a Derűs 
Alkony Klub 25 éves évfordulójának megünneplésére. Erre 
az ünnepségre meghívást kapott a környékről több baráti 

klub. A művelődési házban tartottuk Berényiné Szilaj Ilona 
igazgató nőnek köszönhetően, és a művelődési ház munka-
társainak segítségével nagyon jól sikerült minden. A  néző 
közönség végignézhette a művelődési ház előcsarnokában 
kiállított serlegeket, érméket, diplomákat, amelyeket az évek 
alatt kapott a közösség. A teremben kivetítettük a 25 év alatt 
készült fényképek legjavát, amelyek a kirándulások, fellé-
pések alkalmával készültek. A  megnyitót Berényiné Szilaj 
Ilonától hallhattuk, majd Bodó Sándor államtitkár úr kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Bak Jánosné klubvezető beszá-
molója után kalotaszegi tánccal, nótacsokorral és humoros 
jelenet bemutatásával folytatódott a rendezvény. A vendég-
klubok is hoztak műsorokat, amivel színesebbé tették elő-
adásunkat. Innen a Karikás Vendéglőbe ment a társaság, 
ahol finom vacsora és talp alá való zene várt a megjelentekre. 

Október 9-én a Szt. Lukács lakóit örvendeztettük meg 
egyórás programunkkal, majd 15-én az református egyház 
Anna Idősek Otthonában szórakoztattuk az ottlévőket. 
Részt vettünk a megye debreceni időseket köszöntő prog-
ramján, ahol az 50 és 60 éves házasokat megajándékozták, 
mi pedig tánccal kedveskedtünk nekik.

Lejegyezte: Bogdán András

százhúszan vettek részt a nyugdíjas sportnapon
A háromfai Ezüst Évek Nyugdíjasklub játékos ügyességi 
versenyt szervezett a Rinya menti nyugdíjasklubok tagjai 
részére. A  térségből mintegy százhúszan érkeztek a ren-
dezvényre. A többség aktívan vett részt, a kisebbség pedig 
szurkolóként.

Jüngling János ötletgazda, főszervező elmondta, mi-
vel a klub nem vesz részt tánc- és dalos bemutatókon, 
valamivel szerettek volna hozzájárulni a körzet program-
jaihoz. Az  érkezőket fogadóital várta, majd Máj Péter,  
a megyei szövetség elnökhelyettese és Tratnyek Gyu-
la polgármester köszöntőjét követően kezdődött a nagy 
játék. Volt szobakerékpár, gyaloglógép, asztali kugli, ko-
sárba dobás, ping-pong-labda eljuttatása tojástartókba, 
célbadobás karikával és „himbi-limbi”, amikor a hátul 
elhelyezett fagolyóval kellett a tárgyakat eldönteni.

Ebédre is várták a vendégeket, akik vadpörköltet kap-
tak galuskával és a háromfai konyha káposztasaláta speci-
alitásával. Az ebédet követően jött az értékelés. A pálmát 
a nagyatádi Rendőrség Nyugdíjasklubja szerezte meg. 
Őket követte a szintén nagyatádi Bajtársi Egyesület és 
az Aranykör csapata. A  tombolasorsoláson értékes díjak 
kerültek kiosztásra. Mivel le kellett vezetni a többórás 

mozgást, nem maradhatott el a tánc sem Czipóth Lajos 
zenéjére.

Szinte valamennyi résztvevő azzal köszönt el, ha ismét 
lesz ilyen rendezvény, szívesen jönnek Háromfára.

Györke József

Nagy előnnyel végzett az élen a nagyatádi nyugdíjas rendőr-
csapat

Közvetített szolgáltatásaink:

 a Lakossági - vállalati hitelezés
 a Pénzügyi alkuszi tevékenység koordinálása
 a Biztosítási szolgáltatások közvetítése
 a	Ingatlanok eladása – vétele
 a Ingatlanok kiadása – bérlése
 a  Projektek menedzselése
 a Állami támogatások
 a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény)
 a ZöldEnergia (Napenergia, Rezsinullázás)
 a	MOK kegyeleti pénztár
 a Média felület biztosítás
 a Kedvezmény kártya
 a Közösségi szolgáltatások képviselete

Keressen Minket bizalommal!

* shbankhaz@shbankhaz.hu
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A liba vétke 
és bűnhődése

A történet kezdete Savariából (ma Szombathely) indul, az I. 
sz.-ban, 317-ben megszületik egy fiatalember, Márton, aki 
páratlan karriert fut be a kor lehetőségeit tekintve. A római 
kor világában vagyunk, apja katonának adja, de a fiú kitűnik 
szerénységével, segítőkészségével. Légióját elhagyja, s megke-
resztelkedését követően hamar a papi pálya felé orientálódik. 
Hittérítő útja során eljut Galliába. Cselekedeteivel olyan elis-
merést szerez az emberek körében, hogy azok szeretnék püs-
pökükké választani. A szerény Márton ezt semmiképp nem 
akarja, s jobb ötlet híján egy libaólban próbál elbújni. Siker-
telenül, mert ezek a kedves jószágok iszonyú gágogással árul-
ják el a hívatlan, megbújni szándékozó jövevényt. Márton 
életútja innét már ismert, Tours püspökeként nagyon hosszú 
kort megérve i.sz. 397. november 8-án szólította magához 
az Úr.  Azóta eltemetése napja  – november  11. –  Márton 
napja. (Lásd Szent Márton élete: Szentmarton.martinus.hu.)

A kis áttekintés után nézzük, hogy kerül a liba az asztal-
ra. Ahelyett, hogy ezt a szerény állatot megdicsérték volna, 
hogy nyomra vezette Márton keresőit, az emberek galádul 
megbüntetve, jól elfogyasztják. Több száz éve immár. De 
még milyen szertartásosan! Alaposan fűszerezve, pirosra 
sütik a combjait, hagymás krumplit és párolt lila káposztát 
készítenek melléje, s vörösbort kortyintanak hozzá.

Nos, kérem, ilyenkor a nagy libalakomák idején a há-
lás utókor sok Márton-napi rendezvénnyel adózik a nagy 
szent emléke előtt. 

Így volt ez Szombathelyen, Szent Márton szülőváro-
sában is. A  város híres skanzenébe a 3 napos vásárra és  
a kulturális programokra sok ezer ember látogatott el. En-
nek a programnak részese a nyugdíjasklubok részéről az 
Aranykorúak Sportegyesület (3 csapat is), a Szombathelyi 
Határőr Nyugdíjasok Egyesülete, a Vasi Honvéd Bajtár-
si Egyesület, a Szív a Szívért Egyesület. Mi mást is tehet-
nek ilyenkor nyugdíjas társaink, minthogy sütnek-főznek. 
Kondérban, vaslapon. 

Míg a férfiak bográcsoltak, addig az Aranykorúak hölgy 
tagjai – dr. Gergely Jánosné és Fehér Csabáné – a gyerekek 
részére kézműves foglalkoztatást tartottak. A fő téma ter-
mészetesen a liba volt.  

Közben a finomabbnál finomabb ételek sora készült 
el.  A versenyben mindenki jól járt. A zsűri és a résztvevők 
egyaránt. Csak a rend kedvéért, az Aranykorúak három 
csapata közül dr. Szalay Dénes kondérjából került ki a zsű-
ri által legfinomabbnak ítélt étel. (Segítői Lelkes Imréné, 
Dobosné Zsuzsa, Dömötör Istvánné.)

Ám a siker igazi fokmérője ilyenkor az, ha a kondérok 
hamar kiürülnek. Minden háziasszony vágya, hogy az étel 
elfogyjon. Itt erre sokat nem kellett várni, seperc alatt min-
denki jól lakhatott. 

Kedves libák! Hosszú történelmi küldetéseteket, ál-
dozattá válásotokat mi, gyarló emberek köszönjük, s ne 
haragudjatok ránk, ha ilyen önző módon is tisztelgünk  
Európa, de talán a világ legismertebb szentje, Szent Már-
ton emlékének.

Márkus Árpád

Nyugdíjas Akadémikus vetélkedő 
vas megyében

Közel 10 éves múltra tekint vissza a Vas megye és Szom-
bathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége szer-
vezésében évente meghirdetett Nyugdíjas Akadémikus 
Vetélkedő, amelyet minden évben más-más nyugdíjas-
klub szervez és rendez meg. A kezdetben sportvetélke-
dővel kombinált verseny mára már önálló szellemi ve-
télkedővé és évi két alkalommal megrendezésre kerülő 
sportnappá módosult.

A vetélkedő három fordulóból áll, hat témakörben: irodal-
mi, történelmi, földrajzi, biológiai, sport és zenei ismere-
teikről adnak számot a jelentkezők. Az első két fordulóban 
a csapatok interneten kapják meg a feladatlapokat, és ha-
táridőre kell visszaküldeni. A harmadik fordulóban a ve-
télkedő háromfős csapatok ugyanazon a helyszínen és egy 
időben oldják meg a feladatokat, amelyhez nem vehetnek 
igénybe semmilyen segítséget.

Az idei évben a vetélkedőt a Vidám Nyugdíjasok Klub-
ja bonyolította le, amely két részből állt. Az első rész 

írásbeli feladatokat tartalmazott a már említett hat téma-
körből, kibővítve logikai feladványokkal, és zenefelismerés-
sel ért véget. Rövid szünet után játékos feladatokat kellett 
megoldaniuk a csapatoknak, amelyben szerepelt szavakra 
felvágott közmondások kirakása, fagolyók és műanyag ku-
pakok felfűzése felváltva, kártyavárépítés és papírpoharak 
átvitele egyik asztalról a másikra lufi segítségével, kéz érin-
tése nélkül, természetesen mindez időre.

Nagyon jó hangulatú délelőttöt töltöttünk el együtt, 
mindenki jól érezte magát. A verseny nyertese az Oladi 
Nyugdíjasklub csapata lett, második helyen végzett a Vas 
megyei Önkormányzat Nyugdíjasklubja, a harmadik he-
lyen pedig a Szentgotthárdi Nyugdíjas-egyesület végzett.

Az első három helyezett az oklevél mellé könyvutalványt 
is kapott, valamint minden résztvevőt megajándékoztunk 
egy mosolygós smiley-t ábrázoló hűtőmágnessel, amely  
a Vidám Nyugdíjasok Klubja emblémája.

Pék Júlia, klubvezető,
Vidám Nyugdíjasok Klubja

öregszEM fotópályázat eredmények
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 
2019. évi fotópályázatán a hazai és 
határon túli magyar amatőr fotóba-
rátok három kategóriában – 1.) 20 
éves korig, 2.) 20–63 éves korig, 3.) 
64 éves kor felett – egyéni pályázatot 
nyújthattak be. A fotópályázat témája 
és célja: bemutatni az idős-, nyugdíjas 
emberek életének szépségeit, örömeit, 
gondjait, magánya és társas kapcsola-
tai tartalmát és jelentőségét. A pályá-
zat hozzá kívánt járulni az aktív idős-
kor érdekében a mozgás, az élethosszig 

tartó tanulás, az információs aktivitás 
növeléséhez.

Az alábbi eredmények születtek:
I. kategóriában nem volt pályázó
II. kategóriában oklevélben része-

sül Borsi Miklós Sportvetélkedő c. 
képéért és Pék Júlia Főzővereny-soro-
zatból a Kávészünet c. képéért.

III. kategóriában – ahol 12 pályázó 
indult – I. díjat kapott Kucsera Jenő 
Anyókák, Jobbágytelki csend és Kíván-
csiság c. képeiért; II. díjat kapott Héjja 
Árpád Az idő múlása és Az öreg huszár 

c. képeiért; III. díjban részesült Tilinger 
Sándor Halottak napján és Kiállításon 
c. képeiért. Oklevélben részesült Adel-
mann István Mi az ott, papa?, valamint  
Varga Imre szobrászművész c. képeiért, 
Bartók Andrásné Egymásra utalva..., 
Öreg motoros és Egy kiállítás képei c. 
sorozatáért és Györgyey János 1956 óta 
együtt 1. c. képéért.

A díjakat december 7-én a Nyug-
díjas Expón a NYOSZ standján adják 
át, ahol a díjnyertes képeket is meg 
lehet tekinteni.
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A szépművészeti Múzeumban jártunk...

A Hajdúböszörményi Aranykor Nyugdíjas-egyesülettel 
egy gyönyörű őszi napon látogattunk el a Szépművésze-
ti Múzeumba. A várva várt programra 44 fővel utaztunk  
a helybeli szállítási vállalkozó szép és kényelmes, új jármű-
vével. 

A 3 szintes múzeum állami alapítású és fenntartású or-
szágos épülete a Hősök terén áll a műemlé-komplexum 
részeként. (A fotózást ugyan engedélyezték, de vaku hasz-
nálata nélkül, így a készült fotók nem tudják visszaadni  
a látvány szépségét. )

A földszint lélegzetelállító. Belépéskor a márványcsar-
nok csodáiban gyönyörködhettünk. A világon egyedülálló 
interaktív, érintőképernyős, 15 m hosszú videófalon több 
mint 300 műalkotás adatait lehetett tanulmányozni. Több 
mint 3 évig tartó rekonstrukció után 2018. október 31-től 
látogatható a II. világháborúban súlyosan megsérült, eddig 
be nem mutatott Román Csarnok, amelyet hatalmas osz-
lopok és pillérek tagolnak.

A reneszánsz csarnok belső terét a 14–15. századi itáliai 
freskógyűjtemény darabjai díszítik. A  teremben kiállított 
velencei tárgyak a kőfaragók magas fokú képzettségére 
utalnak.

Michelangelo-terem: Rembrandt halálának 350. évfor-
dulója alkalmából Rembrandt és tanítványai címmel idő-
szaki kiállítás nyílt, grafikák, rajzok és rézkarcok mutatják 
be a rajzoktatás területeit portrék, aktok formájában.

Első szint: az európai művészet alkotásait láthatjuk az 
1250–1600 közötti időszakból. A bujaság, a termékenység 
ábrázolása mellett nagy hangsúlyt kapnak az egyházi in-
díttatású alkotások, mint Jézus, Mária és istenségek képei. 
Itáliai, német, spanyol mesterek művei alapján ismerhető 
meg a korszak festészete (Raffaello, Lucas, Leonardo da 
Vinci, El Greco). 

Ezen az első szinten is képtelen-
ség lett volna minden termet bejárni,  
a kb. 400 alkotást megtekinteni. Ki-ki 
érdeklődési körének, erejének megfe-
lelően járhatta be a kiállítási termeket,  
s közben megpihenve, megbeszélve  
a látottakat.

Második szint: Itt kapott helyet az 
európai szobrászat 1350–1800-ig terje-
dő időszaka. Főleg itáliai, osztrák szob-
rászok kb. 100 remekművét láthattuk  
a fa, az agyag valamint a mázas terra-
kotta anyagok feldolgozásával és ara-
nyozott technikával.

Harmadik szint: magyarországi mű-
vészet 1600–1800 között. 17. századi 

halotti és kolostori képek jellemzik. Portrék, csendéletek 
gazdag világa, majd a 18. századot aranyozott faszobrok, 
gazdag színezésű oltárképek képviselik. 

A múzeum az ókori Egyiptom és a klasszikus ókor mű-
vészete mellett most már együtt mutatja be az egyetemes 
és a magyar művészet történetét 1800-ig. Az 1800 utáni 
gyűjtemény kiállítása ideiglenesen felköltözött a Magyar 
Nemzeti Galériába, ott látogatható.

A neoreneszánsz és neoklasszicista stílusban 1900–1906 
között épült, 2018-ban felújított Szépművészeti Múzeum 
akadálymentesítéssel ellátott, lifttel, múzeumshoppal, gyö-
nyörű étteremmel, pihenőkkel rendelkezik.

Szép és tartalmas 3 óra hosszat tölthettünk el a mú-
zeumban, amelyben csak a kiállítások töredékét láthattuk, 
de így is maradandó élmény marad számunkra. 

Lejegyezte: Bertalan Béláné, klubtag

szervezzük a Generációnk magazin 2020. évi előfizetését!
Az árak és a 2019-ben alkalmazott gyakorlat alig változott egy 
keveset, amelynek lényege: díjazzuk azokat a szervezeteket, ame-
lyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek a postaköltség 
csökkentése céljából vállalják, hogy postán veszik át a küldemé-
nyeket. Emellett változtak a csomagba helyezhető példányszá-
mok mennyiségi határai. Mindez a szeptemberi postai díjszabás 
változásának következménye.

Bízunk abban, hogy a magazin iránti érdeklődés okot ad 
majd arra, hogy az előfizetések száma növekedjen. Ez nemcsak  
a szerkesztőségnek jelentene örömet, hanem a NYOSZ számára 
is pluszforrásokat biztosítana, ami ebben a forráshiányos idő-
szakban olykor „életmentő” megoldásokat is eredményezhet. 
Tisztelettel kérjük ehhez a tagszervezetek közreműködését, szer-
vezőmunkáját.
Előfizetési díjak a 2020. évre (egy évfolyamra, azaz 12 számra)
 1 db előfizetés lakcímre küldve: 3000 / évfolyam/db/év
 2–10 db előfizetés címre küldve: 2500 / évfolyam/db/év
 11–20 db előfizetés címre küldve: 2000 / évfolyam/db/év
 11–20 db előfizetés postán maradó: 1800 / évfolyam/db/év
 21–60 db előfizetés címre küldve: 1700 / évfolyam/db/év
 21–60 db előfizetés postán maradó: 1500 / évfolyam/db/év
 61–100 db előfizetés címre küldve: 1600 / évfolyam/db/év
 61–100 db előfizetés postán maradó: 1400 / évfolyam/db/év
 100 db  felett (tagszervezetekhez)  

postán marad:  1 300.- / évfolyam/db/év
A Generációnk magazin 2020. évi előfizetéséhez igénylőlapot 

szükséges kitölteni és megküldeni a NYOSZ címére (1074 Bu-
dapest, Szövetség u. 9.) vagy e-mail-címére: nyosz@enternet.hu.

Az igénylőlapon kérjük feltüntetni:
 – a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát kérik), cí-

mét, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát (ide küld a posta  
sms-t, ha megérkezik a csomag)

 – amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
 – amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta címet
 – a megrendelt példányszámot
 – az árat összesen
 – ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy csekket 

kérnek
 – ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyugdí-

jasok Országos Szövetsége, számlaszám: OTP 11705008-
20413882

 – 10 db megrendelés felett kérjük jelezni, hogy könyv- vagy 
CD-ajándékot kérnek.
Szeretnénk jelezni, hogy 2020-tól a januári számot még 

postázzuk a 2019. évi előfizetőknek, a februárit azonban már 
csak azok kapják meg, akik az előfizetési díjat február 1-jéig  
a NYOSZ számára befizették/elutalták.

ElőFizEtéS öSztöNző akció:
Minden megrendelt és január 31-ig befizetett /

elutalt 10 db előfizetés után egy db könyvajándékot 
(a Generációnk lapindító írásaiból megjelent szívvel 
és derűvel c. könyvet) vagy egy db Alex tamás-cd-t 

küldünk a megrendelő szervezetnek.
A kiadó és a szövetség is megköszöni az előfizetés 

ügyében végzett munkát.

Tel.: (+36 42) 244 581, (+36 42) 244 582 

www.hunguesthotels.hu/sosto

Nyíregyháza - 
Hunguest Hotel Sóstó
Nyíregyháza legújabb és leg komplexebb szolgálta-
tást nyújtó szállodája a 123 szobás Hunguest Hotel 
Sóstó. Tágas szobák, letisztult belsô terek biztosítják 
vendégeink testi-lelki feltöltôdését! Szolgáltatások: 
étterem terasszal, drinkbár, mini wellness-részleg 
(kül- és beltéri szauna, pezsgôfürdô, fi tneszterem, 
napozóterasz), gyermek élménysziget, 200 fôs kon-
ferenciaterem, mélygarázs, parkoló.

A Hunguest Hotel Sóstó egy zárt folyosóval kapcsoló-
dik a mellette található 10 hektáros AQUARIUS Élmény- 

és Park fürdôhöz, így a szálloda vendégei kényelmesen 
használ hatják a fürdô szolgáltatásait is (élményvilág, gyer-
mekvilág, termálvilág, balneo- és fi zikoterápiás kezelések).

Programtippek a közelben: Nyíregyházi Állatkert, Kaland-
park, Sóstói Múzeumfalu

Nyugdíjas ajánlatunk: 18 500 Ft-tól / fõ/ éj

Érvényesség: 2019. december 6-20. között, HÉTVÉGÉN is, 
minimum 3 éj foglalása esetén.

ÚJ!ÚJ!
210x140sosto.indd   4 2019. 11. 29.   11:10
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Együtt 211 esztendős, és 80 éve él együtt 
a világ legidősebb házaspárja

Csodálatos emberi történetről számolt be novemberben 
a  CNN: hivatalosan is a világ legidősebb házaspárja lett 
ugyanis John és Charlotte Henderson. A férj 106, a feleség 
105 éves, ketten együtt így 211 évesek, amit a Guinness-
rekordnak  nyilvánítottak. Ez alighanem a kisebb csoda. 
A nagyobb az, hogy december 15-én a 80. házassági évfor-
dulójukat ünneplik.

1939-ben kötöttek házasságot, két évvel azelőtt, hogy az 
Egyesült Államok belépett volna II. világháborúba.

John és Charlotte ízig-vérig amerikaiak, azon belül pe-
dig annyira texasiak, hogy ott ismerkedtek meg, és jelenleg 
is ott élnek, a hihetetlen ünnepre készülve. 1934-ben egy 
évfolyamba kerültek a Texasi Egyetemen, Charlotte tanár-
nőnek készült, John a futballcsapatban játszott. Miután öt 
évvel később összekötötték életüket, mindössze hét dollárt 
költöttek szállodai szobára a nászútjukon.

John ma már az egyetemi csapat legidősebb veterán játé-
kosa. Immár 84 éve tartja a hagyományt, hogy évente leg-
alább egy meccsre kimegy. Naponta tart átmozgató edzést 
most is, így a hitvesével együtt kiváló egészségnek örvend.

Tíz éve költöztek: a Longhorn Village nevű közösség 
(idősek otthona) tagjai lettek, egyetemi öregdiákok egy 
csoportjával együtt.

Mértéktartóan élj, és légy szívélyes a házastársaddal 
– mondják a hosszú házasság titkáról. Az életük azt bizo-
nyítja, tudnak valamit.

A tökéletes téli ital titkai: teaízesítés 
mesterfokon

A tél közeledtével elérkezett a teázás időszaka is: a bo-
rongós, hűvös időben jólesik egy bögre meleg ital mel-
lett beszélgetni vagy belefeledkezni egy jó könyvbe. 
Ha izgalmas, fűszeres vagy gyümölcsös italra vágyunk, 
keverjünk a teánkhoz gyógynövényeket, fűszereket, ter-
méseket, virágszirmokat! A  legizgalmasabb keverékek 
elkészítésének titkait a Fuzetea felkérésére Olekszik 
Dorottya teasommelier, a Teaakadémia szakértője árul-
ta el.

Szürke égbolt, ködszitálás, mínuszok: húzódjunk be a zord 
időjárás elől, és kínáljuk meg családunkat, barátainkat vagy 
éppen saját magunkat egy gőzölgő csésze finom teával vagy 
meleg itallal – például a melegen is fogyasztható, idei téli 
szezonra visszatérő téli szilva Fuzetea-variánssal! De persze 
készíthetünk otthon saját keveréket is – mutatjuk, mire ér-
demes odafigyelni.

évezredes hagyomány
„Tradicionálisan több ezer éve ízesítik a teát a legkülön-
félébb módokon. Japánban például a magasabb tápérték 
miatt rizst is tettek az italba, Indiában pedig tejjel és fű-
szerekkel tették teljessé azt” – magyarázza a teaszakértő. 
A Fuzetea mögött is ez a koncepció áll: „A jeges teáink, 
amelyekkel két évvel ezelőtt léptünk be a magyar piacra,  
a tea, a gyümölcslé és a gyógynövények ízének különleges 
fúziójára épülnek, illetve a tradicionálist ötvözik a modern-
nel. Innen származik a Fuzetea neve is, a ’fuze’ szó ugyanis 
az ízek fúziójára utal” – tette hozzá Németh Blanka már-
kamenedzser.

Bogyók, gyümölcsök, fűszerek
Alapteánkat – legyen szó például zöld vagy fekete teáról 
– szárított virágokkal vagy termésekkel (bogyók, gyümöl-
csök, szirmok) tehetjük ízesebbé, változatosabbá. Alapsza-
bályként azt tartsuk szem előtt, hogy a teánk akkor lesz 

finom, ha az ízek harmóniájára törekszünk. A hasonló szí-
nű termések és virágok – például a piros csipkebogyó és hi-
biszkusz – harmonikusan illeszkednek egymáshoz ízben is.

Ha pedig a téli szilvás Fuzetea-t szeretnénk a hangula-
tunkhoz igazítani, a szakértő szerint a hibiszkusz, a csipke-
bogyó és a galagonya még otthonosabbá, téliesebbé teszi 
az ízét. Ha pedig karácsonyi ízbombára vágyunk, öntsünk  
a bögrénkbe az italból, melegítsük meg, majd ízesítsük ay-
urvédikus fűszerkeverékkel, amelyet koriander, gyömbér, 
fahéj, kardamom, fekete bors, csillagánizs és szegfűszeg 
összekeverésével készíthetünk el.

5 érdekesség a teáról – a tea sommelier-től
1. Bár magyarul a köznyelvi beszédben mindent teának 

hívunk – még akár az akácvirág- vagy a csipkebogyófő-
zetet is –, teának hivatalosan csak a Camellia sinensis, 
vagyis a teafélék családjából származó cserje leveléből 
főzött italt nevezik.

2. Így például a népszerű rooibos tea sem tea, hanem vörös 
fokföldirekettye zsenge hajtásaiból készült főzet. Elő-
nye, hogy nincs benne cseranyag és koffein sem, viszont 
kalciumban gazdag.

3. Egy tealevélből az elkészítés módja szerint készülhet 
többek között fehér, zöld, sárga, fekete, oolong és puerh 
tea is. Attól függ, melyik lesz belőle, hogy az adott ter-
mőterületen melyik technikával készül a legjobb tea.

4. Egy tealevél körülbelül 4–5 ezer különböző módon so-
dorható meg, ezek mind különféle teákat eredményeznek.

5. A tea koffeintartalmát rengeteg tényező befolyásolja, 
például többek között a termőterülettől, a szedés idő-
pontjától, a feldolgozása módjától is függ.
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dióban és pódiumon egyaránt, illetve egyéni bájjal adott 
elő sanzonokat, amelyeket nagylemezei örökítettek meg az 
utókor számára. Többször részesült állami kitüntetésben: 
az ötvenes években kétszer kapott Jászai-díjat (1955-ben és 
1959-ben). 1960 Kossuth-díjjal jutalmazták munkásságát, 
majd 1966-ban megkapta az érdemes művész, 1971-ben 
pedig a kiváló művész címet. Előbb Gábor Miklós színész 
felesége, később Latinovits Zoltán élettársa volt, egészen a 
20. század egyik legnagyobb magyar színészének haláláig.

1943 szilveszterén jött a világra az indiai származású brit 
színművész Sir Ben Kingsley, a Gandhi című 1982-es film 

Oscar-díjas címszerepével 
lett egy csapásra világsztár, 
amelyet a Schindler listájával 
öregbített, de vígjátékokban 
is sikerrel szerepelt.

Yorkshire-ban (Anglia) 
született, eredeti nevén: 
Krishna Banji. Gyorsan el-
ismert Shakespeare-színész 
lett: játszott Hamletet, sze-
repelt a Szentivánéji álom 
és a Szeget szeggel darabok-
ban. A  Gandhi című film-
ből ismerte meg a világ, Sir 
Richard Attenborough film-

jében nyújtott alakításáért a legjobb színésznek járó Oscar-
díjjal tüntették ki.

Anthony Hopkins is más-
hogy tekint az év utolsó nap-
jára. A Bárányok hallgatnak 
című 1991-es krimi Oscar-
díjas főszerepével ismertté 
vált walesi világsztár. 

Port Talbot-ban (Wales, 
Anglia) született. A  Kirá-
lyi Színiakadémián végzett 
ezüstfokozattal. Filmes pá-
lyáját Az oroszlán télen Oroszlánszívű Richárdjaként kezdte, 
amiért a Brit Filmakadémia díjára jelölték. Ezután olyan fil-
mekkel folytatta, mint A híd túl messze van, A mágus – Ré-
misztő Love Story, Az elefántember, a Bounty, a Szenvedélyek 
viharában, az Árnyékország, a Szellem a házban, A vadon fog-
lyai, a Zorro álarca. A bárányok hallgatnak (1991) a kannibál 
Dr. Hannibal Lecter szerepéért elnyerte a legjobb színésznek 
járó Oscar-díjat, amelyre utána még háromszor jelölték: egy-
szer a Napok romjai (1993) című brit filmdrámáért, az Oliver 
Stone-féle Nixon (1995) címszerepéért és a Steven Spielberg 
által rendezett Amistad című film mellékszerepéért. Figyelem-
reméltó munkássága elismeréseképp 1993-ban II. Erzsébet 
királynő lovaggá ütötte. 1995-ben rendezőként is debütált az 
August című filmmel, amelyben szerepet is vállalt.

Az év végének leghíresebb 
születésnaposai

A sztárvilágban is akadtak, akik az év végi ünnepek 
alatt még valami más is ünnepeltek, méghozzá a szüle-
tésnapjukat.

Karácsony este az Erzsébet 
híd is más fényben tündö-
köl, hiszen 1837 december. 
24-én született a névadója, 
hazánk utolsó királyné-
ja, Wittelsbach Erzsébet, 
aki sajnos nem érte meg  
a századfordulót. Ilyenkor 
a Romy Schneider (†43) 
főszereplésével készült Sisi-
filmeket is műsorra tűzik.

A németek népszerű „Sis-
si” hercegnője a Wittelsbach 
családból származó Miksa 
bajor herceg második leánya 
volt. Erzsébet hercegnő 1854-ben ment hozzá Ferenc József 
osztrák császárhoz. Szépségével és kedvességével nagy nép-
szerűségnek örvendett. A családot ért tragédiák – többek kö-
zött fiának, Rudolf hercegnek az öngyilkossága – súlyos dep-
ressziót okoztak nála, amelyet hosszabb európai utazásokkal 
próbált enyhíteni. Nehezen viselte a szigorú bécsi udvari 
etikettet, ezért többnyire Korfun az Achilleion-kastélyban, 
vagy Magyarországon, Gödöllőn tartózkodott. 1898-ban 
halt meg, egy svájci útján merénylet áldozatául esett.

Karácsonyi születésű Ava Lavinia Gardner amerikai szí-
nésznő, aki több mint 60 filmben játszott (A Kilimandzsá-
ró hava, Kék madár).

Észak-Karolinában nőtt fel egy dohányültetvényen. 
Feltűnő szépségének köszönhette kiugrását a falusi kör-
nyezetből, mivel a közeli városban fényképüzletet üze-

meltető sógora kirakatában 
az MGM egyik tehetség-
kutatója meglátta a lányról 
készült képeket, és szerző-
dést ajánlott neki. 1941-től 
1958-ig kötötte a szerződés 
a filmgyárhoz, ahol egy-egy 
mondatos statisztaszere-
peket kapott, többre nem 
méltatták. Robert Siodmak 
Gyilkosok című Heming-
way-adaptációjában, Burt 
Lancaster oldalán avatta 

sztárrá a közönség, először alakította a végzet asszonyát, 
a legsikeresebben megformált karakterét. Hemingway 
elkísérte a pályáján: 1952-ben A Kilimandzsáró hava és 
1957-ben a Fiesta című filmekben akaratos, öntörvényű és 
erőteljes erotikus kisugárzással bíró asszonyokat alakított. 
A legendás John Ford irányításával vált igazi színésznővé, 
1953-ban a Mogambo című filmért Oscar-díjra is jelölték. 
Házasságai révén – Mickey Rooney-val, Artie Show-val, 
majd Frank Sinatrával – is ismert volt, amelyek sorra ku-
darcba fulladtak. Az 1950-es években az alkohol rabjaként 
és kiábrándultan hagyta el Hollywoodot, előbb Spanyol-
országban, majd Londonban telepedett le. Ava, My Story 
címmel írt életrajzi regényét még befejezte, majd elhunyt 
tüdőgyulladásban 67 éves korában. Tiszteletére szülőföld-
jén emlékmúzeumot rendeztek be rajongói.

Hihetetlen, de immár 92 éve született, és mindössze 58 
esztendősen távozott az élők sorából a Kossuth-díjas szí-
nésznő, akinek születésnapja stílusosan maradt fenn, mert 
a Vígszínházban a december 30-i előadás után szokták át-
adni a Ruttkai-gyűrűt.

Budapesten szilveszter 
napján született Ruttkai Éva 
Kossuth-díjas színésznő, ki-
váló művész. Emlékezetes 
alakítása a Szent Johanna, 
a Rómeó és Júlia címszere-
pe, valamint az Egy pikoló 
világos, a Butaságom tör-
ténete és a Szindbád című 
filmek főszerepe. Pályáját 
ötéves korában, gyermek-
színészként a Lakner-féle 
Gyermekszínházban kezd-
te. Gyakorlatot a színpadon 
szerzett, a színészmesterséget Makay Margittól tanulta, 
18 évesen Jób Dániel szerződtette a Vígszínházba. Első 
szerepe beugrás volt, ahol Tolnay Klári helyett Molnár 
Ferenc A  hattyú c. vígjátékának Alexandra szerepét ját-
szotta. 1948-tól 1951-ig a Nemzeti Színházban játszott, 
ahonnan ezután visszatért sikerei kezdetének színhelyé-
hez, a Vígszínházhoz, amely akkor hivatalosan a Magyar 
Néphadsereg Színháza nevet viselte, és amelynek haláláig 
tagja volt. Négy évtizedet átívelő pályája során egyike volt 
a legszínesebb, legsokoldalúbb magyar színésznőknek. 
Klasszikus és modern, hazai és külföldi tragédiákban és 
vígjátékokban, szinte minden műfajban egyaránt kiváló 
teljesítményt nyújtott. Gyakran mondott verseket a rá-Ava Lavinia Gardner

Ruttkai Éva

Ben Kingsley

Anthony Hopkins

Wittelsbach Erzsébet
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vonalnak köszönhetően az övék volt az első nemzedék, 
amelyik idősebb korában is aktív maradt, és bőven hat-
van fölött is meg tudta őrizni a vezető pozíciókat a poli-
tikában, a gazdaságban és a kultúrában. Amerikának Bill 
Clinton megválasztása, vagyis 1993 óta boomer az elnö-
ke, még Obama is a boomerség végébe született, úgyhogy  
hiába szeretné magának kisajátítani az x generáció, amibe 
egyébként mentalitás alapján szorosabban tartozna.

Alapvető társadalmi reformokra egyik boomer elnök 
sem törekedett, Clinton ugyan megpróbálta a gazdagok 
adóját megemelni a kilencvenes évek elején, de az utókor 
az elnökségéből inkább a szexbotrányára, a katonai beavat-
kozásaira és a lendületes gazdasági növekedésre emlékszik. 
George W. Bush elnökségét 9/11 és Irak határozta meg, 
amihez képest a háttérbe szorult minden más probléma. 
Obama a nagy gazdasági válság átvészelése közepette – 
meg a republikánusok ellenállása miatt – nem tudott adó-
kat emelni, és az egészségügyi reformja is elég felemás lett, 
amivel el is jutottunk az überboomerhez, Trumphoz, aki 
negatív példaként már a kilencvenes években is felbuk-
kant, elnökként pedig csökkentette a vállalatok adóterheit, 
növelte az államadósságot, megkérdőjelezte a környezetvé-
delem értelmét, miközben azzal kampányolt, hogy Ame-
rika megint nagy lesz – ahogy a nyolcvanas években volt.

Mindez persze nagyon hevenyészett összefoglalása kor-
mányzás tekintetében a boomernegyedszázadnak, a nem-
zedéki ellentétek szempontjából az érdekes inkább az, hogy 
a  Politico  szerint a boomerelnökök sorozatosan azoknak 
kedveztek, akik a nyugdíj közelében voltak, a terheket pe-
dig az utánuk jövőkre hárították: az x, a millenniumi és a 
z generációkra.

És meg is érkeztünk a z nemzedékhez, az „ok, boomer” 
kitalálóihoz, akiket feltüzelt Trump szűklátókörűsége, a to-
ronymagas lakbérek, az alkalmi melókból álló álláspiac, és 
nagyon-nagyon bizonytalan, egyáltalán nem rózsás jövő. 
Ráadásul ha valaki követte az amerikai sajtót az utóbbi 
években, észrevehette, hogy ezt a nemzedéket divat is lett 
leszólni az idősebbek részéről, sokszor a klasszikus „ezek a 
büdös kölykök”-stílusban: az ezredfordulós generáció túl-

érzékeny, tönkreteszi a beszélgetést, a cigizést, a házasságot, 
nem lehet már a nőknek bókolni, elérkezett a PC-világ, 
mindenki a telefonját nyomkodja, írni sem tudnak, hülye 
fejeket küldözgetnek egymásnak, különben is, hogy néz-
nek ki, lakás az nincs, de nyaralni mennek, a munkahe-
lyükre meg csak pihenni és jógázni járnának be.

Az odavetett „ok, boomer” valójában részben reakció 
ezekre a kritikákra, de amikor az arcukba kapták, akkor  
a boomerek felháborodtak. Az amerikai nyugdíjasok ér-
dekvédelmi szövetségének elnöke, Myrna Blyth azzal vá-
gott vissza, hogy oké, lehet boomerkedni, de a pénz az 
náluk van. Blyth nem sokkal később bocsánatot kért, de 
egy pillanat alatt bebizonyította, hogy minden kritikát 
megérdemelt.

de tényleg minden oké, boomer?
Az „ok, boomer” valójában akkor lett szállóige, amikor 
a boomer nemzedék lassan tényleg lelép a színpadról. 
Az  idők változnak, a boomerek pedig lassan már nem 
jelentik a többséget, és ez a politikában is meglátszik: az 
amerikai félidei választásokon az x, a millenniumi és z ge-
nerációk már nagyobb létszámban képviseltették magukat, 
mint a boomerek. A boomerek azért tényleg nehezen adják 
át az irányítást, a potenciális demokrata elnökjelöltek kö-
zül Biden, Sanders és Warren is boomer, bár a generációjuk 
átlagánál nyilván modernebb gondolkodásúak.

A nemzedékváltást mondjuk Pete Buttigieg jelentené, 
a harmincas, meleg, több nyelven beszélő South Bend-i 
polgármester, aki egy személyben megtestesíti a millenniu-
mi elnökideált. Buttigieg egy személyes vallomásában azt 
mondta, hogy az ember teljesen máshogy viszonyul azok-
hoz az ügyekhez, amiknek még az ő életében lesz hatása, 
ő személy szerint 2054-ben lesz annyi idős, mint Trump 
most, és neki a globális éghajlatváltozás már nem elvi kér-
dés, hanem személyes ügy, amire fel kell készülnie.

A nemzedéki ellentéteket persze nem lehet egy az egy-
ben lefordítani a politikai versengésre, és talán fontosabbak 
is a hozzájuk kapcsolódó kulturális jelenségek. A boomer-
ség kifigurázása részben mindig is egy vicc volt – abszolút 
kedvencem egy Facebook-csoport, ahol csak és kizárólag 
úgy lehet megszólalni, ahogy egy boomer tenné a közös-
ségi oldalon, elgépelésekkel, rosszul használt jelekkel, 
homályos képekkel, véletlenül üzenőfalra posztolt privát 
üzenetekkel. De nem rosszak azok a csoportok se, ahova 
a fiatalok csupa olyan jótanácsot posztolnak, amit boomer 
szüleiktől–nagyszüleiktől hallottak – és amik mai szemmel 
teljesen használhatatlanok és anakronisztikusak. 

Az „ok, boomer” ugyan rávilágít egy társadalmi jelen-
ségre, de nem fogja megfejteni vagy megoldani azt, csak 
egy vicces és tömörségében tökéletes megjelenítése annak 
az elégedetlenségnek, amit az x generáció húsz éve még az 
iróniával és szemforgatással fejezett ki. Csak most az inter-
neten.

https://index.hu/kultur/2019/11/22/ 
ok_boomer_z_generacio_baby_boomer/
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Hé, öreg, most már befoghatnád!

Chlöe Swarbrick, az új-zélandi zöld párt egyik kép-
viselője éppen arról beszélt a majdnem üresen kongó 
parlamentben, hogy a világon éppen klímaválság söpör 
végig. Elkezdte mondani, hogy ő 2050-ben csak 56 éves 
lesz, de a parlamentjük átlagéletkora ebben a pillanat-
ban nagyjából 49 év. Itt egy másik képviselő egy máig 
ismeretlen mondattal közbeszólt, a 25 éves Swarbrick 
pedig a lendületéből semmit sem veszítve odamondta  
a mikrofonba, hogy:
OK, BOOMER.

A beszélgetés ment tovább, bár a zöld párt mellette ülő 
vezetője, James Shaw majdnem elröhögte magát. Ez volt az 
első, igazán nyilvános, az egész világon végigfutó pillanat, 
amikor az „ok, boomer” bekerült a köztudatba, amikor 
hirtelen az egész internet szembesült azzal, hogy a z gene-
ráció megtalálta a tökéletes, kompakt, megsemmisítő ver-
bális megoldást arra, hogy elnémítsa a hárommal azelőtti, 
atyáskodó, ma már elképzelhetetlen mennyiségű vagyont 
szerző nemzedéket, azaz a boomereket, ahogy az Egyesült 
Államokban és általában az angolszász világban nevezik az 
idősebbeket. Azokat, akik sok fiatal szerint  mindent  el-
rontottak az utánuk következő generációknak, akik a be-
gyöpösödött értékrendjükkel nem képesek lépést tartani a 
világgal, és akik nem értik, és soha nem is fogják megérteni 
azt, hogyan gondolkodhat bárki máshogy, mint ők.

Az „ok, boomer” mostanra az ellenállás és a bosszú 
legegyszerűbb fegyvere lett az interneten, amivel nagyon 
könnyű felháborítani vagy meglepni az idősebb generáció 
tagjait, és jelezni, hogy hiába írunk már 2019-et, sőt, lassan 
még többet, a világot még mindig azok irányítják, akiknek 
sikerült beásni magukat a nyolcvanas években. Swarbrick 
később a Guardiannek írt egy cikket arról, hogy pontosan 
mit is akart kommunikálni a beszólásával:

Mire gondolsz, amikor először eszedbe jut egy politi-
kus? Őszintén, gondolkozz el egy másodpercig ezen. Ami-
kor megkérdezek embereket, az első dolog, ami eszükbe 
jut, az minden esetben egy öreg öltönyös muksó. Nincs 
ezzel semmi baj, szóval kérek mindenkit, hogy ne küldje-
nek morcos e-maileket. De azért jut ez a kép az eszünkbe, 
mert ez egy történelmen alapuló sztereotípia, ami szerint 
a politikai vezetőink nagyon régóta mind öreg, öltönyös 
muksók.

de kik azok a boomerek egyáltalán?
A hivatalos amerikai definíció szerint a második világhábo-
rú után született generáció, azaz akik 1946 és 1964 között 
látták meg a napvilágot, a háború utáni nagy gazdasági 
fellendülés időszakában. A generációt szokás baby-boomer 

(azaz bébibumm) nemzedéknek is nevezni, egyszerűen 
azért, mert rengetegen születtek egyszerre, az Egyesült Ál-
lamokban például  70 milliónál több boomer él. Átélték 
az országuk legnagyobb kulturális és társadalmi változásait  
fiatalként: hozzájuk köthető a hippimozgalom, Wood-
stock, a holdraszállás, Vietnam, a Watergate, azaz minden, 
amiről a Forrest Gump szólt. Általános vélekedés szerint 
ők voltak az első generáció, amelynek tagjai cserbenhagy-
ták a következőt: a munkamánia miatt a vagyonosodáshoz 
vezető úton tönkrementek a családok, elváltak szülők, kul-
csosak lettek a gyerekek, akik aztán fiatal felnőttként szo-
rongtak, depressziósok voltak, és x generációnak kezdték el 
hívni magukat. Habár vannak a jelenségnek magyar meg-
felelői, a boomer-generációnak itthon sokkal nehezebb 
dolga volt, mint Nyugaton, elég csak arra utalni, hogy a 
Ratkó-korszakban (vagyis az ’50-es évek első felében) ná-
lunk nem a gazdasági fellendülés, hanem például az abor-
tusz tilalma miatt született rengeteg gyerek.

Annak ellenére, hogy fiatalon a boomer nemzedék haj-
totta végre a 68-as nagy ellenkulturális lázadást, az unokák 
generációja számára ez a 73 millió idős ember konzervatív-
nak tűnik, és sokszor homogén tömegnek látszik – még ha 
ez nyilvánvalóan nincs is így. A tipikus boomer nem képes 
a digitalizációval lépést tartani, a kapitalizmus, az egyéni 
érvényesülés, a vagyontárgyak halmozása, a környezetvé-
delem semmibevétele, a Wall Street világának bálványozása 
– ezek azok, amik körülírják a kritikák szerint leginkább  
a boomereket.

MiNdEN EGyEs GENEráciÓ  Az ElŐzŐt HiBáztAtJA
Habár úgy tűnik, hogy a jelenség tényleg idén novem-
berben csúcsosodott ki az „ok, boomer“-szlogennek kö-
szönhetően, valójában a bébibumm nemzedéket azonnal 
elkezdték kritizálni, amint a felnőttkorba ért a követke-
ző. A Time 1990-ben még óvatosan, statisztikákkal írt le 
egy olyan huszonéves nemzedéket, aminek alapélménye, 
hogy a gyerekkorában az önmegvalósítást hajszoló szülei 
nem voltak jelen, ahogy kellett volna. Ezekről az x gene-
rációs huszonévesekről akkoriban azt mondták, hogy nem 
házasodnak (korán), megvetik a munkát, az AIDS miatt 
rettegnek a párkereséstől, az atombiztosnak tűnő gazdasági 
fellendülés megbicsaklásaitól is tartanak, vásárlás helyett 
utaznak, meló helyett aktivistáskodnak.

Miért lett ekkora szám az ok, boomer?
Aztán, ahogy az x-nemzedék felnőtt, családot alapított, 
betagozódott a munkahelyekre, ezek a dühös kritikák el-
halkultak. A  boomerek azonban nemcsak sokan voltak, 
hanem a jó egészségügyi ellátásnak és a magas életszín-
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tegyünk jót a tüdőnkkel!

November 12-én délután a győri Megyeháza térről indult 
a „zöld” séta, amellyel a tüdőbetegség elleni védekezés fon-
tosságára hívták fel a figyelmet. Negyedik éve az Arrabo-
na Városi Nyugdíjas-egyesület szervezésében tartott felhí-
váson kitűzővel és piros almával jelképezve tesznek hitet 
a sétán megjelentek önmaguk és családjuk egészségének 
megóvása érdekében.

November 12. a tüdőgyulladás elleni küzdelem világ-
napja, amelyet a WHO 2008-ban hirdetett meg. Célja, 
hogy felhívják az emberek figyelmét a higiénés körülmé-
nyek javítására, a védőoltásban rejlő lehetőségekre a be-
tegség megelőzése érdekében. A tüdőgyulladás világnapján  
a világszervezet a tünetek felismerésére és az idejében meg-
kezdett kezelés fontosságára is figyelmeztet.

Rákosi Zsolt, az Arrabona Városi Nyugdíjas-egyesület 
elnöke visszaidézte, hogy a Nyugdíjasok Országos Szövet-
sége első ízben 2015. októberben hirdette meg a Séta az 
egészséges tüdőért mozgalmat, amelyhez az Arrabona Vá-
rosi Nyugdíjas-egyesület a Győr városban működő klubjai-
val csatlakozott.

A világnapon a legveszélyeztetettebb korosztályt hívták 
a sétára, amely a Megyeháza térről indult, de előtte a Ge-
nerációk Házában dr. Czompó Márta főorvos, a kezdemé-
nyezés szakmai védnöke rövid előadásában a felső és alsó 
légúti betegségekről, az influenzáról és a tüdőgyulladásról, 
valamint a védőoltásokról tartott rövid ismertetőt. A főor-
vos már második alkalommal állt a kezdeményezés élére, 
és hívta fel a figyelmet arra, hogy felnőttkorban és főleg az 
idősek körében a leggyakoribb halálokok között szerepel 
a tüdőgyulladás, és a megelőzésben fontos szerepet játszik 
a személyi higiéné, a védőoltás és az egészséges életmód. 
A  téli időszakban veszélyt jelentenek a légúti betegségek 

szövődményei, ezért is kell minden lehetséges fórumon tá-
jékoztatni az időseket is a megelőzés lehetőségeiről. „Ha 
vigyáznak magukra az emberek, az mindannyiunk érdeke, 
hiszen kevesebb a beteg és kevesebb a betegség is” – össze-
gezte dr. Czompó Márta főorvos. 

Az előző években az idő is kegyes volt a sétán részt ve-
vőkhöz, idén azonban a zuhogó eső miatt rövidített út-
vonalon, a Generációk Házától a Baross út végéig gyalo-
goltak a nyugdíjasklubok tagjai, akik kitűzőt és almát is 
kaptak, jelképezve a gyümölcsfogyasztás fontosságát az 
egészség megőrzésében.

A betegség évente körülbelül 450 millió embert érint – 
ami a világ 7%-át jelenti –, és körülbelül 4 millió halálos 
áldozata van. 

(Forrás: Győr+)

Jó levegőn, kellemes, ismereteinket is bővítő sétát 
tettünk Miskolctapolcán
A meteorológusok gyakran használt terminológiája a vál-
tozékony időjárás. Akik részt vettek (és nem is kevesen) 
az ENSZ Egészségügyi Világszervezete által életre hívott, 
a tüdőgyulladás világnapja (nov. 12.) alkalmával meghir-
detett és a BAZ Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében megtartott Séta 
az egészséges tüdőért elnevezésű eseményen, bőrükön ta-
pasztalhatták az időjárás változékonyságát. Miskolctapol-
cán, november 9-én, 10 órakor több mint száz nyugdíjas 
és hozzátartozója gyülekezett, hogy sétával adózzon az 
egészsége érdekében. Miskolctapolca szépsége, története, 
és látványai bőven adtak lehetőséget az ismereteket is fel-
frissítő, netán bővítő, kellemes sétára. A sétát megelőzően 
a NYÉSZ elnöke, Teszárovics Miklós tartott rövid, az alka-
lom jelentőségét méltató, a tüdőgyulladás elleni védekezés 
módjait ismertető bevezetőt, majd Miskolctapolca törté-
netét, érdekességeit mondta el a nagy létszámban, a megye 
más-más településeiről érkezett nyugdíjast és sok fiatalt is 
magába foglaló közönsége számára. Megtudhattuk, hogy 
Tapolca neve szláv eredetű: fürdőhelyet jelent. A népván-
dorlás korában itt átvonuló szláv törzsektől kaphatta ezt 
a nevet. Miskolctapolca barlangfürdője egész Európában 
egyedülálló. 1934-ben üdülőhellyé nyilvánították a telepü-

lést, amely gyors virágzásnak indult. 1938-ra felépült az új 
tavifürdő. 1969-ben fedeztek fel egy hatalmas hozamú me-
legvízforrást, amely másodpercenként 150 liter 31,5 °C-os 
vizet adott. Ekkor épült meg a barlangfürdő jelképének is 
számító külső „kagyló”. 

A tájékoztatót követően a séta résztvevői egy-egy almát 
kaptak ajándékul. Jó hangulatban, az ismertetőben elhang-
zott nevezetességek érintésével indult el a kényelmes, mint-
egy két kilométeres séta, amelyet az időközben elkezdődött 
eső sem zavart meg. Sokan a tájékoztatóból és a séta so-
rán ismerhették meg Miskolctapolcát és az egészségüket is 
szolgáló létesítményeket. A rendezvény végül is napsütéses 
időben zárult.

Pasztercsák Lívia   

Egészségért sportnap
„Akik úgy vélik, hogy nincs idejük a testmozgásra, azok 
előbb-utóbb kénytelenek lesznek időt találni a betegségre.” 

(Edward Stanley)

A fenti idézet szellemében rendeztük meg Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye és Nyíregyháza nyugdíjasai részére az 
Egészségért Sportnapot. Az  időpontját 2019. november 
12-re, a tüdőgyulladás világnapjára tettük. Helyszínéül 
Nyíregyháza–Sóstó festői környezetét választottuk.

A mozgásprogram érdekessége volt, hogy erre a napra 
hirdettük meg a Magyar Szabadidősport-szövetség által tá-
mogatott, világgyalogló napi programot is.

Ez a két esemény azért került együtt megszervezés-
re, hogy két megközelítésből is hangsúlyozzuk a mozgás 
egészségmegőrző és betegségmegelőző szerepét.

A programban 212 személy vett részt. Mi, szervezők na-
gyon örültünk, hogy nyugdíjas társaink valóban törődnek 
egészségükkel, és jelenlétükkel is hangsúlyozzák az egész-
ségmegőrző programok jelentőségét. A gyalogtúra „díja” 

egy-egy finom, szabolcsi jonatánalma volt, amelyet egy ős-
termelő nyugdíjas társunk ajánlott fel. Köszönjük szépen! 

Köszönjük a támogatásokat és nyugdíjas társaink aktív 
részvételét.

Minden olvasó számára megfontolásra és követésre 
ajánlom Csernok Miklós pénzügyi tanácsadó szavait:

„Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés, sem-
mi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.”

Csikai Sándorné, alelnök

A z  a n y a g  m e g j e l e n é s é t  a  P f i z e r  K f t .  t á m o g a t t a A z  a n y a g  m e g j e l e n é s é t  a  P f i z e r  K f t .  t á m o g a t t a

Budapesten is sétáltak az egészségükért

Miskolctapolca

Nyíregyháza

Győr
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tudatosságát, hiszen vállalkozások nélkül nincs fogyasztó-
védelem, és a fogyasztói ismereteket széles körben terjesz-
tette. Fogyasztóvédelmi tájékoztató kampányt indított 
ezért, amelyben ismertettük a legalapvetőbb fogyasztóvé-
delmi előírásokat, így például a vásárlók könyve kihelye-
zésére, a nyitvatartási idő és a felügyeleti szervek kiírására, 
panaszkezelésre vonatkozó szabályokat. A fogyasztóvédel-
mi bírság kiszabásának eseteiről ugyancsak beszámoltunk, 
valamint arról, mit vesz figyelembe ilyenkor a hatóság. 
A  BKIK fogyasztóvédelmi tájékoztatással népszerűsí-
tette a békéltetést a vállalkozások körében, nemcsak a fő-
városi kerületekben, hanem az egész országban. 

A Mindennapi fogyasztóvédelem c. újsággal szintén 
célunk volt a fogyasztók és vállalkozások megszólítása és 
felkészítésük a 21. század fogyasztóvédelmére, a digitális 
kihívásokra. 

Többek között a fenti fogyasztóvédelmi programok 
miatt is a fogyasztók és a vállalkozások bizalommal for-
dulnak a testülethez, hiszen biztosak voltak, és jelenleg 
is biztosak abban, hogy fogyasztóvédelmi szakemberek 
oldják meg a felmerülő kifogásokat, panaszokat. A Bu-
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara részéről szintén 
adott a vállalkozások fogyasztóvédelmi szakmai támo-
gatása, gyorsan és felkészülten, építve az elmúlt idő-
szakban elért, rendkívül pozitív eredményekre. 

Pozitív esetek, példák 
1. Az  egyik vitás ügyben például a fogyasztó kárpitozott 
ágyat rendelt meg a vállalkozástól. Egy év elteltét követően 
viszont panaszt tett, mert az ágy túlságosan besüppedt, 
és kifogásolta a szivacsozást, valamint a rugózatot. Mivel 
egy éven túl volt a fogyasztó, már neki kellett volna szak-
véleménnyel igazolnia, hogy eleve hibás terméket kapott, 
azonban ezt nem tette meg. Így viszont elutasították a ki-
fogását. Ezért a Budapesti Békéltető Testülethez fordult, 
és az eljárásban 40 000 Ft összegű vásárlási utalványt 
kapott. Rájött ugyanis, hogy a méltányosságból felajánlott 
egyezség számára is megfelel, és azt elfogadta, amellyel a 
vitás ügy rendeződött. 

2. Egy másik békéltető testületi ügy arról szólt, hogy 
a fogyasztó hat évvel ezelőtti, 130 000 Ft-os követelés 
megfizetéséről kapott felszólítást egy ügyvédi irodá-
tól. Holott már évekkel korábban eladta azt az ingatlant, 
amelyre nézve még mindig közüzemi tartozást tartottak 
nyilván, a szolgáltató pedig ezután eladta a követelést.  
Hiába tett panaszt a fogyasztó, hogy ő nullás igazolást ka-
pott az adásvételkor, és most szerzett csak tudomást a tar-
tozásról, panaszát elutasították. Itt is a békéltető testületi 
eljárás hozhatott végül csak megoldást, mivel a fogyasztó 
elévülést jelentett be, amelyet a vállalkozás elfogadott a 
személyes meghallgatáson, és törölte a követelést. 

3. Az is előfordult, hogy a fogyasztó százezer forintos 
telefonját előzőleg, ugyanazon év során már hét alka-
lommal javították. A fogyasztó hiába terjesztett elő csere-

igényt, azt elutasították. Végül a fogyasztóvédelmi békélte-
tés eredményeként a vállalkozás felülvizsgálta az ügyet, és 
kicserélték a panaszosnak az okostelefont. 

4. Klímaberendezés beszerelésével függött össze az a 
kérelem, amelyben a fogyasztó klímabeszerelésre kért ár-
ajánlatot, és azt meg is rendelte. Miután sor került a be-
szerelésre, csak utána derült ki, hogy azt hibásan végezték 
el, jelentős páralecsapódást tapasztalt a fogyasztó. Amikor 
panaszt tett, azt mondta a vállalkozás, hogy rossz a szigete-
lés, de ez a fogyasztó felelőssége, és a megfelelő szigetelést 
neki kellett volna biztosítania. A kérelmező ezzel nem ér-
tett egyet, hiszen egyáltalán nem közölték vele ezt a tényt 
a beszerelés előtt, és épp ezért választott megfelelő szak-
értelemmel rendelkező céget. Azonban nem hívták fel a 
figyelmét a szigetelés szükségességére. Később a Budapesti 
Békéltető Testület előtt a vállalkozás elismerte a panaszt, 
és visszafizette a fogyasztónak a 70 000 Ft-ot. További 
információ a sajtónak: Dr. Baranovszky György elnök, 
telefon: 06-30-954-8131, Budapesti Békéltető Testü-
let Web: www.bekeltet.hu E-mail: bekelteto.testulet@
bkik.hu 

5. Egy százötvenezer forintos televíziónál fordult 
elő, hogy a fogyasztó azt javításra küldte, azonban miután 
visszakapta, már sérült volt. Holott kifejezetten a szerviz 
ragaszkodott ahhoz, hogy a saját futárjuk szállítsa vissza 
javítás céljából az árucikket. Amikor viszont bekapcsolta 
a visszaszállítást követően, azt látta, hogy törött a képer-
nyője. Mindeközben pedig kétéves hűségszerződés kötöt-
te a szolgáltatóhoz, amely egyben a tévé forgalmazója is: 
volt tehát egy olyan szolgáltatása, amelyet hiába fizetett, 
nem tudott igénybe venni. A panaszát azonban elutasí-
tották. Végül az ügy ismét pozitív véget ért, hiszen a vállal-
kozás vállalta a békéltető testületi eljárás során, hogy kicse-
réli a televíziót egy teljesen új, sérülésmentes termékre, 
és a fogyasztó épp ezt szerette volna.

Dr. Baranovszky György,  
elnök telefon:  

06-30-954-8131
www.bekeltet.hu  

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Hatékonyság kérdése 
a fogyasztóvédelemben 

Budapesti Békéltető testület előtti fogyasztói panaszok 

2019-ben idáig már közel négyezren kérték a Budapesti kereskedelmi és iparkamara által 
működtetett Budapesti Békéltető testület ingyenes, gyors eljárását a fogyasztóvédelmi 
ügyekben. Az népszerű a fogyasztók és vállalkozások körében, és tisztában vannak azzal, hogy 
ha nem tudják egymással a vitájukat rendezni, akkor azt a békéltető testület megoldja. 

Fogyasztóbarát, egyezségre törekvő 
a vállalkozói magatartás a testület előtt 
Az eljárások 66 %-ában a felek egyezségre jutottak a tes-
tületnek köszönhetően, az esetek 24 %-ában pedig meg-
alapozatlannak bizonyult a fogyasztók kérelme. 

Ajánlást az ügyek 8 %-ában tettek az eljáró tanácsok a 
vállalkozások számára. Ezekben az esetekben olyan, meg-
alapozott fogyasztói beadványokról volt szó, amelyekben 
az érintett gazdálkodó szervezetek egyezséget nem kötöt-
tek (viszont miután megismerték az írásba foglalt ajánlás 
indokait részletesen, önként teljesítették az egyébként nem 
kötelező ajánlások 86 %-át). 

A fogyasztói panaszok mindössze 2 %-a volt olyan, 
hogy a testület nem járhatott el a vita természete miatt, 
ilyenek voltak tipikusan a magánszemélyek között felme-
rült sérelmek. 

A vállalkozói együttműködés tovább nőtt a testület 
előtt. A  fogyasztóbarát, jogkövető magatartásra törekvés 
az, amelynek folytán önként részt vesznek az eljárásban. 

Nagyon sok ügyben már nem is került az eljáró ta-
nácsok elé a beadvány, mert a vállalkozások felvették 
a kapcsolatot előtte a fogyasztóval, és eljáráson kívül 
rendezték a fogyasztóvédelmi problémákat. Ezekben az 
esetekben a fogyasztók visszavonták a kérelmüket, vagy 
pedig már nem is volt szükséges a kiküldött hiánypótlást 
teljesíteniük, mivel a békéltető testületi eljárás betöltötte  
a szerepét, azaz a vita lezárult. 

Fogyasztói panaszok 
A legtöbb esetben (1725) a kereskedelmi ügyekben 
igényelték a fogyasztóvédelmi békéltetést, ide tartoztak 
tipikusan a jótállási, kellékszavatossági ügyek, a meghibá-
sodott, tönkrement termékekkel vagy éppen az internetes 
vásárlással kapcsolatos viták. 

Az „egyéb szolgáltatás” ügycsoportba 1049 eljárás 
tartozott, amelyek között gyakoriak voltak a hűségszerző-
désekkel, mobil-, internet-, televízió-előfizetésekkel, par-

kolási büntetésekkel, javító-karbantartó szolgáltatásokkal 
összefüggő kérelmek. 

A közszolgáltatással összefüggő viták száma 196, 
amelyek tárgya rendszerint a villamosenergia-szolgáltatás-
sal, földgázszolgáltatással, víziközmű-szolgáltatással kap-
csolatos kifogás volt. Itt gyakran panaszolták a fogyasztók 
a számlákat, a kapott fizetési felszólításokat, de előfordul-
tak többször olyan beadványok is, amelyek szerint példá-
ul az ingadozó villamosenergia-feszültség okozott károkat  
a fogyasztó otthonában, berendezési tárgyaiban. 

Építőipari ügyekkel összesen 101 eljárás függött ösz-
sze, amelyek rendszerint kivitelezési szerződésekkel, lakás-
felújítással vagy egyéb építési munkálatokkal voltak kap-
csolatosak, és sokszor milliós, vagy több százezer forintos 
értékről szóltak. Itt többször elmaradt a megrendelt munka 
befejezése, vagy esetleg az el sem kezdődött, annak ellenére, 
hogy a fogyasztó előleget, foglalót adott át már korábban  
a vállalkozónak, azonban utóbbi később elérhetetlenné 
vált. 

Az utazási ügyek (91) sok bosszúságot okoztak a fo-
gyasztóknak, elmaradt programokkal vagy éppen a szál-
láshely minőségével voltak kapcsolatosak a fogyasztói be-
adványok. De ezekben az ügyekben is a vita rendeződött. 

Legkevesebb számban a pénzügyi szolgáltatások (77) 
miatt kerültek lefolytatásra az eljárások. Ide tartoztak 
például a hallgatói hitellel, fogyasztói csoportokkal össze-
függő beadványok. A  bankokkal, biztosítókkal és egyéb, 
a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi szolgálta-
tásokkal összefüggő ügyek pedig áttételre kerültek a Pénz-
ügyi Békéltető Testülethez, amely ezekben kizárólagos ha-
táskörrel rendelkezik. 

A Budapesti kereskedelmi és iparkamara által 
működtetett testület fogyasztóvédelmi programjai, 
a fogyasztók és vállalkozások tudatosságának erősítése 
A testület továbbra is kiemelten fontosnak tartotta, hogy 
még tovább erősítse a vállalkozások fogyasztóvédelmi 

Beérkezett-lezárt ügyek

Beérkezett ügyek Lezárt ügyek Áthozott ügyek:
2018-ról 2019-re
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Kertészet

decemberi munkák a kertben

Az éghajlat felmelegedésével egyre ritkábban lesznek  
fehér karácsonyok. A decembert általában a nedves és 
hideg időjárás jellemzi.

időszerű tennivalók:
Amennyiben erre még nem kerítettünk sort, gondoskod-
junk az érzékeny kerti növények fagyvédelméről.

A kerti munkálatokra alig marad világos óránk nap-
közben. E nyugalmi időszaknak azonban rendkívül nagy 
a jelentősége, hiszen a növények most raktároznak energiát  
a szöveteikben a következő esztendőre.

Az aranycserje, a fagyal, a fűzfa és más társaik igen köny-
nyen szaporíthatók rövidre vágott dugványok segítségével. 
A hajtásokat télen metsszük le az egészséges anyanövény-
ről, majd homok és tőzeg keverékével megtöltött mély 
cserepekbe ültetjük őket. A dugványok egyéves hajtásokról 
származzanak, amelyeknek az elmúlt nyáron volt alkalmuk 
növekedni. Hűvös helységben tartva a dugványok télen 
gyökeret képeznek, és tavasszal kihajtanak. A  fejlett gyö-
kérzetű dugványokat külön-külön cserépbe ültetjük, vagy 
egyenesen a kertbe telepítjük.

luca-búza
Luca napján (december 13.) vetik általában a megszámo-
zott tavaszi búzát: így ellenőrzik a gazdák a vetőmag csí-
raképességét. A kikelt búzával ékesítik a betlehemi jászol 
környékét.

kertünk dísze, a pirosvesszejű som
A feltűnő kérgű fák és cserjék különösen télen nyújtanak 
vonzó látványt, amikor az ágakat már nem díszítik a le-
velek. Igen esztétikus többek között a pirosvesszejű som, 
valamint a sárgavesszejű som.

Amennyiben szabadon terjeszkedhetnek, mindkét fajta 
kiterjedt, öles bokrokat képez. Ágaik nem igényelnek met-
szést sem, hacsak nem hatnak zavaróan más növényekre. 
A visszametszést igen jól tűrik. A piros- és a sárgavessze-
jű somot kíméletlenül, szinte a tövéig visszametszhetjük. 
A növények ezt követően erőteljes fiatal hajtásokat képez-
nek majd, amelyeknek kérge rendkívül élénk színt kap.

Akadályozzuk meg a cserjék és díszfák 
kérgének megrepedését!
A téli napsütés és az éjszakai fagyok váltakozása mindenek-
előtt a fiatal fatörzseken okozhat gyakran kéregrepedést, 
és a sebek csak lassan gyógyulnak be. Ennek megelőzésére 
nemcsak a gyümölcsfát, hanem a lombhullatókat is cél-
szerű ültetésük után kéregborítással ellátni. Erre a célra al-

kalmas például a jutaszövet, amellyel egyszerűen körbete-
kerjük a fa törzsét. Épp ilyen hatásos lehet a fák mésztejjel 
történő befestése is. A vastag kérgű, öreg fák esetében már 
nincs szükség repedés elleni védelemre.

A raktár szellőztetése
Az alma, a körte és a birs, valamint a tök, a káposzta,  
a burgonya és számos más gyümölcs- és zöldségféle hosszú 
ideig eltartható, amennyiben hűvös, sötét helyen és magas 
páratartalom mellett tároljuk. Fontos azonban a helyiség 
jó szellőzése, hogy eltávozhassanak az érés során képződő 
gázok. Rendszeresen vizsgáljuk meg a terményt, és válogas-
suk ki a romlott zöldséget, gyümölcsöt.  Ugyanígy járjunk 
el az itt tárolt virághagymákkal is.

karácsony
Karácsonyra lakásunk díszítése végett készíthetünk fenyőből 
vagy egyéb örökzöldből (buxus, magyal, tuja, tiszafa) az asz-
tal közepére, a falra, az ajtófélfára függeszthető vagy a füg-
gőlámpára akasztható, laposan kötött csokrot, kör alakú ko-
szorút is. Díszíthetjük őket tobozzal, fagyönggyel, sőt „dér” 
is kerülhet rájuk, amit parafinnal vagy gipsszel érhetünk el.

A cserepes szobanövények között is akad ilyenkor nyíló. 
Ilyen az afrikai ibolya, a ciklámen, a karácsonyi kaktusz 
és a mikulásvirág. Ez utóbbi a téli hónapokban sok vizet 
igényel, fűtött lakásban naponta öntözzük! 

Az ünnepi asztal se maradjon virág nélkül, a sok finom 
étel mellé kerüljön oda néhány szál, nyíló virág is! 

A kopár kertben az örökzöldek és a díszcserjék színes 
termései jelentenek még némi változatosságot.

A téli éjszakák – ragyogóan fényes csillagok és szép csil-
lagképek látványával – kárpótolnak minket a vacogtató 
hidegért. A  téli égboltunk talán legszebb csillagképe az  
Orion – nálunk Kaszás.

Babits Mihály: Esti megérkezés
Idelenn a város 
villanya villog,
de fenn a nagy ég, 
száz csillaga csillog:
a villany a földi,
a csillag az égi,
a villany az új, 
a csillag a régi.

Népi időjóslás:
„Ha karácsony napján tiszta, napos az idő, akkor száraz 
nyár, jó gyümölcstermés, sok bor várható.”

Klotz József
Forrás: Kerti kalendárium, Gazdakalendárium

Irodalom

csapatmunka a javából

A fényes levegőben ott van a derű. Van ok az örömre. Egy 
kedves ismerősöm megszabadult a „kór” fogságából. Kis-
sé hajlott, kedves néni. Ámor már nem leng a feje körül. 
Minden szava gondolattal töltve. A szív és a száj egy nyel-
vet beszél. Életstílusában fontos a jólápoltság. Kulcsa van a 
jó hangulathoz. Lázvörös, sovány arccal került be a kórház-
ba. A kórteremben rendezett tisztaság fogadta. A hófehér 
tágas szobában szinte elszédült. Gyengéd kezek az ágyba 
fektették. Ereje csak fogyott, fogyott. Ajkai már eltévesz-
tették a szót. Körülötte kongott a csend, csak erőtlensége 
sóhajtozott. Nem hitte, hogy még egyszer köszönti a kelő 
napot. Felkészült a nagy útra. Gondolatban már csoma-
golt. A Tudó orvos döntött. Tudta, mire mi való. Biztos 
kézzel nyúlt a beteg forró testéhez. Tette, amit tehetett, 
illetve tenni kellett. Kemény küzdelem folyt a nagy erő-
vel rohamra indult betegség ellen. Együtt az ápolónőkkel, 
egymást segítve. Az  idő gyorsabb iramra váltott. Álmat-
lan éjszakák és nappalok következtek. Harc volt a javából. 
Többet tettek érte, mint ami elvárható volt.

Az ápolók odaadóan segítették az orvos munkáját. Néha 
bizony fáradtan, az igényeiket háttérbe szorítva, mosolyog-
va, energiát elővarázsolva. A  legszebb része a munkának 

talán átérezni egy idegen ember fájdalmát. Persze még így 
is előfordul egy mosoly, egy nevetés, és máris biztonságban 
érzi magát a szenvedő. Ugyanis a humor az élet oxigénje.

A gyógyító munkának eredménye lett. Az orvos közölte 
a nénivel: sikerült. Ettől az életkedve felpezsdült. Segítség-
gel kisétált lassan haladva az udvarra, ahol illatszimfóniá-
kat muzsikált a szél. Csodálattal töltötte el, hogy mennyi 
szép virág rejtőzik a bokrok mélyén. Ettől aztán a fiatalság 
édes álmai rajzottak szívében. Érezte, hogy jobban van, jól 
van. Azt mondta, az élet szép így nagyon. Most azt teszi, 
ami élteti, ami örömet szerez számára.

A  fehérbe öltözött ápolók is békét, életet, tisztaságot 
szimbolizálnak, és elhozzák a remény üzenetét. Kicsit vil-
lámhárítók is az orvos és a beteg között. Szavak nélkül is 
megértik, mire van szükség. Ők mindenkit elkísérnek az 
úton. Van úgy, hogy kihuny a fény, ilyenkor keserű a foly-
tatás.

Köszönet azoknak, akik nap, mint nap teszik a dolgu-
kat, sőt többet, és egy kis darabot ott hagynak magukból  
a szeretet oltárán. Ők azok, akik lehajolnak a szenvedők-
höz. Hála és szeretet övezze őket!

Fehér Levente

ismerkedj meg a szeniortánccal!
Kedves Nyugdíjas Társak!

Biztosan hallottatok már róla, esetleg láttatok már szenior-
táncot, sőt, tán magatok is gyakoroljátok. Mi csak úgy hív-
juk: ÖRÖMTÁNC.

Nos, ha még nem találkoztál vele személyesen, és kipró-
bálnád, vagy a környezetedben nincs mód a kipróbálásra, 
gyakorlásra, akkor neked szól ez a programfelhívás.

2020 januárjában és februárjában összesen 3 alkalom-
mal: 2020. január 10-én, 17-én, 31-én és február 14-én 
(pénteken) Budapesten a Szövetség u. 9-ben, a NYOSZ 
székháza előadótermében szakavatott oktatók várják a sze-
niortánccal ismerkedni vágyókat. 11–15 óra között bele-
kóstolhatsz ebbe a testet-lelket megmozgató, új, közössé-

gi, közkedvelt mozgásformába. Magyarországon már kb. 
5000-en élvezik!

Nincs szükség semmi előképzettségre, kapcsolatokra, 
partnerre, csupán némi jókedvre és vállalkozókedvre! 

Ha érdekel a program, amely ingyenes, előtte jelentkezz 
a nyosz@enternet.hu email címen, vagy a 06/1/210-0326-
os telefonszámon. (Csupán csak a terem befogadóképessé-
ge miatt van rá szükség.)

Szeretettel várunk a NYOSZ-ban:
Radvánszki Edit szeniortánc-oktató és oktatótársai
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Horoszkóp December

Kos
III. 21.–IV. 20.

Jól ossza be az energiáját, mert töb-
ben fordulnak önhöz segítségért, és 
bár igen elfoglalt, ne utasítsa el őket. 
Pénzügyeiben kedvező változás áll be, 
ami anyagi helyzetén javít. Ha nincs 
krónikus betegsége, nem kell tartania 
egészségügyi problémától.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Fennáll a veszélye, hogy olyan döntést 
hoz, aminek családjára nézve hosz-
szabb távon kedvezőtlen hatása lehet. 
Ha kétségei vannak, alaposan fontolja 
meg, mielőtt igent mond egy ajánlatra. 
Főleg akkor legyen óvatos, ha ingatlan- 
vagy autóvásárlásra készül.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Pozitív gondolkodással elkerülheti  
a családi vitákat, és megőrizheti az ott-
honi harmóniát. Ha dolgozik, biztos 
lehet a sikerben, ami anyagi elismerés-
sel is jár. Az évkezdet nagyon kedvező 
az egészsége szempontjából, mind szel-
lemi, mind fizikai síkon.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Fokozottan vágyik a harmóniára kap-
csolataiban, ám az eddigieknél is job-
ban titkolja érzéseit a környezete előtt. 
Ez nem jó politika. Váratlan kiadás 
miatt hozzá kell nyúlnia a tartaléká-
hoz, ezért se hagyja, hogy rábeszéljék 
egy kockázatos befektetésre.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Kevés időt szentelhet a családjának, de 
szerettei megértik, és mindenben tá-
mogatják. Anyagi gyarapodása újabb 
jövedelemforrás következtében bizto-
sított. Helyes étkezési szokásainak és 
napi tevékenységeinek köszönhetően 
nincs egészségügyi problémája.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Harmónia jellemzi az otthonát, a csalá-
di összefogás megkönnyíti napi felada-
tainak elvégzését. Pénzzel kapcsolatos 
örömhír: egy váratlan nyereség mel-
lett régóta esedékes pénzét is kifizetik.  
Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy meg-
szabaduljon a stressztől.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Egyik rokonnal kapcsolatos vélemény-
különbség miatt vita lesz otthon, de 
január közepén helyreáll a béke. Jupi-
ternek köszönhetően folyamatos bevé-
telre tesz szert, így megszabadulhat régi 
kölcsönétől. Egészség: ízületi fájdalom 
vagy fejfájás kínozhatja.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Erősödik az anyagi helyzete, de most 
ne adjon kölcsön senkinek, mert fenn-
áll a veszélye, hogy nem kapja vissza.  
A szinte állandósuló stressz miatt fel-
lépő egészségügyi probléma akadályoz-
hatja megszokott életvitelében. Kiújul-
hat régi gyomorbetegsége is.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Év elején otthon folytatódik az ünne-
pi hangulat, amihez hozzájárul, hogy  
a bolygók állása kedvezően hat a család 
jólétére és a szeretetteljes légkör fenn-
maradására. Aki dolgozik, sikeres lesz  
a munkájában, és a horoszkóp új bevé-
teli forrásra is utal.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Most nemigen tud megtakarítani  
a hirtelen jött kiadások következtében, 
ezért legyen óvatos a kecsegtetőnek 
tűnő befektetésekkel. Egészség terén 
problémái lehetnek, ha gyengének érzi 
magát, ezt vegye jelnek. Pihenje ki az 
ünnepekkel járó fáradalmakat.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Ha egy vállalkozásba kíván befektet-
ni, kérje ki azok véleményét, akik ta-
pasztalattal rendelkeznek e téren. Bár 
van megtakarítása, kerülje a felesleges 
kiadásokat. Ha gyomorbetegsége van, 
kerülje a zsíros ételeket, mert újabb 
problémák merülhetnek fel.

Halak
II. 20.–III. 20.

Kedvező a január mind munka, mind 
anyagiak szempontjából, a segítő boly-
góállás biztosítja a folyamatos nyere-
séget. Pozitív gondolatai kihatnak az 
egészségére is, amit még az időjárás-
változások sem befolyásolnak negatí-
van, a téli járványok is elkerülik.

  

  













Unokázni jó.
Rejtvényünk számozott soraiban egy, 

az egészség megőrzéséről szóló intelem 
olvasható.

A október havi megfejtés:
A legszebb szavakat négyszemközt 

mondjuk egymásnak.  
De a legcsúnyábbakat is.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Döge Ferenc, Szeghalom

Mostani beküldési határidő:
2020. február 1.

E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük, az e-mailben adják meg  

nevüket és címüket!)
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.



A legváratlanabb pillanatban 
fogy el a levegôje?

Ne érje váratlanul a tüdôgyulladás!

Ön is mindent megtesz, hogy elkerülje  
a pneumococcus okozta tüdôgyulladást?

A tüdôgyulladás kialakulásának esélye az immunrendszer gyengülése 
következtében a korral megnô. Az 50 év felettiek és krónikus betegségben 
(szív- és érrendszeri betegségek, vese és májbetegségek, cukorbetegség, 
obstruktív tüdôbetegség vagy asztma) szenvedôk, valamint  
az immunszupprimáltak esetében a tüdôgyulladás kockázata nagyobb.1,2

További információért látogasson el a www.pneumoinfo.hu oldalra.

Védôoltással csökkenthetô  
a pneumococcus okozta  
tüdôgyulladás kockázata.1

Konzultáljon orvosával a pneumococcus okozta tüdôgyulladás 
elleni konjugált oltás lehetôségérôl!

Készüljön fel a váratlanra!

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u 53., MOM Park „A” épület
Tel.: 06-1-488-3700
www.pfizer.hu

1. A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2019. évi védôoltásokról Elérhetô: https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek
2. Ludwig E, Mészner Zs. A Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) infekciók megelôzése felnôttekben. Orv. Hetil., 2014, 155(50), 1996–2004.
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