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Szerkesztői üzenet

mese és valóság
Győri lakos, szavazásra jogosult állampolgár lévén 
mondhatom, egy elég nehéz, zűrös időszak áll mö-
göttünk. Az  őszi választások környékén kialakult 
botrányok után most január végén új polgármes-
tert választottunk. Ahogy lenni szokott, egy ilyen 
választást megelőző kampány zajos, zaklatós, néha 
gyomorfordító „műveletei” rendre kifárasztják az 
egyszerű, korosodó állampolgárt.

Akik nem követték az eseményeket, azok számára 
írom le röviden: a „futottak még” kategóriába sorolt 
négy „versenyzőn” kívül lényegében két komoly jelölt 
volt a posztra: a módos, idősebb, a helyi elit és a be-
tegei körében is erős befolyással bíró kormánypárti, 
konzervatív szemléletű orvos professzor és az ifjú, kevésbé ismert, innovatív, csapat-
játékos, progresszív gondolkodású kultúrház-igazgató. A  meglehetősen egyenlőtlen 
versenyfeltételek ellenére szorosnak ígérkezett a végső megmérettetés, ami végül is lát-
ványos kormánypárti győzelmet hozott, így maradt Győrben az amúgy is jobboldali 
többségű testület élén az ugyancsak jobboldali „főnök”.

Eddig a tények, a történetem viszont épp a választás estéjén kezdődik. Egy amúgy 
is fáradt nap végén – már az alváshoz készülődve – fellapoztam a Választás.hu 
honlapot, várva, hogy jönnek a szavazóköri eredmények. Lassan csöpögtek az ada-
tok, a százalékos feldolgozottság mértéke már kb. a felénél járt, amikor elkapott az 
álmosság, és úgy, ahogy voltam, ruhástul, elbóbiskoltam a fotelben. (Ugye ismerős a 
helyzet?) Röviddel utána jött is az álom…

Meghal az öreg király, szépséges lánya kezéért – és persze a birodalomért – messze 
vidékről érkeznek a kérők. Vajon ki nyeri el az áhított királylányt és a mesés gaz-
dagságot? Ahogy lenni szokott, jön a gazdag, tapasztalt kérő, kíséretén látszik, ad 
a küllemre, van miből… Tanácsadók, megannyi hozzáértő támogatja, hogy útja 
az áhított királyságig minél egyenesebb, minél könnyebb legyen. És – ahogy lenni 
szokott a mesékben – jön a legkisebb legény is, szegényes gúnyában, józan paraszti 
ésszel megáldva, az erdő vadjai – még a kis egérke is – azon dolgoznak, hogy útja 
a királylány kezéig, a boldogságig és népe boldogulásáig vezessen. És a mese vége – 
ahogy lenni szokott – a próbákat kiállva az ifjú legényke ül a királylány mellé a 
trónra, és a nép boldogan él, míg meg nem halnak…

***
Másnap reggel a háziorvosommal volt találkozóm, éves megszokott laborkontroll. 

Nézi a leleteket, valami eltérést tapasztal a korábban megszokottaktól. – Mi válto-
zott mostanában az életében? – kérdi. – Próbálkozom fogyókúrázni, szabadulni a 
kilóktól, és hát ebben a kínlódásban segítségül hívtam néhány zsírégető tablettát… 
De mindegyik természetes alapanyagú! Figyelek az ilyen dolgokra! Rá van írva a 
dobozára, biztos nem ártalmas… Mire a doktornő: – Asszonyom, hány éves is Ön? 
Elmúlt 60? És még hisz a mesékben?
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mindig orvos szerettem volna lenni, hogy szeretteimet 
meggyógyítsam, végül nagyon változatos úton közgazdász 
diplomát kaptam. Ígéretesnek indult sportkarrierem a szó 
szoros értelmében „derékba tört”, fiatalkori gerincsérülé-
sem miatt az aktív sportolást tovább nem tudtam vállalni, 
viszont később sportági szakosztályvezetőként, szakszövet-
ségi vezetőként több mint egy évtizedet dolgoztam sport-
társaim érdekében.

Úgy vélem, a fentiekből is világosan kitűnik, hogy fel-
nőtt fejjel két meghatározó irányt próbáltam követni: a kö-
zösséghez tartozást és a nemzetközi kapcsolatok ápolását.

Nehéz lenne most különbséget tenni az édesapám szü-
lőföldjén történő látogatásaim, a saját szülőföldemen tett 
látogatásaim, németországi, osztrák, belga, francia, olasz, 
kanadai, amerikai, szlovén, horvát, vajdasági, erdélyi, török 
barátaimmal való találkozásaim, a balatoni tájakon történő 
kirándulásaim vagy az 1961 óta fennálló pécsi tartózkodá-
som alatti érzéseim között. Mindenütt otthon érzem ma-
gam és igazi European személyiségnek tartom magam.  

Igazi munkásemberből nőttem ki magam egy többezres 
közösséget irányító vezetővé, hiszen tíz évig az uránbányá-
nál vegyipari dolgozóként, műszerészként, majd az AFIT 
autójavítónál munkaszervezőként, később egy hosszú tanu-
lási folyamat eredményeként Pécs Város Tanácsán és a ké-
sőbbi Polgármesteri Hivatalnál ipari osztályvezetői, vállal-
kozói irodavezetői beosztásokban dolgoztam közel 20 évig. 
Ez alatt a 20 év alatt sok kemény döntést kellett hoznom 
és párton kívüliként sok kemény csatát kellett megvívnom, 
hogy részese lehessek egy közös csapatmunka eredményé-
nek, Pécs város abban az időben történt jelentős fejlődésé-
nek.  Elhivatott munkám legnagyobb veszteségeként éltem 
meg az úgynevezett rendszerváltozást, aminek következmé-
nyeként a bányavállalatok, országos ipari nagyvállalatok,  
a több ezer embert foglalkoztató tanácsi vállalatok és az ipa-
ri szövetkezetek központilag előre kigondolt forgatókönyv 
szerinti privatizációra, majd bezárásra kerültek, és több tíz-
ezer ember az utcára került. 

A számomra nehezen elfogadható negatív folyamatot ne-
héz volt megélnem, így szinte egyértelműen következett be 
a szív- és érrendszeri egészségromlásom, amiből a mai napig 
sem tudtam teljes mértékben kilábalni. Így viszonylag fia-

talon rokkantsági nyugdíjba mentem. Egészségi állapotom 
kihatott a családi életemre is, 25 évnyi házasság után elvál-
tam, azonban gyermekeimmel és unokáimmal sikerült a jó 
kapcsolatot fenntartanom a mai napig is. 

A fiatal nyugdíjaséveimben megismerkedtem a civil szfé-
rával, a nyugdíjas mozgalommal és belevetettem magam a 
civil önkéntesek munkájába. Nyolc éven keresztül voltam 
az NCA pályázati bírálója dél-dunántúli régióban. Itt si-
került sok száz civil szervezet életébe és küzdelmes napjai-
ba is betekintést nyernem. Saját egyesületem működtetési 
feltételeinek változásán is megtapasztaltam, hogy az NCA 
átalakítását követően sokkal nehezebb sors várt a civil szer-
vezetekre, ami azóta csak egyre nehezebbé válik. A NYOSZ 
elnökségi tagja voltam három cikluson keresztül, így lehe-
tőségem volt szinte az egész ország nyugdíjas szervezeteinek 
vezetőivel jó kapcsolatot kialakítani.

A nyugdíjasmozgalomban a hazai szervezetekkel kiépített 
kapcsolatok mellett fontosnak tartottam a külföldi nyug-
díjas szervezetekkel való minél szorosabb együttműködést  
a szakmai tapasztalatcserékben és a baráti kapcsolatokban 
is. Német, francia, szlovén, horvát, vajdasági, erdélyi és tö-
rök nyugdíjasszervezetekkel van hosszú évek óta együttmű-
ködési megállapodásunk, rendszeresen találkozunk velük, 
akik az évek során több esetben megható módon köszönték 
meg nekem az együtt töltött éveket.

Számtalan elismerést, oklevelet, kitüntetést (pl. Hon-
védelmi érdemérem, Haza Szolgálatáért érdemérem, Pécs 
Város Önkormányzata PRO CIVITATE-érdemérem, 
NYOSZ PRO SENIORE-plakett stb.) kaptam, ami az ed-
digi életutamra visszatekintve jó érzéssel tölt el. 

 Amikor a 30 éves jubileumi ünnepségen felcsendesült az 
utolsó ének, és befejeződött a fesztivál, akkor úgy éreztem, 
hogy egyesületünk egykori alapítójának, atyai jó barátom-
nak, Üszögi Bleyer Jenőnek 2001-ben tett ígéretemet már 
nem tudom fokozni, ezért ezt a tevékenységet befejezem. 
Megtettem vállalt feladatomat, olyan hazai és nemzetközi 
kapcsolatokat, barátságokat alakítottam ki, amely hosszú 
távon megtartja jó hírünket a nyugdíjasok társadalmában.  

veletek, értetek, 
amíg csak élünk! 

Somogyváry Attila 2003 és 2010 között a Pécsi Nyugdí-
jasok Egyesületének elnökhelyettese volt, majd 2010-től 
2019 júliusáig a nyugdíjas-egyesület elnökeként dolgozott, 
de a rövid önkéntes munkájának bemutatójában érdemes 
kiemelni azt, hogy három cikluson keresztül dolgozott a 
Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnökségében. 

Somogyváry Attila az Egyesületben végzett munkájá-
ról a következőket mondta el: Egyesületünk, Pécs város 
legnagyobb létszámú civil szervezete. Elnökként büszkén 
elmondhatom, hogy a 2018-as és a 2019-es évet is szép 
eredményekkel, sikeresen zártuk, összességében több mint 
23 millió forinttal gazdálkodhattunk, ami folyamatosan 
biztosította a stabil, kiszámítható működést. Valamennyi 
betervezett rendezvényünket és programunkat megtartot-
tuk, köszönhetően az elnökség és önkénteseink önzetlen 
munkájának. A szervezetünk hagyományosan mindig igazi 
baráti közösségként működött, és ezért minden nyugdíjas-
társunk az érdeklődési körének megfelelően találhatott ma-
gának értelmes elfoglaltságot a rendezvényeinken.

Az elmúlt évben nagy sikerrel rendeztük meg a Nyug-
díjasok Egyesülete 30. éves jubileumi ünnepségét. A pécsi 
Apáczai Nevelési Központban megtartott fesztiválon 135 
fellépő színvonalas műsorral szórakoztatta a telt házas néző-
közönséget. Eljöttek hozzánk külföldi barátaink és a hazai 
nyugdíjasszervezetek vezetői is és mindannyian elismerően 
szóltak a sikeresen lebonyolított, színvonalas fesztiválról. 
Valamennyien úgy éreztük, hogy méltó módon tiszteleg-
tünk elődeink emléke előtt, beváltottuk elődeink álmát,  
és egy összetartó, sikeresen működő közösséget tudtunk 
fenntartani 30 éven keresztül.

És amikor mindezt reálisan kiértékeltem magamban, 
rá kellett jönnöm, hogy közben elfáradtam, egészségem-
re sem figyeltem eléggé, sok időt elvettem a családomtól, 
unokáimtól és ezt már nehéz lesz bepótolnom. Ezért akkor 
döntöttem, hogy visszavonulok a civil szervezetek fennma-
radásáért és a nyugdíjasok élethelyzetének javításáért foly-
tatott, sok esetben kilátástalan harctól, lemondok elnöki 
tisztségemről, átadom helyemet egy fiatal, új erőnek, aki 
fiatalos lendülettel tud új irányt hozni az egyesület életébe.

A családi gyökereimmel kapcsolatban elmondhatom, 
hogy az életem során az átlagembereknél jobban foglalkoz-
tatott az a kérdés, hogy kik is voltak az őseim, hol és milyen 
életet életek, ezért néhány éve családfakutatásba kezdtem. 

Anyai ágon az 1700-as évekig megtaláltam a elődeinket, 
így ma már igazolva látszik, hogy Németországból települ-
tek le Somogy megyébe. Apai ágon kicsit nehezebb, ille-
tőleg még nem befejezett a kutatás. Itt nem sikerült olyan 

távoli időben hiteles adatokat találni, de tény, hogy nagy-
apám elszegényedett kisnemesként az 1900-as évek elején 
szerencsét próbálva a mai Felvidékre, Nyitrára költözött, és 
gyakorlatilag az igazságtalan trianoni döntésig ott gazdálko-
dott. Édesapám is ott született 1912-ben, majd 1921-ben 
a szüleivel visszaköltöztek a nagyapám régi szülőházába, a 
Balaton déli partjára. 

Édesapám még gyermekként a környékbeli földesúrnál 
kezdett dolgozni, majd a vasútnál helyezkedett el, ahol 
több mint ötven évet szolgált. Így került sor arra, hogy az 
úgynevezett délvidéki megszállás alkalmával édesapámat a 
mai vajdasági területre, Őrszállásra helyezték ki állomásfő-
nöknek. Én ugyan hivatalosan Baján születtem a kórházban 
1943 januárjában, de igazából az Őrszállási vasútállomá-
son kezdtem ismerkedni a világgal meg a szerb dajkákkal.  
Ez nem tarthatott sokáig, hiszen a második világháború 
borzalmai hamarosan ideértek, és 1944 novemberében az 
utolsó vonattal menekülnünk kellett az akkori szerb, bolgár  
partizánok, orosz katonák elől. Először az anyai nagyszülői 
házba Barcsra, majd a hatalmas bombázások elől egy „nyu-
godtabb vidékre”, az apai nagyszülők házába a Balaton déli 
partjára (ahol viszont 7-szer fordult meg a front!). Így na-
gyon kemény éveket kellett megélnünk édesanyámmal és 
a bátyámmal, miközben édesapám amerikai hadifogságban 
volt németországi lágerekben. 

Gyermekkorom a családi kapcsolatokat tekintve hasonló 
módon indult, mint édesapámé, mert apai és anyai nagy-
apáim még a születésem előtt meghaltak, apai nagyanyám 
1944-ben egy szerbiai lágerben hunyt el, anyai nagyanyá-
mat is kisgyermekként veszítettem el.  Néhány évvel később 
édesanyám is egy hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt 
el, így félárva gyermekként ténylegesen nehéz sorban, szét-
szakadt családdal, az 50-es évek végi internátusi, kollégiu-
mi körülmények között, néhány rokon vigyázó segítségével 
nőttem fel. A  családi tragédiákat átélve kisgyermekként 
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A megyei nyugdíjas parlamentek szer-
vezésének tapasztalatait összegezte az 
egyesület, meghívva a megyei felelősöket. 
A  résztvevők elmondták, hogy milyen 
erőfeszítéseket tettek annak érdekében, 
hogy felszínre kerüljenek a helyi prob-
lémák, hogy minél szélesebb körben 
ismert legyen a nyugdíjas parlament 
szerepe, hogy minél több szervezeteken 
kívüli nyugdíjas is részt vehessen a me-
gyei parlamenteken, hogy a helyi politi-
kai közélet szereplői is érdeklődjenek az 
esemény iránt, és hogy lényegében pénz 
nélkül, önkéntes segítőknek köszönhető-
en létre tudják hozni ezt a nyugdíjasfó-
rumot.

Az egyesület vezetése köszönetét fejez-
te ki minden szervezőnek, közreműkö-
dőnek, támogatónak, mindazoknak, akik 
segítettek, hogy ez a korosztályos közéleti 
fórum egyre inkább betöltse szerepét.

Nyugdíjas parlamenti hírek

Az időskori létbiztonság növelése, a nyugdíjasok kiszolgál-
tatottságának csökkentése és a társadalmi megbecsülésük 
biztosítása érdekében országos népszavazást kezdeményez 
az Országos Nyugdíjas Parlament. Már be is nyújtották  
a nyugdíjrendszer reformját célzó kérdéseket a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottsághoz hitelesítésre. A Nemzeti Választási Bi-
zottsághoz – előzetes hitelesítés céljából – benyújtott négy 
kérdés célja, hogy az Országgyűlést arra kényszerítse, hogy:
 – hozza létre az Idősek Jogainak Biztosa intézményét;
 – bővítse ki a kiegészítő szolgálati idő beszámíthatóságá-

nak lehetőségét;
 – vegye figyelembe az év eleji nyugdíjemelés nagyságának 

meghatározásakor a tervezett bérnövekedés mértékét is;
 – csökkentse: a nemek, a lakóhelyek, valamint a nyugdíjba 

vonulás időpontja miatt meglévő, indokolatlan nyugel-
látások közötti különbségeket.

Az alábbi kérdéseket nyújtották be hitelesítésre:
 – Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés – az idős emberek 

jogainak egységes szemléletű, átfogó, teljes körű és haté-
konyabb védelme érdekében – létrehozza az Idősek Jo-
gainak Biztosa intézményét?

 – Akarja-e Ön, hogy a Társadalombiztosítási nyugellátás-
ról szóló, 1997. évi LXXXI. törvény 43/A. § (1) bekez-

dését az Országgyűlés úgy módosítsa, hogy az öregségi 
nyugdíj összegének megállapításánál az egészségügyi 
dolgozók mellett valamennyi munkavállalónál kiegészí-
tő szolgálati időként vegyék figyelembe a heti negyven 
órát meghaladó, önként vállalt többletmunkavégzést?

 – Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa az év 
elején esedékes nyugdíjemelés szabályait, hogy – a jelen 
kérdésben megtartott érvényes és eredményes népszava-
zást követő évtől – az emelés megállapításának mértéké-
nél egyenlő arányban vegyék figyelembe a költségvetési 
törvényben előre jelzett fogyasztói árindex és a bruttó 
bér- és keresettömeg nagyságár?

 – Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa az év 
elején esedékes nyugdíjemelés szabályait, hogy csökken-
jenek: a nemek, a lakóhely, valamint a nyugdíjba vonu-
lás időpontja szerint is meglévő öregségi nyugellátások 
közötti különbségek, így a jelen kérdésben megtartott 
érvényes és eredményes népszavazást követő három év-
ben az öregséginyugdíj-emelés valamennyi jogosult ré-
szére azonos összegű legyen?

A főpolgármesternél járt a NYOSZ 
küldöttsége
Az őszi önkormányzati választásokat követően Karácsony 
Gergely lett Budapest főpolgármestere, akinek megválasz-
tásához gratulált a NYOSZ vezetése, és felajánlotta tapasz-
talatait, segítő szándékát a fővárosi időspolitikai folyamatok 
alakításához. A főpolgármester erre igényt tartva meghívta 
a NYOSZ elnökét és a budapesti tagszervezet vezetőjét egy 
ismerkedő megbeszélésre, amelyet azóta további, főpolgár-
mester-helyettesi szintű megbeszélések követtek.

A főpolgármester úr nyitottságát mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy szívesen adott helyt az önkormányzat épü-
letében a fővárosi nyugdíjas parlament ülésének, ő maga 
is részt vett rajta, meghallgatva a budapesti nyugdíjasok 
felvetéseit, és hozzászólásában jelezte is: kész a nyugdíja-
sok képviselőivel egyeztetni fővárosi ügyekben. Ennek az 
együttműködésnek intézményes keretet is kívánnak adni, 
vagyis létre kívánják hozni az idősügyi egyeztető fórumot. 
Ennek megszervezéséhez várja az idős szervezetek javasla-
tait, amelyet messzemenőkig figyelembe kívánnak venni.

Az első hivatalos kapcsolatfelvételt követően alig pár 
nap múlva már Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel 
folytatódtak a tárgyalások az egyeztető fórum létrehozásai-
nak szempontjairól, a leendő szerveződés munkamódsze-
reiről és működésének javasolt szabályairól, munkatervéről 
tárgyalt az főpolgármester-helyettes a nyugdíjas szerveze-
tek képviselőivel.

A NYOSZ számára példaértékűnek számít ez a kapcso-
lat. Nemcsak azért, mert hosszú idő óta először tapaszta-
lunk érdemi érdeklődést az idős társadalom ügyei iránt 
meghatározó politikai szereplőktől, szándékot azok jobbra 
fordítására, hanem mert a kedvező fővárosi szerepvállalás – 
és persze a hasonló vidéki történések – például szolgálhat-
nak, kedvet és erőt adhatnak más országrészek, települések 
hasonló típusú kezdeményezéseinek. 

Lapunk hasábjain minden ilyen ügy bemutatásának 
örömmel adunk majd helyet.

(tudósítónktól)

Kiss Ambrus és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-he-
lyettesek, Véghné Reményi Mária NYUBUSZ- és Némethné 
Jankovics Györgyi NYOSZ-elnökök a Karácsony Gergely 
főpolgármesternél tett látogatás alkalmával

Megyei szervezők egyeztetése

A Nyugdíjas Parlament Egyesület tárgyalóasztalhoz hívta 
azon pártokat, akik már 2017 decemberében is aláírták  
a nyugdíjasok érdekében megfogalmazott, közös szándék-
nyilatkozatot. Akik elfogadták a meghívást és el is jöttek: 
az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a DK, a Jobbik, a Momen-
tum és a Szolidaritás szakpolitikusai.

A munka most kezdődik. Terveink szerint azokat a közös 
programpontokat keressük, amelyek megvalósulása esetén 
az idős emberek kiszolgáltatottsága csökkenne, az életkörül-
ményeik javulánaka, társadalmi megbecsülésük növekedne. 
Remélem, egyre több közéleti szereplő vesz részt a jövőben  
a közös munkában – nyilatkozta Karácsony Mihály, az egye-
sület elnöke.
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durván minden tizedik magyar nyugdíjas számított súlyo-
san depriváltnak. Bár az Eurostat adatbázisában nincsenek 
2017-re vonatkozó adatok, de trendszerűen ez az arány va-
lószínűleg tovább csökkent, amire abból lehet következtetni, 
hogy a KSH adatai alapján a 65 évnél idősebbek körében  
a súlyosan depriváltak aránya 2017-ben 5,6 százalékra csök-
kent  (kifejezetten nyugdíjasokra vonatkozó arány a KSH 
nyilvános adatai között nincsen).

Megnéztünk tehát két mutatószámot, az egyik inkább a 
nyugdíjasok relatív pozícióját mutatja szemléletesen, a má-
sik pedig a konkrét életszínvonalukra fókuszál. Van viszont 
egy harmadik mutató is, ennek az a neve, hogy „szegénység 
vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitettek aránya”.

Ez viszont abban jó, hogy egyszerre mutatja meg az előbbi 
szempontokat, ugyanis mindenki beletartozik ebbe a kate-
góriába, aki az első kettő bemutatott kategória bármelyiké-
be beletartozik. Valójában egyébként van még egy negyedik 
kategória is, ami alapján be lehet kerülni ebbe a kategóriába, 
ide tartoznak azok, akik alacsony munkaintenzitású háztar-
tásban élnek, de ez a nyugdíjasok esetében nem releváns.

Ez alapján a magyar nyugdíjasok 19 százaléka számított 
szegénynek 2016-ban, ami szintén uniós átlag feletti érték.

Az is érdekes viszont, hogy trendszerűen 2007 óta a súlyos 
deprivációban élők aránya és a  szegénység vagy társadal-
mi kirekesztés kockázatának kitettek aránya is csökkent. 
Az Eurostat adatai alapján a 2013-tól kezdve nő a relatív jö-
vedelmi szegénység aránya a magyar nyugdíjasok körében.

Ez viszont sokkal inkább statisztikai elszegényedés, in-
kább az egyenlőtlenség növekedéseként érdemes értelmez-
ni. Arról van szó ugyanis, hogy az ezekre az évekre jellemző 
magasabb bérnövekedési tempó miatt az alkalmazottak jö-
vedelme jobban nőtt, mint az inflációhoz kötött nyugdíj, 
így sok nyugdíjas a növekvő szegénységi küszöb alatt találta 
magát hirtelen.

2017-ben egyébként összesen 14,2 százalék volt a relatív 
jövedelmi szegénységben élő nyugdíjasok aránya az Európai 
Unióban: ez az arány nem sokkal magasabb, mint a 2016-os 
volt, 2013 óta viszont folyamatosan növekszik ez az érték, 
akkor 12,6 százalék volt.

 
Ugyanis ha megnézzük, hogy a válság óta hogyan válto-
zott a leginkább összetett kategória, a szegénység vagy tár-
sadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya, akkor 
látjuk, hogy az EU-tagállamok nagy többségében csökke-
nés volt.

https://index.hu/gazdasag/2019/01/23/ 
nyugdij_eu_szegenyseg_deprivacio/

elszegényedtek a magyar nyugdíjasok? 
vagy az eU élmezőnyében vannak?
A magyar nyugdíjasok jövedelme európai élmezőnyben 
van, de az utóbbi években a magyar nyugdíjasok elsze-
gényedtek. Statisztikailag mindkettő igaz, csak nem 
mindegy, hogy milyen számokat nézünk, és a különfé-
le statisztikai fogalmakat hogyan értelmezzük. Ha azt 
gondolja, hogy a számokat úgyis hamisítják, akkor ez  
a cikk nem való önnek, de ha a statisztikai bűvészkedést 
szeretné felismerni, akkor tudunk segíteni.

Mostanában a  magyar nyugdíjasok elszegényedéséről  és  
a magyar nyugdíjasok életszínvonalának európai élmezőny-
be jutásáról is írtak cikket magyar lapok. Ez furának tűnhet, 
hiszen ezek a cikkek nyilvánosan elérhető és mindenki által 
összehasonlítható adatokon alapulnak, mégis teljesen elté-
rő következtetésekre jutnak. Erre azért van lehetőség, mert 
nem mindegy, hogy a szegénységet mi alapján definiáljuk.

Ebben a cikkben megmutatjuk, hogy hogyan lehet kü-
lönféle statisztikákkal valamit és annak az ellenkezőjét is be-
mutatni, a tanulság annyi lesz, hogy ne higgyünk el olyan 
statisztikákon alapuló újságcikkeknek, amiknek nem va-
gyunk tisztában a módszertanával, és ne higgyünk el a sze-
génység trendjére vonatkozó következtetéseket egyfajta adat 
alapján, mert a szegénységet legalább három alapján mérik, 
és ezeket mindig együtt érdemes nézni.

Aki viszont erre nem kíváncsi, annak dióhéjban össze-
foglaljuk, hogy miről szól ez a cikk, hogy ne kelljen tovább 
olvasnia:
 – a magyar nyugdíjasok körében 2010 és 2017 között há-

romból két statisztikai kategóriában jelentősen csökkent 
a szegénység, egy kategóriában kicsit nőtt;

 – a magyar nyugdíjasok életszínvonala viszont nemhogy 
uniós élmezőnyben nincs, de az uniós átlag alatt van.

Amiben élmezőnyben vagyunk
Kezdjük a relatív szegénységgel.  Azok számítanak  relatív 
jövedelmi szegénynek, akik olyan háztartásban élnek, ahol 
a háztartás jövedelme nem éri el a medián ekvivalens (te-
hát egy fogyasztási egységre jutó) jövedelem 60 százalékát. 
Fontos, hogy az Eurostat módszertanában a 2017-es adatok 
valójában 2016-ra vonatkoznak, ugyanis a KSH-tól eltérően 
az európai statisztikai hivatal az adatfelvétel idejét, és nem az 
ún. vonatkozási időszakot jelöli az évekkel.

Ezt azért fontos tudnunk, mert így megnézhetjük, hogy 
pontosan mennyi pénzt jelent ez a 60 százalék: a KSH ada-
tai szerint Magyarországon a szegénységi küszöb 2016-ban 
egyfős háztartásra vonatkozóan havi 73 900 forint volt, aki 
ennél kevesebb pénzből élt, az relatív jövedelmi szegénynek 
számított. Ez a szegénységi küszöb persze tagállamonként el-
tér, és az alapján, hogy  az Egyesült Királyság 19,1 százalékos 

relatív jövedelmi szegénységi rátával a lista első felében van, 
arra a következtetésre is juthatnánk, hogy magyar nyugdíja-
sok jobban élnek a briteknél.

Csakhogy 2016-ben jelenlegi forintárfolyamon számol-
va  (ez vitatható módszertan, de nagyságrendileg látszik, 
hogy mire akarunk kilyukadni)  a  brit medián ekvivalens 
jövedelem 60 százaléka csaknem 460 ezer forint volt, ami 
még a jóval magasabb brit árszínvonal mellett is sokkal jobb 
életszínvonalat biztosít a magyar medián 60 százalékánál.

Az ábrán az látszik, hogy az európai uniós országok több-
ségében (ahol rendelkezésre állnak 2017-es adatok) a relatív 
jövedelmi szegénységben élő nyugdíjasok aránya 10 és 25 szá-
zalék között alakult. Magyarország tényleg élmezőnyben van 
ezen a listán, ami azt jelenti, hogy relatíve jó a magyar nyug-
díjasok jövedelmi helyzete a társadalom többi részéhez képest.

Négy országban magasabb az arány 30 százaléknál: Észtor-
szágban, Lettországban, Litvániában és Bulgáriában vannak 
a leginkább leszakadva a nyugdíjasok a társadalom többi 
csoportjához képest. A  legalacsonyabb arányt Franciaor-
szágban, Szlovákiában, Dániában és Luxemburgban mér-
ték, azaz ezekben az országokban él a legkevesebb nyugdíjas 
a szegénységi küszöb alatt.

Amiben viszont elég gyengén állunk
A relatív jövedelmi szegénység viszont a szegénységet mérő 
mutatószámok közül csak az egyik. A  szegénységet sokkal 
szemléletesebben mutatja az anyagi depriváció, amit a sta-
tisztikusok úgy mérnek, hogy megkérdezik a háztartásoktól, 
hogy különféle kiadásokra van-e pénzük. Így jön ki, hogy 
„súlyosan anyagilag depriváltnak” számít az, ha valakire az 
alábbi kilenc tételből legalább három igaz: (1) nem tud idő-
ben lakbért vagy rezsit fizetni, (2) nem tud rendesen fűteni, 
(3) nincs pénze váratlan kiadásokra, (4) nem tud rendszeresen 
húst enni, (5) nincs pénze egy hét üdülésre, (6), nincs autója, 
(7) nincs mosógépe, (8) nincs tévéje, (9) nincs telefonja.

Az alábbi ábrán látszik, hogy 2016-ban ebből a szempont-
ból a magyar nyugdíjasok az EU középmezőnyébe tartoztak, 
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A közös évzárón 
a NYUBUSZ-osok is 
ünnepeltek

A József Attila Művelődési Központban megtartott NYOSZ–
NYUBUSZ közös, zenés évzáró rendezvényéről Némethné 
Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke sorait idézve a Gene-
rációnk 2019/12 számában már részletesen beszámoltunk. 
Most Véghné Reményi Mária, a NYUBUSZ elnöke gondo-
latait közöljük a szövetség 2019. évi tevékenységéről, a két 
szövetség hosszú együttműködésének kölcsönös előnyeiről és 
eredményeiről, mely beszámoló a közös évzáró rendezvény 
második részében hangzott el, és ezidáig – anyagtorlódás  
miatt – nem kapott helyt a lapunkban.

Az évzáróra való felkészüléskor a NYUBUSZ elnök-
sége nem szokásos döntést hozott: elismerésben kívánta 
részesíteni klubjainak tevékenységét segítő azon tagjait, 
akik szinte névtelenül, önkéntes közreműködőként segítik  
a közösségekben folyó munkát, továbbá egy-két kiváló 
klubvezetőt és az elnökség egyes tagjait.

idézet az elnök asszony beszédéből:
Akik megtekintik a rendezvényre szóló meghívónkat, ki-
csit elgondolkozhatnak azon, hogy ez két önálló szövetség 
(a NYOSZ és NYUBUSZ) miért tartja együtt ünnepi év-
záróját?

Válaszom az, hogy évek óta – a függetlenségünk meg-
tartásával, egymás szempontjainak figyelembevételével 
– demokratikusan együttműködünk. Ezt kívántuk ezzel  
a közös programmal bemutatni.

Nem vagyunk egyformák, sokszor eltérnek a megol-
dásokat szolgáló elképzeléseink is. Azonban állandó pár-
beszéddel, konzultációval mindig megtaláljuk közösen  
a mindkét szövetség által elfogadható megoldást.

A közös munka sok előnyt biztosít mindkét fél számára 
és közösségeinknek egyaránt. Egy-két példa a teljesség igé-
nye nélkül:

A NYOSZ kezdeményezte a tüdőgyulladás elleni oltás 
programját, aminek ismereterjesztésében a NYUBUSZ is 
sikeresen részt vett. A NYOSZ indította 2018-ban a nép-
szerű szenior mozgásprogramot, amiben a NYUBUSZ is 
jó eredményt ért el. A NYUBUSZ közreműködésével in-
dult el a szenior örömtánc szakembereinek képzése, amely 
mára már olyan sikeres, hogy közel 200 szakképzett tanár 
vezeti a szeniorörömtánc-köröket az egész országban. Évek 
óta a NYUBUSZ rendezi a nyugdíjasok országos Költésze-
ti Szemléjét, amelyen az ország sikeres szenior versmondói 
mérik össze tudásukat.

A NYUBUSZ 2019 évi tevékenységéről
Csuda nehéz volt a 2019 év számunkra! Sokszor a sürgősen 
megoldandó feladatok felborították előzetes terveinket. 
A közösségeink, a választott tisztségviselőink és egyre  több 
önkéntesünk kreatívan módosította a meglévő program-
jaikat, és megoldotta az adódott feladatokat. Elismerés jár 
nekik!

A másik gond az volt, hogy feladatok zömmel tavasz-
ra és őszre koncentrálódtak. Nyáron az új programokat 
(pl. III. KOR EGYETEME képzés őszi programjai) még 
előkészíteni sem lehetett a szabadságolások és az ELTE-n 
történt vezetőváltás miatt. Nehezítette a helyzetet a szá-
munkra nagyon fontos önkormányzati választások őszi 
megrendezésével kapcsolatos tájékoztatások sora. Szeren-
csére a budapesti kerületi önkormányzati és a főpolgármes-
teri választás számunkra kedvező eredményt hozott, hiszen 
a lakosság – kiemelten az idősek közösségei – leginkább  
a kerületi önkormányzatokra számíthatnak. 

konkrét programjainkról:
Az év a III. KOR EGYETEME tavaszi előadásainak, sze-
mináriumainak beindításával, szervezésével kezdődött. 
Követte ezt a Normafa Idősotthonban egy tudományos 
konferencia megszervezése. Megünnepeltük nagy létszám-
mal a nőnapot és március 15-ét. Az idősek közbiztonsága 
érdekében a BRFK Bűnmegelőzési Csoportjával közösen 
létrehozott kortárssegítő csoport működését megkezdte. 
Szerveztünk továbbá klubjaink nyugdíjasai számára egész-
ségmegőrző előadásokat.

A 30 éves jubileumunk eredeti programjának egyike –  
a dunai hajókatasztrófa miatt – meghiúsult. Sikerült azon-
ban megünnepelnünk a Benczúr-ház kertjében – rekkenő 
hőségben, némi kis esővel – jubileumunkat.

Már a korábbi években is tapasztalt időjárási szélsőségek 
ráirányították figyelmünket a klímaváltozásra. Tudatosult 
bennünk, hogy ez olyan fontos probléma, amely minden 
embert érint. Beléptünk a Környezetvédelmi Egyesületbe, 
és 2020-ra közösen megterveztük a nagyi–ovis mozgalmat 
a természeti és környezetvédelmi tudatosság széles körű 
terjesztése érdekében.

Nagyon sikeres és kedvelt klubjaink körében a nyugdíjas 
könyvtárosunk által összeállított havi budapesti kulturális 
programkínálat. Bővül tagsága és egyre sikeresebb a kéz-
műves Ötlet és Fürge Ujjak Körünk. Az irodalmi körünk 
aktuális rendezvényeivel sok örömet szerez idősotthonok 
lakóinak és klubjaink tagjainak.

Elindult októberben a III. KOR EGYETEME őszi kur-
zusa. A rendszeresen résztvevők nagy száma visszaigazolta az 
ebben végzett munkánk sikerét. Megünnepeltük színvona-
las műsorral az idősek napját, és nagy létszámmal vettünk 
részt november 12-én a Margitszigeten a tüdőgyulladás 
megelőzésére szervezett figyelemfelkeltő (esős) sétán, ahol  
a NYOSZ-hoz tartozó százhalombattaiak is jelen voltak.

Nagy érdeklődés kísérte a stroke-szűrésünket november 
végén. Már évek óta rendszeresen tartunk közbiztonsági, 

fogyasztóvédelmi és újabban környezetvédelmi interaktív 
előadásokat szakértők bevonásával a XIII. kerület idős-
klubjaiban. 

Klubjaink élete a kerületekben – a tagság igényei sze-
rint – változatos programokkal folyik. A szövetség rendsze-
res kapcsolatot tart fenn velük, és gondjaik megoldásához 
ingyenes tanácsadást biztosít. A civil szervezeteknek szóló 
NEA-pályázatok számunkra évek óta elérhetetlenek, hiába 
felel meg szakmai szempontból a beadott pályázatunk. Tá-
mogatásokra csak az önkormányzatoknál számíthatunk, és 
igyekszünk bővíteni a szponzoraink körét.

Aktívan részt veszünk az Országos Nyugdíjas Parlament 
Egyesület munkájában.

Több éve arra buzdítjuk nyugdíjasainkat, hogy számuk-
ra rendszeres legyen a mozgás és mások segítése. Ne me-
rüljön ki életük csupán a saját szórakozási programjaikból, 
legyenek aktívak és végezzenek térítés nélküli, önkéntes 
munkát családjuk és környezetük számára!

A NYUBUSZ Elnöksége elismerésben részesítette a klu-
bok tevékenységét segítő azon tagjait, akik sokszor név-

telenül, önkéntesen segítik a közösségi munkát, valamint 
egy-két kiváló klubvezetőt és az elnökség egyes tagjait.

így eliSmerŐ oklevelet kapott:
Csabakerti Ildikó, Csabakerti Lajos, Kovács Istvánné, Eör-
dögh Tiborné, Fehér László, Gál Andrásné, Greguss Lász-
ló, Bártfainé Kiss Anna, Böde Józsefné,

Klaubuzai László és felesége, Begela Gyuláné, Szabó 
Gyuláné, Mester László Csabáné, Katona Lászlóné, An-
tal Gáborné, Steer Sándor és felesége, Szilágyi Erzsébet, 
Komáromi József, Dr. Balogh Vilmos, Nagyné Lesti Kati, 
Gindele Istvánné, Horváth Zoltánné, Szekendi Lózsefné, 
Nehoda Lajosné, Kovács Lajos,

Bodzsár Györgyné, Koncz Judit, Molnárné Keller Erika, 
Halász Károlyné, Borbély Sándor, Schmithné Érsek Éva, 
Perger Istvánné, Baranyi Edit, Kiss Erzsébet, Szenti Irén, 
Fintáné Joli, Balogh Gáborné, Bojti Sándorné, Balogh 
Mária, Balaton Jánosné, Friedrich Antalné.

Véghné Reményi Mária
NYUBUSZ-elnök

SzErvEzzük a GENErációNk maGaziN 2020. évi ElőfizEtéSét!

Előfizetést ösztönző akció meghosszabbítva!
minden megrendelt és február 28-ig befizetett/elutalt 10 db előfizetés után egy db könyvaján-
dékot (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.

A százhalombattai 
Őszidő 
Nyugdíjasklub 
életéből
Év végén rekordot döntött a klubunk szendvicskészítő csa-
pata. A kilenc fő a NYOSZ évzáró ünnepségének sikeré-
hez járult hozzá: Cser Pannika vezetésével összesen 860 db 
szendvicset készítettek három óra alatt.

A klub munkáját jól tükrözi az az elismerő oklevél, ame-
lyet az ez évi gyaloglóprogramok megvalósításáért kapott 
a klub. Az  Emmi által szervezett kerekasztal-beszélgetés 
keretében elmondhattam az országból ott megjelent klub-

vezetőknek, hogyan sikerül bevonni a nyugdíjastársakat  
a gyaloglásba. Százhalombattán 15 alkalommal volt gya-
loglás az idei évben, a jelenlévők száma 48 és 112 fő kö-
zött változott. Ezeket a programokat is támogatta a város 
polgármestere, aki nemrégiben levélben köszönte meg  
a nyugdíjasokért végzett munkát.

Cser János elnök
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Napközben és este több étterem és büfé várja gasztronó-
miai élményekkel vendégeinket. A kempingben több helyen 
van kijelölt tűzrakóhely, ahol hangulatos estéket tölthetnek 
el sütögetés és bográcsozás közben. A kemping területén és 
közvetlenül mellette élelmiszerboltok találhatók.

Szállásárajánlatok NYOSZ-tagoknak Balatonfüred 
Kemping vízparti mobilházaiban (2-2 személyes háló-
szobák, felszerelt konyha, fürdő, terasz stb.) és moteljé-
ben augusztus 30.–szeptember 4. között egynapos/egyéj-
szakás és csomagárakkal:

Egy nap/egy éjszaka tetszőleges napon, idegenforgal-
mi adóval, ellátás nélkül

 – klímás, teljesen felszerelt mobil házban, kétágyas szo-
bában vagy 3 ágyas, egyterű, felszerelt apartmanban: 
7000 Ft/fő (egyedül egy kétágyas szobában: 13 000 
Ft/fő)

 – klíma nélküli, teljesen felszerelt mobil házban két-
ágyas szobában: 6500 Ft/fő 

 – egyterű, 4 ágyas motelszobában: 6000 Ft/fő
Programcsomag ára: 5 nap, 4 éjszaka – az augusztus 

31. szeptember 2. közti NYOSZ Balatoni Randevú há-
romnapos programjára, előző napi (aug. 30.) érkezéssel és 
következő napi (szept. 3.) elutazással:

 – klímás, teljesen felszerelt mobil házban, kétágyas szo-
bában:  27 000 Ft/fő 

 – 4 ágyas motelszobában: 23 000 Ft/fő
 – Nem NYOSZ-tagoknak + 500 Ft/fő/éj.

réSZvételi éS fiZetéSi feltételek:
Szállásigények jelzése a NYOSZ elérhetőségein április 
20-ig. A később érkező igények teljesítését nem tudjuk 
garantálni!

Szállásköltségek befizetése: első 50% április 20., máso-
dik 50% július 20.

(Megköszönjük, ha a teljes szállásköltséget május 1-jéig 
befizetik a jelentkezők.)

A programokra jelentkezés, étkezésigénylés, fakulta-
tív programokra jelentkezés a NYOSZ elérhetőségein 
augusztus 10-ig.

iNfOrmációk éS elérhetŐSégek:
NYOSZ központi iroda – Horváth Istvánné Juli

1074 Budapest, Szövetség u. 9.
Tel: 06/1/210-0326,  
mobil: 30/574-9097

e-mail: nyosz@enternet.hu
Bankszámlaszám: 11705008-20413882

miNDeN keDveS NYUgDíJAStárSUNkAt  
SZeretettel várJUk  
PrOgrAmJAiNkrA!

PrOgrAmJAvASlAt:
1. nap, augusztus 31., hétfő – Országos Dalköri Fesz-
tivál

 – a NYOSZ-tagok 500 Ft-os regisztrációs jeggyel láto-
gathatják az aznapi programokat

2. nap, szeptember 1., kedd – Szenior hétpróba, Orszá-
gos Szeniortánc-találkozó 

 – a NYOSZ-tagok 500 Ft-os regisztrációs jeggyel láto-
gathatják az aznapi programokat 

 – nem NYOSZ-tagok számára a programok napi 1000 
Ft-os regisztrációs jeggyel látogathatók

3. nap, szeptember 2., szerda – érdekvédelmi konferen-
cia – ingyenesen látogatható

 – téma: jó gyakorlatok az önkormányzatok időspo-
litikájában

 – turisztikai program: hajózás, borkóstoló – a részvételi 
díj szervezés alatt

fakultatívprogram-javaslatok: 
 – (10 fő előzetes jelentkezése alapján: szept. 2–4.)
 – fotós oktatás (3000 Ft/fő/alkalom)
 – kézműves foglalkozás (papír) (2000 Ft/fő/ lkalom)
 – makramétanfolyam (3000 Ft/fő/alkalom)
 – élményfestés (3000 Ft/fő/alkalom)
 – szeniordivat – előadások (2000 Ft/fő)
 – hajókirándulás (3000 Ft/fő/alkalom)
 – borkóstoló (3000 Ft/fő/alkalom)
 – tábortűz – ingyenes
 – Akkordeon-koncert – ingyenes

reNDeZvéNYhelYSZíN:
Aug. 31.–szept. 2.: Balatonfüred, Szabadidő- és Konfe-
renciaközpont

A füredi vasútállomástól 500 méterre és a kempingtől 
alig két utcasarokra fekvő Balaton Szabadidő- és Konferen-
ciaközpont tömbje valódi 21. századi létesítmény. Az épü-
letegyüttes fedett és szabadtéri színpadot, mozit, fallab-
dapályát, wellnessrészleget és tánctermet foglal magába, 
valamint melegkonyhás éttermet. Az egyedülálló méretű, 
több mint 1100 m²-es csarnoktérhez 700 rögzített ülőhely 
tartozik a lelátón, további 400–600 szék a küzdőtéren he-
lyezhető el. 

Kétfogásos ebéd igény szerint 2000 Ft-os, vacsora 1500 
Ft-os áron a sportcsarnokban igényelhető.

A 3. napi program szintén a konferenciaközpontban, 
egy kisebb teremben.

SZálláSOk:
A leglátogatottabb közvetlen vízparti kempingben, 
Balatonfüreden. A történelmi belvárostól és a parti sétány-

tól 1,5 km-re található. A  város híres mediterrán klímá-
járól, a gyógyvízzé nyilvánított savanyúvizéről, valamint  
a szőlő és a bor nemzetközi városa is.

A kemping változatos szolgáltatásokat nyújt a vendégek-
nek. Saját strandján homokos partszakasszal várja a ven-
dégeket, továbbá vízicsúszda, felnőtt- és gyerekmedence is 
hozzájárul a fürdőzés élményéhez. A szabadidő aktív eltöl-
tésére számos sportolási és szórakozási lehetőség található.
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Dupla vagy semmi

A Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület 2019. évi tevé-
kenységére igaz ez a mondás. A szerencse mindig duplán 
érkezett.

2019 februárjában Szegeden a Népek Tánca–Zenéje or-
szágos verseny döntőjén tánccsoportunk és az énekkarunk 
is aranyminősítést kapott. A  Gyöngyösi Országos Szeni-
or Kelet-magyarországi Táncversenyen továbbjutottunk a 
júliusban megrendezett Országos Szenior Táncfesztivál-
ra, ahol tánccsoportunk aranyminősítést nyert. Az anyák 
napi ünnepséget májusban közösen ünnepeltük a Mélius 
Református Idősek Otthonában egyesületünk tagjaival. 
Szeptemberben romániai kirándulást szerveztünk az ön-
kormányzat támogatásával, ahol a Családsegítő Szolgá-
lat Segítők Egyesület tagjaival közösen vettünk részt egy 
máramarosi és egy nagybányai városnézésen, Szabó János 
múzeumigazgató kalauzolásával. Ősszel népdalkórusunk 
két fellépésen vett részt: a NYOSZ által szervezett Újra szól  
a dal című, Balatonalmádiban megrendezett versenyen 
népdalkórusunk ezüstminősítést ért el, az ügyességi játék-
ban férficsoportunk országosan harmadik helyezett lett. 
Ezen a rendezvényen mintegy 700 nyugdíjas vett részt. 
Az őszi sorozatban a Népek Tánca–Zenéje országos verseny 
középdöntőjén népdalkórusunk Kaposváron 48 ponttal 
jutott tovább a döntőbe. Tánccsoportunk betegség miatt 
sajnos nem lépett fel ezen a rendezvényen.

Hagyományőrző csoportunk és egyesületünk tagjai 
nemcsak versenyeken vesznek részt, hanem pl. városlá-
togatást szerveztünk Nyíregyházára, ahol a Jósa András 
Múzeumban a Szinyei Merse Pál-kiállítást tekintettük 
meg, ugyanezen a napon délután szüreti mulatságon vet-
tünk részt a nyíregyházi Hotel Koronában, amit a megyei 
nyugdíjasszövetség szervezett, vidám, jókedvű mulatság 

volt. Ezeken kívül más rendezvényeken is részt veszünk, 
segítünk városunk kulturális tevékenységeinek lebonyolí-
tásában, a tüdőgyulladás világnapja alkalmából sétáltunk 
az iskola parkjában. Jártunk Komádiban egy baráti talál-
kozón, és tavasszal részt vettünk Hajdúszoboszlón egy ta-
vaszköszöntő táncfesztiválon. Együttműködünk más egye-
sületekkel és intézményekkel, decemberben egyesületünk 
5 tagja a Varázskert Gyerekház részére mézeskalácsot sütött 
a karácsonyi rendezvényükre, és egy mesedélutánon is részt 
vettünk. Az egészségház egyesületével közös rendezvénye-
ket szervezünk: orvosi előadást és közös tornát. Az idősek 
világnapi rendezvény alkalmából megtisztelte városunkat 
jelenlétével a NYOSZ elnöke, Némethné Jankovics Györ-
gyi, ahol egyesületünk munkájáért elismerő oklevelet adott 
át egyesületünk elnökének.

Végül, de nem utolsósorban egyesületünk elnöke, Ju-
hász Istvánné „Csenger város szolgálatáért” kitüntetést 
kapott augusztus 20-án az önkormányzattól, valamint 
december 9-én a NYOSZ-tól országos kitüntetésben ré-
szesült, a „legjobbaknak járó DÍSZOKLEVELET” kapta 
meg. A  kitüntetés átadására Budapesten, a József Attila 
Művelődési Központban került sor. Az elismerést 20 éves 
fáradhatatlan önzetlen munkájáért kapta, megérdemelten. 
Nyolc tagunk vett részt az ünnepségen.

Bízunk benne, hogy a sikersorozat nem ért véget, 2020-
ban is elkísér bennünket.

Volkán Sándorné egyesületi tag

előadás a vastagbélszűrési programról

Az Aranykor Nyugdíjas-egyesület január 31-án tartot-
ta soron következő foglalkozását, amelyre szép számmal 
eljöttünk. Érdeklődéssel hallgattuk Molnár Borbála, az 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársának előadását. Az Iro-
da 2015-ben alakult, kistérségi szinten működik Hajdúná-
nással és Hajdúdoroggal közösen. Feladata egy egészségfej-
lesztési „szolgáltatás”, amely kiterjed a korai gyerekkortól 
az ifjúságon át a szépkorúak életében felmerülő egészsé-
gi, életmódbéli problémákra. A felvilágosító és tanácsadó 
munkájukon kívül irodájukban vérnyomást, koleszterin-
szintet, vércukorszintet, testzsírt stb. mérnek. Különböző 
„egészségklubok” működnek környékünkön pl. szív-és ér-
rendszeri betegek számára, daganatos betegeknek, alkohol-
problémákkal küzdőknek, az egészséges táplálkozás iránt 
érdeklődőknek stb.

Előadónk a vastagbélszűrési program keretében el-
mondta, hogy évente kb. 10 ezer ember betegszik meg 
bélrákban, nagy a halálozási arány, amelyet ha idejében fel-
ismernek, kezelhető. Kialakulása hosszú folyamat, sokáig 
tünetmentes, gyakran egy ártatlannak tűnő polipból alakul 

ki. A rizikófaktorok között szerepet játszik zsír, cukor stb. 
túlzott fogyasztása, a mozgásszegény életmód. A  vizsgált 
célcsoport az 50–70 év közötti korosztály, a vizsgálatba 
bevont személyek a háziorvostól kapják meg a mintavéte-
li csomagot. Az első fázisban a székletminta vizsgálatának 
negatív eredménye esetén nincs további teendő. Ha pozitív 
eredményű a minta, akkor elindul egy „betegút”, folyta-
tásképpen béltükrözés, amelyet komoly étrendi előírások 
betartása előz meg. Egészségügyi Intézményekben szakor-
vos végzi, ha polipot talál az eszköz, azt is kicsípi. Minden 
további már attól függ, mi lett a beavatkozás eredménye.  
Az esetek többségében – ha még idejében történt – biza-
kodhat a beteg.

Lazításképp előadás befejezése után megtekintettük 
Maghy Zoltán festőművész kiállítását a kiállítóteremben. 
Zoli bácsi munkássága nem ismeretlen a böszörményi la-
kosság előtt,  többször láthattunk már képeit, de minden 
alkalommal csodálattal és elismeréssel hajlunk meg képei 
előtt.

Lejegyezte: Bertalan Béláné klubtag

friss adatok a civilekről
Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nonprofit 
szervezetekről szóló statisztikai összefoglalója. A kiadványból 
kiderül, hogy a legfrissebb, 2018-as adatok szerint Magyaror-
szágon több mint 61 000 nonprofit szervezet volt bejegyezve. 
A formát és a tevékenységi területeket illetően nincs új a nap 
alatt: 20 ezer alapítványi formában, míg 41 ezer társas non-
profit szervezetként működik. Ami a tevékenységi területe-
ket illeti, az alapítványok oktatással (33%), szociális ellátással 
(16%) és kultúrával (15%) foglalkoznak, míg a társas non-
profit szervezetek között a szabadidős (21%), a sport (22%) 
és a kulturális (16%) tevékenység volt a legnépszerűbb.

Ami a bevételeket illeti: a szektor 87%-a ún. klasszikus 
nonprofit szervezet és mindössze 8%-a nonprofit vállalko-

zás, ugyanakkor az összes bevétel 54%-a, az állami támoga-
tás 56%-a jelenik meg a nonprofit vállalkozásoknál. Mind-
ebből következik, hogy a szervezetek 38%-nak kevesebb, 
mint 500 000 forint az éves bevétele, 39%-nak 500 000 
és 5 millió forint, 19%-nak 5 millió és 50 millió forint 
közötti és mindössze 4% gazdálkodott több mint 50 millió 
forinttal.

A statisztikai adatok kedvelőinek rossz hír, hogy a KSH 
Nonprofit szervezetek Magyarországon című kiadványa 
megszűnt, a 2018-ra vonatkozó adatokra vonatkozóan 
már nem fog elkészülni.

Forrás: Civil Európa Hírlevél, 
2020. január 9.
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Aki harcol, veszíthet, aki 
nem harcol, már vesztett 
is! (Bertolt Brecht)
(egy pályakezdő önkormányzati képviselő vallomása)
Már elmúlt vagy két hónapja, hogy nem ragadtam tollat, 
hogy tudósítsak a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete min-
dennapjairól. Igen, időközben önkormányzati képviselő 
lettem, az időskorúak és fogyatékkal élők tanácsnoka a kép-
viselő-testületben és két fontos bizottság tagja. Magam sem 
gondoltam, hogy ez egy „más kávéház” – pestiesen szólva. 
Többen mondogatták, hogy egyesületi vezetőként és ezzel 
az új tisztséggel nem fogok tudni megbirkózni. Aztán leül-
tem a vezetőséggel, és megegyeztünk a folytatás részleteiről. 
(Ezt azért írom, mert a címben szereplő mottóval kezdtem  
a kampánynaplómat, amit azóta is vezetek)

Tehát, ahogy ezidáig, lezártuk az évet a városházán tartott 
rendezvényünkkel karácsony előtt, ahol dr. Csider Sándor 
nyugdíjas főiskolai tanárom, mentorom volt a vendégünk, 
aki ma költőként járja a civil szervezetek rendezvényeit, és 
lélekmelegítő műsorral önt lelket a hallgatóságba. Ezt tette 

nálunk is. Nem feledkeztünk el azokról sem, akik támoga-
tásra, gyámolításra szorulnak. Gyűjtöttünk a rászorulóknak 
egy teherautónyi holmit a gyerekek számára, és részt vettünk 
a cipősdoboz akcióban.

Már benne vagyunk a 2020. évre tervezett programok-
ban. Szóval abban maradtunk, hogy együtt menni fog. Egy 
„klasszikust” idézve, senkit nem hagyunk az árokszélen.

Ami a képviselői munkát illeti, valóban pályakezdő va-
gyok 75 évesen, akkor is, ha nemrég vizsgát kellett tennem 
a Közszolgálati Egyetemen közigazgatási, önkormányzati is-
meretekből. Ez egy új kihívás, hiszen egy Balaton-parti város 
gyarapítása, működtetése is fontos, ahol a város 1/5-e, 3000 
fő nyugdíjas vagy fogyatékkal élő. E mellett az aktív lakos-
ság is elvárja a közérzet javító fejlesztéseket, a mindennapi 
működtetést. Hát, barátaim, nem egyszerű, de roppant iz-
galmas idősügyi vezetőként, képviselőként „beleállni” – még 
többségi, nem kormánypárti frakcióval sem –, a mai politi-
kai légkörben talpon maradni. Amit a címben írtam, most is 
érvényes és vállalom! Vállalom, mert egy közösséget szolgálni 
csak hittel, kitartással érdemes. Persze egyedül nehéz lenne, 
de olyan társakra leltem, akik átérzik felelősségük súlyát, és 
ilyenkor Dumas Három testőr regényének veretes gondolata 
jut eszembe „együtt egymásért”! Becsülettel Siófokért!

Jánossy Gábor, Siófok

évzáró ünnepség a Postás üdülőben
Búcsúzik az év, búcsúzik a Postás Üdülő és búcsúzunk mi is.
A Debreceni Belvárosi Nyugdíjasklub tagjai 2019. decem-
ber18-án búcsúztatták az évet, és búcsúztak rendszeres 
összejövetelük nagyon kedvelt helyszínétől, a Postás Üdü-
lőtől. Az étterem igen hamar megtelt, a zsibongás, a hang-
zavar szokás szerint igen nagy volt. A klubvezető-helyettes 
éppen arra készült, hogy megnyissa a rendezvényt, amikor 
kipirult, mosolygós arccal megérkezett Szabó Sándor klub-
vezető, közvetlenül a kórházból (fél órával korábban még  
a katéterezési dréncső a kezén volt).

A teremben levők klubtagok (105 fő) óriási tapsorkánnal 
köszöntötték, szűnni nem akaró üdvrivalgás, örömujjongá-
sok közepette lépett a pulpitusra.

Az elcsendesedés után, amikor szóhoz jutott, meleg sza-
vakkal köszöntötte a megjelenteket, elmondván, hogy kór-
házban volt, és kérésére kiengedték, hogy a klub évzáró ren-
dezvényén részt vehessen. A közönség újabb hosszan tartó 
tapssal köszönte meg jelenlétét.

A klubvezető számot adott a klub 2019-es év esemé- 
nyeiről, szeretettel emlékezett a közösen eltöltött napokra, 
és szomorú szívvel emlékezett meg az ez évben elhalálozott 
klubtagokról. A jelenlevők egyperces néma felállással emlé-
keztek rájuk, és adóztak emléküknek.

A klubvezető sajnálattal közölte, hogy a Postás Üdülő – 
tulajdonosváltás miatt – 2020-tól nem tarthat rendezvényt, 
így a rendezvényeinknek új helyszínt kell keresni. Ő már  
a kórházban is folytatta a helyszínkeresést, és a tárgyalások 
még most is tartanak. Az első rendezvény, a pótszilveszter, 
január 23-án lesz, de a helyszín és a részletek egyeztetését 
még folytatni kell. Elmondta, hogy a 150 fős, magas taglét-
szám miatt most új tagfelvétel nem lesz.

Külön köszöntötte a Debreceni Művelődési Központ ne-
vében megjelent Szabó Katikát, aki kedves szavaival és mo-
solygó szemeivel köszönte meg a meghívást, és üdvözölte 
a klubtagokat. A Belvárosi Nyugdíjasklub a város második 
legnagyobb létszámú klubja, szívesen vesz részt a rendez-
vényeinken. Mindenkinek békés karácsonyt és boldog új 
Évet kívánva elmondta, hogy mézeskalácsot hozott minden 
klubtagnak, ami kiosztásra is került.

Szabó Sándor megköszönte Katika kedvességét, a klub 
iránti segítő készségét. Elmondta, hogy 25 éve vezeti ezt  

a klubot, és sok-sok szép emléket felidézve kívánta, hogy 
még sokáig működjünk együtt. 

Kacsóh Mihály elnökségi tag ismertette a jövő évre ter-
vezett erdélyi kirándulás részleteit. Majd Bencsi István Kék 
nefelejcs… gyönyörű énekét hallgattuk meg, Maricával  
duettet is énekeltek, végül víg csárdással zárta. 

Bordásné Ancsa következett, csodálatos hangján eléne-
kelte a Van egy kis ház a falumban című nótát. Nótacsok-
rának befejezésül karácsonyi dalokat adott elő, amit már  
a közönség is vele együtt énekelt.

Az ebéd elfogyasztása után Lovas Imre zenéje és éneke 
szólalt meg, a táncospárok már is a parketten teremtek, és 
ropták a táncot, együtt énekelve vele.

A táncot tombolasorsolás szakította meg, de utána máris 
felhangzott az Egy szál harangvirág, amit Imre a Violáknak, 
Éváknak, Istvánoknak, Jánosoknak ajánlott közelgő név-
napjuk alkalmából.

Móricz Pacsmag Erzsike egy nótával köszöntötte a jelen-
levőket és a közelgő ünnepeket, majd újra tánc és fergeteges 
mulatság következett záróráig.

Valnerné Zsuzsa

GENErációNk tElEvízióS 
maGaziNműSOr
A Generációnk Magazin februárban már 12. alkalommal 
televíziós adás formájában is elérhető.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete mintegy 90 he-
lyi televíziót tömörít, melyek együttműködésének köszön-
hetően minden hónapban legalább egyszer (de van, ahol 
egy héten át) közvetítik a Generációnk Magazin 30 per-
ces tévéműsorát. A műsorban követni lehet az újságunk 
egyes tudósításainak hátterét, nyugdíjaseseményeket, 
közösségek életét, nyugdíjas egyéniségeket – ahogy ez 
a lapban is megjelenik.

Javasoljuk Olvasóinknak, keressék a helyi tévécsator-
nák adásaiban a GENERÁCIÓNK MAGAZIN műsorát.

Aki „lekési” vagy a régebbi adásokra kíváncsi, 
a  www.youtube.com felületén vagy a NYOSZ honlapján 
(www.nyosz.hu Generációnk menüpontban) megtalálhatja.

Jó böngészést!

Búcsúzunk dr. varga ferencné kulik ilonától
Hát ismét kevesebben vagyunk egy értékes emberrel. De-
cember 22-én életének 98-ik évében elment közülünk 
dr. Varga Ferencné Kulik Ilona, a Nívó díjjal, Katona Jó-
zsef- díjjal, Hagyományőrző díjjal kitüntetett kortársunk,  
a Kecskeméti Díszítőművész Szakkör alapító tagja, 1996 
óta népi iparművész, 2009 óta a népművészet mestere.

1950-ben került Kecskemétre, ahol a tanítás mellett  
a Magyar Nők Demokratikus Szövetségében vállalt mun-
kát. Ennek keretében kezdte maga köré gyűjteni a kézi-
munkázni, hímezni szerető asszonyokat, akikből 1952-ben 
szakkört alakított, a jelenlegi Díszítőművész Szakkör jog-
elődjét. A kör 68 éve folyamatosan működik, ebből több 
mint 60 éve vezetése alatt.

Fő célkitűzésük az autentikus népművészet értékeinek 
mentése, őrzése, elevenen tartása. Ennek érdekében Varga 
Ferencné – ahogy mindenki hívta – Ilonka néni széles körű 
gyűjtőmunkát szervezett határainkon belül és túl, mind  
a magyar, mind a sokác, rác, bunyevác, sváb kisebbségek 
körében. Dokumentálták az évszázados mintákat és szín-
világot, a hozzájuk tapadó jelentéseket és hagyományo-
kat. Újrahímzett kézimunkáikat számos múzeum őrzi. 
Sohasem törekedtek piaci sikerekre, mindig megmaradtak  
a művészi alkotás öröménél.

Ilonka néni 95 éves korában adta át végleg a stafétabotot 
utódjának, aki ugyancsak sok évtizede tagja a szakkörnek, 

és vállalta a szellemi nívó őrzését. Éppen ez a szellemiség 
vonzza a 30–35 tagú kollektívát, amelynek – legalábbis ed-
dig – mindig volt utánpótlása, garantálva a hagyományok 
fennmaradását. Külön figyelmet érdemel az a kreativitás, 
amellyel az ősi motívumokat variálják, s ma is használatos 
módon újraalkotják.

A kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény bizto-
sít helyet a szakkörnek, ahol minden héten egy délutánt 
együtt töltenek, új tájegységek motívumkincsével ismer-
kednek, új technikákat tanulnak, minősítik egymás mun-
káit, nyáron pedig alkotótáborokat szerveznek, hogy az or-
szág más területeiről jövő, hasonló érdeklődésű társaikkal 
tapasztalatot cseréljenek. A  jó hangulat megteremtése is 
jórészt Ilonka néni érdeme.

Varga Ferencnének jelenleg életműkiállítása van a gyűj-
temény épületében: ennek ünnepélyes megnyitóját még 
megérte, de a kiállításon – betegsége miatt – már nem tu-
dott részt venni. Két nappal karácsony előtt végső álomba 
szenderült, s hamvait 2020. január 10-én nagyszámú tisz-
telője kíséretében Garán helyezték örök nyugalomra. 

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szö-
vetsége egy végtelenül értékes, aktív tagjától búcsúzik,  
s reméli, hogy szellemi öröksége, az „eleven és igényes nép-
művészet” még sokáig élni fog.

Dr. Harsányi Ernő elnökhelyettes
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Játékos agytorna 2020
Idén is lesz országos szellemi vetélkedő. Első körben kérjük 
az alábbi 30 kérdés válaszait (igény szerint küldünk hozzá 
táblázatot, amit csak ki kell tölteni: nyugegy@gmail.com), 
s kérjük a 3 csapattag nevét, elérhetőségét is közölni. 

Beküldési határidő: május 29.
Postacím: Nyugdíjasok Egyesülete 7625 Pécs, Majorossy 
Imre u. 15. 

A szóbeli forduló októberben Budapesten lesz, a továbbju-
tott csapatokat júniusban értesítjük. 

Jó játékot, sok sikert minden résztvevőnek!

1. Ki volt Kőrösfői-Kriesch Aladár, s hogyan hozható kapcsolatba a zenével?

2. Mi a hüdintés?  Mi a hujákolás? hütölés? 

3. Mi az oxorciálás?

4. Mi a ZULUK szó jelentése?

5. Hol van a Najádok kútja? Kik jártak a kúthoz? 

6. Hol a legvékonyabb a bőr az emberi testen?

7. Mit jelent a barter szó?

8. Melyik várost nevezik a nyugat királynőjének?

9. Mi a leánykoncér?

10. Mi használ a csili ellen?

11. Az LNG mozaikszó mit jelent magyarul?

12. Melyik ország tánca a habanera?

13. Ki volt Antonio Salieri?

14. Ki írta A fülemüle c. verset?

15. Az állatok őrzésével közvetlenül megbízott ember

16. Mi a Stokholm szó jelentése?

17. „Az állam én vagyok!” – ki mondta?

18. Ki írta a Mester és Margarita c. művet?

19. Melyik ország elnöke volt Augusto Pinochet?

20. Ki alapított először nyomdát Magyarországon?

21. Melyik megyénk határos a legtöbb más megyével?

22. Milyen színű a vizilabdában a kapus sapkája?

23. „Nem akarok címmel verset” – ki mondta?

24. Melyik lapkombináció ér többet a pókerben?

25. Mi a salétrom és sósav keveréke?

26. Kinek a neve volt Carlo Pedersoli?

27. Mi a kelevész?

28. A genocidium  szó mit jelent?

29. Milyen származású volt Václáv Havel?

30. Milyen állat az acsa?

A költészeti Szemle kiírása 

2020-ban a NYOSZ által meghirdetett Országos Költésze-
ti Szemle témája kapcsolódik a szövetség elmúlt évi irodal-
mi pályázatának témaköreihez:

Az idei szemlére három témát jelölünk meg:
 – Anya csak egy van
 – Családi körben
 – Halhatatlan kedves

Kérjük a versszerető kedves kortársakat, hogy a szem-
lére olyan versekkel jelentkezzenek, amelyek az édesanya, 
a család vagy a házastárs szerepét mutatják be az ember 
életében.

A témaajánlat mellett a szervezők felhívják a figyel-
met a 2020-as év néhány évfordulójára, amely ráirányít-

ja a figyelmet Szabó Lőrinc (születésének 120. évfordu-
lója), Márai Sándor (születésének 120. évfordulója) és  
a Karinthy család munkásságára.

A költemény elmondásának ideje 4, azaz négy perc, a 
prózai részlet elmondása 5, azaz öt perc. 

Mivel a kapott időkeretet az évek során többször nagyon 
túllépték a verselők, úgy döntöttünk, az érdekükben, hogy 
akik a jövőben nem veszik figyelembe az időkorlátot, azo-
kat a zsűri nem díjazza. 

Sikeres felkészülést! Találkozzunk szeptemberben az or-
szágos szemlén Budapesten!

A szervezők nevében: 
Király Istvánné Kató

irodalmi pályázat 2020-ban

tisztelt irodalomszerető nyugdíjastársak!
Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen megfor-
mált, élményt nyújtó, szívet-lelket melengető, érdekfeszítő, szép gondolataikat 2020-ban is! 

Idei pályázatunk témájául kettőt választottunk:
a. Unokázni jó!

b. A munkát dalolom!

Azt várjuk szerzőinktől, hogy személyesen megélt vagy 
családi történetekből fennmaradt eseményeket, törté-
neteket örökítsenek meg, formáljanak irodalmi értékű 
írássá. 

A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megformált, 
legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy terje-
delmi korlátok nélküli maximum 4 vers.

A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban 
helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát (1); vala-
mint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvas-
hatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószám-
mal, továbbá telefonos és e-mail-elérhetőségüket (2)! 

Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel 
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: 2020. évi irodal-
mi pályázat

A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége Bu-
dapest Szövetség utca 9. 1074.

Beküldési határidő: 2020. november 5.

2020-ban – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – nincs 
regisztrációs díj. 

A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bontja 
fel, kizárja az értékelésből, továbbá kizárja a zsűri a szerző 
nevével, aláírásával küldött írásokat is.

Eredményhirdetésre terveink szerint 2021 januárjában 
kerül sor, a díjazottak alkotásaiból (a 2019. évi győztesek-
kel közösen) tervezzük antológia kiadását. 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri 
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és cí-
met tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel, így a bekül-
dött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint) 
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.

Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet és jó 
egészséget kívánunk!

NYOSZ-elnökség

meghívó
a MEASZ 20. Radnóti Miklós Antirasszista Díjátadó 
ünnepségére!

A díjat alapításának 20. évfordulóján is azok kapják, 
akik kiállásukkal, cselekedeteikkel hitet tesznek az antirasz-
szizmus eszméje mellett.

A díjátadóra szeretettel várunk mindenkit, aki magáé-
nak vallja a humanizmus eszméjét, elítéli embertársaink 
kirekesztését, megkülönböztetését.

Együtt sokkal erősebbek vagyunk!
A díjakat Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke adja át.
A műsort vezeti Kertész Zsuzsa és Rónai Egon.
A laudációkat felolvassa Iványi Gábor lelkész.

Közreműködnek többek között Beer Miklós (ny. kat. 
püspök), Galkó Balázs, Garai Róbert, Gerendás Péter, 
Gálvölgyi János, Komáromi Pisti, Zsolnai Juli, Tóth 

László (választási szakértő).
Az ünnepség keretében átadjuk a Humanizmus 

Nagykövete okleveleket is, amelyet a MEASZ 
fennmaradásának támogatói, kapnak.

Az ünnepség helyszíne: Radnóti Miklós Művelődési 
Központ RAM

(Budapest, XIII. Kárpát u. 23.)
Időpont: a nemzetközi antirasszista nap,  

március 21., szombat, 11 óra
A támogatói jegy ára 1300 Ft.

Már megkezdtük a jegyek online árusítását az alábbi lin-
ken:  https://www.jegymester.hu/hun/Production/57680/
Radnoti-Miklos-Antirasszista-Dijak-atado-unnepsege

A jegyek megvásárolhatok még személyesen a Láng Téka 
könyvesboltban (Bp., XIII. Pozsonyi út 5). A  VIII. Kiss 
József u. 13. alatti üzlethelységben  (Bezerédji u. sarka) 
február 13-tól, minden csütörtökön 17 és 19 óra között.

A díjátadó megrendezését ez évben is a Budapest Fővá-
ros XIII. Kerületi Önkormányzat támogatja.

Várunk és számítunk részvételetekre!

Hanti Vilmos és Heller Ágnes
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Embermese

Újév Bécsben
2020 január 4. Csodálatos koncert után vagyunk. A Musikve-
reinssaal Wien újévi koncertje éppen csak befejeződött.

Életem egyik bakancslistás előadása. A hely, a mítosz, a cso-
dálatos zenei hangzás. Mind-mind egy kis adalék ahhoz, amit 
ez az előadás élményként nyújt.

Tudható, Bécs Európa legélhetőbb, legbiztonságosabb 
és Budapest után a legszebb fővárosa. Ebben a csodálatos 
városban a centrumban elhelyezkedő zenei központ – ame-
lyet 1812-ben egy mecénás alapított –, minden együtt van. 
Az  építészeti furfang (az emeletre kell felmenni azért, hogy  
a hatalmas előadóterem még jobban kiteljesedjen). A  több 
ezer néző bámulatos gyorsasággal tudja le a beléptetés, a ruha-
tár, s hát a helyre jutás procedúráját. A virágarzenál ámulatba 
ejt. A híres aranyló terem elbűvöl. 

Kariatidák sorfala, aranyozva. Ahogy megérintem a karszé-
ket, megállok egy pillanatra. Körülnézek. A tévé képernyője 
mellől hányszor, de hányszor nézhettem, milyen irigylésre 
méltó lehet az, aki itt helyet foglal. Azután kitörölhetetlen kép 
villan fel. Drága apám, minden január elsején kikészítette a 
pezsgőt, és szertartásosan várta a koncertet. Strauss, Beetho-
ven, Kálmán Imre, Donizetti örökzöldjeit.

Apa!  Lám, itt vagyok! 
Az újévi Koncert, Bécsből. Fekete-fehéren néztük sokáig. 

Hányan irigyelték a nyugati határ mentén élőket ezért a kü-
lönleges lehetőségért! S egészen a mai napig él ez a kedves új-

évi program. A néző meghatottsága felülmúl mindent. Öröm 
és ámulat tölti ki a szünet perceit.

A nézők nyugodtak. Meglepően praktikusak. Már előre 
megrendelik, s le is foglalják, a szünetre pedig kikészítve a 
pezsgők és egyebek. Kis kártya jelezte ezt a pultokon. Nincs 
sorban állás, illetve alig. Milyen praktikus.

A zene összeköt. A mellettem ülőkkel hamar elégedett pil-
lantásokat váltunk. Istenem, ugye lesz ráadás!? A zenei élmény 
a székbe présel. Ülnék még hosszan. Ám felhangzik a Radetzky 
March. A közönség készen van. Állva tapsol és tapsol. Ováció!

Azután még mindig megrészegülve körülnézek, és látom, 
menni illő.  

Bécs imponáló. Karácsonyi díszek, fények garmadája. Tisz-
taság és méltóság. Az ünnepek után is sok nappal. Mi ennek 
az ára? Kérdem bécsi rokonomat. Semmi. A  városunknak 
ez normális attitűdje. Nem is érti a kérdést. Menj el Graz-
ba, mondja (igaz is, voltam ott az idei adventkor), ugyanezt 
a gondozott szépséget láthatod. S akkor még nem jártál Linz-
ben, Salzburgban vagy Innsbruckban. 

Évtizedek óta a szokásokhoz és az egyházi ünnepek tisztele-
téhez méltóan ünnepelt Bécs az idei adventkor is. 

Egy óra utazásnyira vagyok csak ettől a világtól. Mosolyog-
nak, előzékenyek, türelmesek az emberek.

Mi van?
Az emberek talán szeretik egymást? Nem tudom. Csak ér-

zem, hogy tisztelettel vannak egymás iránt. A zene ebben nagy 
segítőtárs. 

Márkus Árpád

Irodalom

könyvem, könyvem,  
mondd meg nékem!

Azon az emlékezetes napon ázott az utca. Én a fel-
hők alatt álltam. Mielőtt éreztem volna az eső sú-
lyát, bevonzott a képzelet és emlékezés nagy épü-
letébe az éhen tartott könyvszeretetem. Olvasással 
akartam jóllakatni. Itt szent kincsek sorakoztak. 
Álmok és remények gyűltek össze a sűrűn elhelye-
zett könyvekben. Megkerestem köztük a nekem va-
lót, és már benn ültem a kényelmesen terpeszkedő 
puha fotelban. Kinyitottam, fellapoztam ezt a gyö-
nyörűséget. Úgy, mint egy ajtót, és beléptem ebbe 
a különös világba. Ez tényleg egy más világ. Azon-
nal kezdtem gazdagítani, mármint olvasni a szerző 
munkáját. Megindult az utazás térben és időben. 
Közben lehettem bármi és bárki. A kalandok átélé-
se közben tudást is szereztem. Csodálatos dolog így 
elmélyedni, felfrissülni az örökéletű, nagy szellemek 
munkáiban. Felfedeztem, hogy van valami a köny-
vekben az öröm és a tudásszerzés vágyából. Nekem 
a könyv minden ízében ajándék.

A gyönyörködés átélése közben édes, dallamos 
gyermekhangokat fogtak füleim. Egy szép kort 
megért, tiszta mosolyú nagypapa érkezett meg 
három kisunokájával. A  kicsik hátul, kézen fog-
va, egymás után, elől pedig a nagypapa. Mint egy 
mozdony, kicsi kocsikkal, tréfás hangokat hallatva. 
A rózsás arcú, vidám gyerekek gyorsan „lerabolták” 
az alsó polc könyveit. Gondoltam, elemeire is sze-
dik talán. De nem! A nagypapa testtartása megvál-
tozott. Eddig s ne tovább! Érezték a gyerekek. Arca 
nem volt szigorú, és nem is volt korholó intés. De 
mégis. Határozottan, kissé görnyedve együtt visz-
szarakták a könyveket, helyre állt a rend, ha rövid 
időre is. Hogy az édes zavart enyhítse, tréfaszóval, 
öleléssel csendesítette le a kicsiket. Még be sem fe-
jezték az önbizalom-erősítő „játékot”, máris kedves 
bújócska kezdődött a sűrűn lakott könyvespolcok 
körül. Mint a színes pillangók a légben, úgy szágul-
doztak. Közben hangokkal, szavakkal színesedett a 
fogócska. Kissé elfáradtak és készen álltak a csendre. 
Egyikük belezuhant a papa ölébe és elmerült egy 
képeskönyv varázsában. A  többiek is megtalálták 
azt, ami érdekes volt számukra. Közben a nagypa-
pa meséjét hallgatták. Egy kicsinyke táska mélyé-
ből merészkedett elő sok színes, kíváncsi ceruza,és 
néhány hófehér, üres papírlap. Mielőtt nekifogtak 
volna az alkotásnak, az idősebb testvér felfedező-, 

felderítőtra indult a magasra nyúlt, barna állványok 
körül. A nagypapa így nyugtázta a visszatérést: te kis 
kíváncsi-fáncsi.

Az üres papírlapokra hamar élet költözött. A lát-
szólag irkafirkák, kesze-kuszának tűnő rajzok össze-
visszaságnak, zavarosnak tűnhetnek, de nem azok! 
De nem ám! Az mind egy kis remekmű, művészi 
alkotás. Mély érzelmekről, örömről, bánatról, vi-
szonyokról, helyükről a világban, indulatokról, sze-
retetről stb. szólnak. Ezek az alkotások a gyerekek 
képes, színes önéletrajzai. Az önkifejezés formái, az 
élményfeldolgozás eszközei. A nagypapa továbbra is 
testközelben mesélt. Néha apróka kis ujjak motoz-
ták a fejét, és az arcát. Én is téged – volt a válasz.

Ez a történet nemcsak az olvasásról szól, hanem 
az együttlétről, hogy szükségünk van egymásra, 
hogy fontos vagy nekem. Elfogadlak ilyennek, meg-
védelek, ha kell, és feltétel nélkül szeretlek.

Ha csak ösztönösen is, ezek a kisgyerekek érzéke-
nyítve lettek, izzították őket az olvasás szépségére. 
Aztán majd lassan kifejlődnek bennük az érzékek 
kondíciói. Aztán még korábban is el lehet kezdeni, 
pl. ha az édesanya, mondjuk, beszél a magzathoz, 
jókedvű, nevet, dalol vagy versel. Ezt a szellemi táp-
lálékot valószínű élvezi a még meg nem született kis 
ember.

Jó lenne, ha a kortárs irodalom nagyobb helyet 
kapna az oktatásban. A gyerekek így a még élő írók, 
költők munkáit olvashatnák. A  gyerekek később 
majd rájönnek, hogy az olvasással gazdagodnak, és 
sok életet élhetnek. Később már érzik majd az ol-
vasás hiányát, éhét, éhen tartják a gyönyörködés és 
szépség adta lehetőségét a könyvnek.

Mielőtt elindultam volna haza, ráfeledkeztem  
a kis összeolvadt családra. Jó volt érezni ezt az egy-
beforrt harmóniát, ahol mindenkinek megmarad  
a saját egyénisége. A kis lurkók igazi gyerekké edzet-
ték a nagypapát. Nekik szükségük van egymásra, 
bíznak egymásban. Azt hiszem, hogy a legkisebb el-
aludt a nagyapa védelmező, erős karjaiban. A karok 
egyben eltakarják titkaikat is.

A mélyen átélt szeretet nem várja, hogy megvál-
tozz, hogy viszontszeress, csak engedd, hogy szeret-
hesselek. Ebben a hatalmas tündérkerten helyük 
van a könyveknek is.

Fehér Levente
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díj-pénztári vagyonnak, 2960 Mrd Ft, és a nyugdíj éven-
ként kifizetett összegének, kb. 3000–3500 Mrd Ft).

Ám ha kb. 10–15 évet tekintünk előre – feltéve, 
hogy a fennmarad 65 éves nyugdíjkorhatár –, akkor  
a ma 50 éves korosztálynak a személyenkénti vesztesége 
– már 45 évig fennállóan – (3,5+1,75=) 5,25 millió Ft 
lesz – ahhoz képest, mint amennyit a GDP növekedése 
egyébként lehetővé tett volna (ld. 3. diagram). A leírtak 
alapján egy hatalmas paradoxon rajzolódik ki a nyug-
díjasok esetében: úgy közeleg egy súlyos nyugdíjkrízis, 
hogy közben a nyugdíjasok felé – az aktív korban ki nem 
fizetett bérek miatt – óriási, személyenként akár 3,5–5,25 
millió Ft jövedelmi tartozás áll fenn.

A fennálló helyzet miatt elkerülhetetlen célkitűzésnek 
kell tekinteni a személyenkénti 3,5 millió Ft jövedelmi 
elmaradás pótlását, és erre tekintettel mintegy 4750 Mrd 
Ft-os pénzügyi alap megteremtését a jelen és a jövő nyug-
díjasai számára. 

Arra kell e pillanatban legfőképp törekedni, hogy a társa-
dalom elismerje a jelenlegi és a később majd nyugdíjassá váló 
tömegek eddig elszenvedett jelentős jövedelmi elmaradását. 

A kivitelezés módjáról érdemes lenne a széles hazai köz-
vélemény előtt vitát folytatni és megoldás módozatairól 
szakértőket bevonni.

Molnár Ervin
villamosmérnök

kompenzáció kérése a nyugdíjasok 
elveszett jövedelmének pótlásához

A cikk állítása: a nyugdíjasok a GDP-hez mérten 3,5 
millió Ft-os személyenkénti jövedelmi veszteséget szen-
vedtek el, amelyet számukra mielőbb pótolni kell!

Kevesen ismerik, hogy a hazai reáljövedelmek növeke-
dése 1990-től máig jelentősen elmarad a GDP növekedé-
séhez mérten (ld. 1. ábra). Az eltérésből eredően máig kb. 
2,7 évnyi jövedelmi veszteség érte a magyar társadalmat. 
Másik jelenség, hogy erősen változott 1990 óta az egyes 
jövedelmi rétegek nemzeti jövedelemből való részesedési 
aránya: vagyis pl. a legkisebb és a legnagyobb jövedelmi 
rétegek közti 4,6-szoros arány mára 8,6-re nőtt. Eközben 
lakosság 80%-ának a relatív részesedése a nemzeti össz-
jövedelemből 1989-hez mérten csökkent. Ez azt jelen-
ti, hogy valójában a lakosság 20%-ának hozott jelentős 
jövedelmi növekedést az 1989 utáni rendszerváltozás. 
Számítások szerint a lakosság 80%-ának családonként a 
GDP-hez mérten kb. 10 millió Ft jövedelmi elmaradása 
keletkezett (ld. 1. diagram) – ahhoz képest, mint ameny-
nyit a GDP növekedése egyébként lehetővé tett volna.

Nem kedvezőbb a hazai keresetfejlődés a V4-orszá-
gokkal való összehasonlításban sem. A  2004/2007-ben 
uniós taggá váló államok között a magyar átlagkereset 
növekedése a legkisebb. A V4-en belül pedig a Magyar-
ország melletti három állam százalékos arányú kereseti 
növekedése másfél-kétszer nagyobb volt ez idő alatt, mint 
a magyar. Közben 2018-ra az átlagkeresetekben a cseh ér-

ték 37%-kal, a szlovák 17%-kal, a lengyel pedig 23%-kal 
múlja felül a magyart.1 

A családonkénti 10 millió Ft-os jövedelmi elmaradás az 
1989 utáni magyar kapitalizmus legfőbb veszteségszáma. 
A magyar társadalomnak ezek után kiemelt célnak kell te-
kintenie az anyagilag vesztes 8 millió ember számára a 10 
millió Ft-os családi veszteség pótlását.

Eközben azt is látni kell, hogy a magyar társadalmon 
belül létezik egy korosztály, amelynek tagjai 1990 óta már 
három évtizednyi veszteséget éltek át. Rajtuk „gázolt át”  
a rendszerváltozás, ők az igazi kisemmizettek. A nyugdíja-
sok. Ezért ma már őket kell védelemben részesíteni. Főleg 
azt kell górcső alá venni, hogy a nyugdíjasokat személy sze-
rint milyen mértékben sújtja az említett 10 millió Ft-os 
családi veszteség, miként vetül ez rájuk.

Kiindulásként azt kell konkrétan megnézni, hogy  
a GDP-hez mérten mekkora jövedelmi veszteséget szen-
vedtek el az egy-egy életkori csoporthoz tartozó nyugdíja-
sok (ld. 2. diagram). A veszteség forrása: az aktív életkori 
szakaszban számukra ki nem fizetett jövedelem.

A most 64 évesek veszteségei a legnagyobbak, mert ők 
a leghosszabb ideig dolgoztak 1989 után, míg a 80–90 év 
közöttieknek pedig a veszteség a legkisebb mértékű. Ám ha 
ma összeadjuk az egyes életkori csoporthoz tartozók veszte-
ségét, az 4750 Mrd Ft (ez másfészerese kb. a Magánnyug-

1 Forrás: Average Salary in European Union 2018/Reinis Fischer
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vetül ez rájuk. 
 
Kiindulásként  azt  kell  konkrétan  megnézni,  hogy  a  GDP‐hez  mérten  mekkora  jövedelmi  veszteséget 
szenvedtek el az egy‐egy életkori csoporthoz tartozó nyugdíjasok (ld. 2. diagram). A veszteség forrása: az aktív 
életkori szakaszban számukra ki nem fizetett jövedelem. 
 
A most 64 évesek veszteségei a legnagyobbak, mert ők a leghosszabb ideig dolgoztak 1989 után, míg a 80‐90 
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1 Jelentése: Bruttó hazai termék (BHT): az országban egy év alatt előállított, végső felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) értéke. 
2 Forrás: Average Salary in European Union 2018/Reinis Fischer 
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tartozók veszteségét az 4750 Mrd Ft (ez másfészerese kb. a Magánnyugdíj pénztári vagyonnak / 2960 Mrd Ft/ 
és a nyugdíj évenként kifizetett összegének /kb. 3000‐3500 Mrd Ft/). 
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Ám ha kb. 10‐15 évet tekintünk előre – feltéve, hogy a fennmarad 65 éves nyugdíjkorhatár ‐, akkor a ma 50 
éves korosztálynak a személyenkénti vesztesége– már 45 évig fennállóan – (3,5+1,75=) 5,25 millió Ft lesz – 
ahhoz képest, mint amennyit a GDP növekedése egyébként  lehetővé  tett volna.  (ld. 3. diagram). A  leírtak 
alapján egy hatalmas paradoxon rajzolódik ki a nyugdíjasok esetében: úgy közeleg egy súlyos nyugdíjkrízis, 
hogy közben a nyugdíjasok felé – az aktív korban ki nem fizetett bérek miatt – óriási, személyenként akár 3,5‐
5,25 millió Ft jövedelmi tartozás áll fenn. 
A fennálló helyzet miatt elkerülhetetlen célkitűzésnek kell tekinteni a személyenkénti 3,5 millió Ft jövedelmi 
elmaradás pótlását és erre tekintettel mintegy 4750 Mrd Ft‐os pénzügyi alap megteremtését a jelen és a jövő 
nyugdíjasai számára.  
Arra  kell  e  pillanatban  legfőképp  törekedni,  hogy  a  társadalom  elismerje  a  jelenlegi  és  a  később  majd 
nyugdíjassá váló tömegek eddig elszenvedett jelentős jövedelmi elmaradását.  
A  kivitelezés  módjáról  érdemes  lenne  a  széles  hazai  közvélemény  előtt  vitát  folytatni  és  megoldás 
módozatairól szakértőket bevonni. 
 
Molnár Ervin 
villamosmérnök 
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Engedjék meg, hogy ezúton meghívjuk Önöket egy különleges 
bortúrára, amelynek keretében kevésbé látogatott, Dráva menti 
magyar és horvát vidékeket ismerhetnek meg.

A hangsúlyt főként azon borászatok bemutatására helyeztük, 
amelyek még ismeretlenek, kis kapacitásúak, ámbár minőségben 
a versenyt felveszik a nagyokkal. A program során a két nemzet 
borászatának múltjába, jelenébe, borkultúrájába tekinthetnek 
be, miközben kellemes kikapcsolódást nyújtanak a nagyatádi 
gyógyfürdő és a Hotel Solar szolgáltatásai is.

időpont : 2020.3. 21–23. / 2 éjszaka

1. NAp:  • Szállás elfoglalása
 • fürdőzési lehetőség a gyógyfürdőben
 • középkori est 
    Utazás autóbusszal Csurgóra, ahol Ilia Csaba, 

a Csurgói Borlovagrend Nagykövete a 400 éves 
Csokonai pincében korlátlan étel- és italfogyasztással 
várja a vendégeket. A középkori est programját korhű 
lovagi torna, népi táncbemutató és élő zene színesíti.

2. NAp: • reggeli a szállodában 
 • Borkóstoló a horvátországi Đurđevacon,
    Utazás autóbusszal Durdevacra, ahol megismerhetik 

a Dráva völgyében található városkát és annak 
középkori várát. A magával ragadó vidék kisebb-
nagyobb bormanufaktúráinak egyik hangulatos 

pincéjében igazán finom borokkal és piknikkel 
fogadják a vendégeket. (határátlépéshez ÉRVÉNYES 
személyi igazolvány elegendő) 

 • vacsora a szállodában
3. NAp:  • reggeli után hazautazás

Részvételi díj:  31 000 Ft / fő + IFA + 20 kuna várbelépő

Idegenforgalmi adó: 400 Ft / fő /éj

Egyágyas felár: 2000 Ft /éj, 

prémiumszoba-felár: 1000 Ft / fő/ éj

A részvételi díj magában foglalja a 2 éjszaka szállást félpanziós 
ellátással, a fenti programokat idegenvezető kíséretében 
és a programok útiköltségét.

vegyen részt Ön is  
ezen az élmény dús  

programon!

Hotel Solar *** 
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.

06/82/504-135, 
06/30/500-3135

infosolar@t-online.hu
www.hotelsolar.hu
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Szeniortánc

Népszerűsítettük 
a szeniortáncot
A Szabadidősport-szövetség támogatásának köszönhetően 
januárban és februárban összesen 4 alkalommal szervezett a 
NYOSZ szeniortáncot népszerűsítő foglalkozásokat Buda-
pesten, a szövetség székházában. Az volt a foglalkozások cél-
ja, hogy megismerhessék a szenior örömtánc lényegét olyan 
nyugdíjasok is – szerte az országból –, akiknek a környezet-
ében nincs ilyen típusú táncközösség. Jöttek is szép számmal 
Tatabányától Kecskemétig a tánc iránt újonnan érdeklődők, 
de olyanok is, akik már évek óta űzik ezt a mozgásformát, 
de minden alkalmat megragadnak – ezt is – arra, hogy új 
táncokat tanuljanak.

A jelentős médiaérdeklődés kísérte eseményeken Rad-
vánszki Edit és Drimál Andrea szeniortáncoktatók veze-
tésével pillanthattak be a szeniortáncközösségek életébe az 
érdeklődők. Itt is, mint minden szeniortáncközösségben, 
elhangzott a lényeg: a szeniortáncban az agy, a lélek és a test 
is tevékeny szerephez jut, hiszen a mozgás, az öröm és az 
agytorna egyaránt fontos szempont a foglalkozásokon. Rad-
vánszki Edit főszervező kiemelte továbbá, hogy a tánc a szo-
ciális kapcsolataink fejlesztésében is jelentős szereppel bír, hi-

szen az érintés ereje, az egymás iránti figyelem, a közösségi 
örömök mind-mind a korosztályt sújtó elmagányosodás el-
len hatnak, és ennek következtében sokkal később szorul az 
egyén a társadalom és a család támogatására.

Egy bizonyos kor után a mozgást szerető embernek elege 
lesz a súlyzókból, az ugrabugrálásból. Ez a szeniortánc ne-
kem pont megfelel – fogalmazott az egyik résztvevő.

Reméljük, vele is találkozunk hamarosan a nagy, or-
szágos szeniortánc-találkozók egyikén, hiszen tervezzük a 
Győri Szeniorsport Játékok alkalmával idén is az országos 
szeniortánc-találkozót (ha minden jól alakul, május 15-én), 
és ismét lesz Balatoni Randevú, amelynek programjában  
szeptember 1-jén Balatonfüreden lesz várhatóan látványos 
szeniortánc-találkozó.

Neten megy

kapcsolatban 65 felett

A szingliségnek nincs korhatára
Ha szinglikről beszélünk, általában harmincasok, negy-
venesek jutnak az eszünkbe, mert ebben az életkorban 
számít igazán a társadalom egésze számára, hogy valaki 
még beáll-e a sorba, és produkál-e utódot vagy sem. Hu-
szonéveseket még nem szokás azzal zaklatni, hogy mikor 
mennek már férjhez/nősülnek meg, bár régebben már 
25 év felett vénkisasszonynak számítottak a hajadonok.  
És sok nő 25 évesen már meg is özvegyült, de persze ak-
kor már egy másik társadalmi kategória részévé vált.

De bizony a gyermekvállalási időszak után is van élet, 
és már az idősebb korosztályt is megfertőzte a szingliség 
réme. Ahogy már korábban is írtam, a meglepő az, hogy 
minél idősebb hölgyekről van szó, annál kevésbé akarnak 
házasságra lépni, miközben a férfiak ezt akár sokadszorra 
is megtennék.

Nyilván nem mindegyik: én is ismerek olyan férfit, aki 
egy életre kiábrándult nem csak a házasságból, de még az 
együttélésből is. Bár még fiatal, lehet, hogy megváltozik 
a véleménye. Viszont olyat is ismerek, aki alig egy évvel  
a neje halála után, már hetven fölött gyorsan beszervezett 
magának egy új feleséget. Mivel a hölgy elég rossz anyagi 
körülmények között élt korábban, ez a házasság neki fő-
nyeremény. De mi van azokkal a nőkkel, főleg nyugaton, 
akiknek nincsenek megélhetési gondjaik?

Míg a férfiak egy része akár három házasság után is be-
levágna egy újabb együttélésbe, addig a nők ezt egyre ke-
vésbé szeretnék. Akár özvegyek, akár elváltak, akár soha 

nem voltak még férjnél, egyre inkább úgy érzik, hogy fe-
lesleges teljes időben (full-time) megosztani az életüket 
egy ellenkező nemű személlyel. Tehát egyre kevésbé igaz, 
hogy a férfiak játszi könnyedséggel találnak maguknak 
feleséget, ha próbálkoznak. Pedig azt tudjuk, hogy a kor 
előrehaladtával a férfiak egyre kevesebben lesznek, a nők 
meg egyre többen, így elvileg a férfiak azok, akik válogat-
hatnak. 

Azok a férfiak, akik soha nem éltek egyedül korábban, 
általában nagyon félnek attól, hogy magukra marad-
nak. Noha persze a házasság korlátozta őket, azért ebben  
a korosztályban inkább az előnyeit élvezik már: nem bán-
ják, ha az asszony határozza meg, mikor hova kell menni, 
barátjuk is egyre kevesebb van, akivel kimozdulnának, az 
otthon melegét azonban a nők szokták biztosítani – és 
most itt az összes házimunkára is gondolnunk kell, ame-
lyet ebben a korosztályban még nem igazán szokás meg-
osztani. A mostani hatvan pluszos asszonyok nagy része 
még tud például főzni, ami elég vonzó tulajdonság egy 
férfiember számára.

De ezek az asszonyok, ha valamilyen okból egyedül 
maradtak, már nem szívesen adják fel a függetlenségüket. 
Nem szép ilyen leírni, de attól még igaz: némely özvegy 
valósággal kivirágzik, mikor magához tér a gyászból. Végre 
azt csinálhatja, amit szeretne, nem kell kerülgetni a férjét, 
nem kell neki megfelelni. És ha még gondozta is valami-
lyen betegségében, akkor főleg érthető, hogy fellélegzik.

Az ilyen nő, ha meg is ismerkedik valakivel, akivel 
komolyabb kapcsolatot alakít ki, inkább marad  
a saját lakásában, a saját bútorai között. Ha van-
nak gyerekei, unokái, akik éppen elég feladatot 
jelentenek számára, akkor még több oka van 
arra, hogy ne akarjon változtatni.

fogalom-újraalkotás
Így aztán a szingli vagy mingli lét egészen más je-
lentéssel bír már, mint a vénkisasszonyság vagy az 
özvegység pár évtizeddel ezelőtt. A baby-boomer 
generáció, ahogy nyugaton nevezni szokták őket 
(ez körülbelül egybeesik a mi Ratkó-korszakunk-
kal) új szokásokat hoz a párkapcsolatokba is.

Helen Fisher, a Kinsey Intézet híres szakértője 
is érdekes példa a part-time kapcsolatra: 69 éves 
kora óta van együtt a partnerével, de úgy, hogy 
külön élnek, és ez immár öt éve tartozik a min-
dennapjaikhoz. Szerinte ez egy valóságos áldás. 
És ha valaki, ő már csak tudja...

https://mindenkiszingli.blog.hu/2020/01/23/ 
part-time_kapcsolatban_65_felett

Drimál Andrea Radvánszki Edit
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pai Unió tagállamainak járványügyi intézkedéseit, a Kíná-
ból érkező légi forgalom alakulását és az ezzel kapcsolatos 
állami intézkedéseket. Erről – további intézkedésig – 24 
óránként jelentést kell készítenie.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság feladata, 
hogy a Kínai Nagykövetséggel együttműködve gondos-
kodjon a hazájukba visszatérni nem tudó kínai állampol-
gárok tartózkodási jogának ideiglenes rendezéséről.

Az akciótervben rögzítették, hogy a BM-nek a Pénzügy-
minisztérium bevonásával kezdeményeznie kell az elrendelt 
beszerzések esetében a közbeszerzési eljárás alóli mentesség 
engedélyezését. Szintén a BM feladata, hogy az operatív 
törzs munkájával kapcsolatos adatok, információk, jelen-
tések számára biztosítson informatikai támogatást.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium feladata, hogy 
a kimenekítésre váró magyar állampolgárok helyzetéről 

nyújtson folyamatos tájékoztatást, és a Turisztikai Ügy-
nökség és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság be-
vonásával készítsen tájékoztatóanyagot a kínai állampolgá-
rok be- és kiutazásával kapcsolatos tapasztalatokról.

Az operatív törzs egyúttal felkérte a köznevelési és köz-
oktatási intézmények vezetőit és fenntartóit, valamint  
a polgármestereket, hogy amennyiben olyan beteg sze-
mélyről szereznek tudomást, aki Kínából érkezett, akkor 
vegyék fel a kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont területi szerveivel.

„Az Operatív Törzs felhívja tagjait, hogy a meghatáro-
zott feladatok végrehajtását soron kívül kezdjék meg, és 
azok előrehaladásáról a következő ülésen számoljanak be.” 
Az  operatív törzs folyamatosan elemzi a helyzetet, és ha 
indokolt, további intézkedéseket hoz.

MTI

elkészült az operatív törzs akcióterve

Elkészült a koronavírus-járvány magyarországi terjedését 
megakadályozni hivatott akcióterv, amely 28 pontból áll.

Az intézkedések célja a fertőzés esetleges magyarországi 
megjelenésének kiszűrése és lokalizálása, valamint az állami 
szervek feladatainak összehangolása, ezáltal az egészségügyi 
és járványügyi intézkedések hatékony megszervezésére.

A terv első hat pontja az Országos Rendőr-főkapitány-
ság számára ír elő intézkedéseket. Elsőként, hogy az ORFK 
soron kívül tegyen javaslatot a határforgalom ellenőrzésé-
nek és a járvány terjedésének megakadályozásra vonatkozó 
eljárásrendre, a szükséges intézkedésekre és határvédelmi 
eszközökre. Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az em-
berekre, akik Kínából érkeznek, vagy a beutazást megelőző 
14 napon belül ott tartózkodtak, valamint azokra, akik bi-
zonyítottan fertőzött emberekkel kerültek kapcsolatba, áll 
a dokumentumban. Az akcióterv előirányozza hőkamerák 
szolgálatba helyezését, esetleg további ilyen berendezések 
megvásárlását vagy bérlését. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttmű-
ködve ingyenesen elérhető információs vonalat (zöld 
szám) kell létrehozni. Az  Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ útján be kell szerezni a szükséges egészségügyi 
eszközöket. Biztosítani kell a határátkelőhelyeken szolgá-
latot teljesítők megfelelő egészségügyi védelmét és egyéni 
védőfelszereléseket, valamint fertőtlenítőhelyeket kell ki-
alakítani. Gondoskodnia kell az érintett állomány felké-

szítéséről, és a határátkelőhelyen biztosítani kell a fertő-
zöttek elkülönítését.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az országos 
tiszti főorvos számára hét intézkedést sorolnak fel. Első-
ként, hogy határozza meg és léptesse életbe a járvány elle-
ni védekezéshez szükséges eljárásrendet, erről tájékoztassa 
az egészségügyi ellátórendszerben érintetteket, különös 
tekintettel a határátkelőhellyel rendelkező területekre. 
Ellenőrizni kell a védekezéshez szükséges, raktárkészleten 
és gyártási folyamatban lévő egészségügyi eszközök körét, 
mennyiségét és minőségét, ha indokolt, intézkedni kell 
további készletek beszerzésére. Át kell tekinteni a vizsgáló 
laboratóriumok kapacitását, biztosítani kell a soron kívüli 
vizsgálatok lefolytatását. Az  állampolgárok tájékoztatása 
érdekében figyelemfelhívó kampány útján be kell mutatni 
a vírussal kapcsolatos honlapot.

Az akcióterv szerint a központnak meg kell bizonyosod-
nia arról, hogy adottak-e a feltételek a külföldről vissza-
érkező felsőoktatási diákok megvizsgálásához. Az ingyenes 
információs vonal létrehozását követően biztosítani kell az 
orvosi hátteret. Biztosítani kell az egészségügyi szakterület 
együttműködését az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
intézményeivel.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladata, hogy 
gondoskodjon a védekezésben résztvevők egészségügyi esz-
közeinek beszerzéséről.

Az Országos Mentőszolgálat feladata, hogy biztosítsa  
a határátkelőhelyeken észlelt potenciális betegek egészség-
ügyi intézménybe szállítását, és ellenőrizze, hogy az ellá-
tó személyzet maradéktalanul rendelkezik-e a megfelelő 
védőfelszereléssel. Szükség szerint gondoskodni kell azok 
pótlásáról.

Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetnek 
fel kell készítenie a rendelkezésre álló betegellátó szakterü-
letet a betegek fogadására, továbbá intézkedési tervet kell 
készítenie a rendelkezésre álló elhelyezési kapacitások bő-
vítésére.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának 
elő kell készítenie az egészségügyi védőfelszerelések gyártá-
sára történő átállást.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak 
haladéktalanul értesítenie kell az operatív törzset az Euró-
pai Tanács integrált válságelhárítási intézkedések készenléti 
helyzetének megváltozásáról, és együtt kell működnie az 
Európai Bizottság szakosított szerveivel, és tájékoztatnia 
kell az operatív törzset.

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Köz-
pontnak intézkednie kell a tájékoztatóanyagok soron kí- 
vüli elkészítéséről, továbbá nyomon kell követnie az Euró-

100 éve született a legendás kutató,  
id. dr. Béres József

1920. február 7-én, 100 évvel ezelőtt született dr. Béres 
József, a Béres Csepp megalkotója. Egyike azon magya-
roknak, akik felfedezésükkel és évtizedek kemény és 
sokáig el nem ismert munkájával kiemelkedőt és párat-
lant alkottak, egy igazi hungarikumot. Élete a szorga-
lom, a becsület, a hazaszeretet, a kitartás, a meg nem 
alkuvás, a segítőkészség egyik legszebb példája. A ben-
ne lakozó, rendkívüli elhivatottság nemzeti példaképpé 
nemesítette alakját.

A feltaláló 1972-ben alkotta meg legendás cseppjeit, amely 
ma Magyarország vezető egészségvédő készítménye. A szo-
cializmus időszakában újszerű nézeteiért kuruzslónak ki-
áltották ki, és számtalan nehézséget kellett leküzdenie, 
elviselnie, amíg találmánya a rendszerváltozást követően el-
ismertséget szerezhetett. A Béres Részvénytársaság 1989-es 
megalapítását követően készítménye hatalmas erővel rob-
bant a köztudatba, és a vállalat következetes munkája 
meghozta a hivatalos elfogadást és elismerést. A cseppeket 
2000-ben gyógyszerré minősítették, és 2013-ban az elsők 
között választották hungarikummá. Id. dr. Béres József 
1997-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tiszti keresztjét, 2002-ben Magyarország legrangosabb tu-
dományos elismerésével, a Széchenyi-díjjal tüntették ki. 
Életművét a Magyar Örökség részeként tartják számon, 
nevét intézmények, utcák, terek viselik, életútját könyvek, 
dokumentumfilmek, színdarabok, televíziós játék- és mo-
zifilm is feldolgozta. 

a WHO magyar nyelvű facebook-oldalán az 
alábbi ajánlásokat tette közzé az új típusú 
koronavírussal (2019-ncov) történő meg-
fertőzés elkerülésére:
•	 Gyakori kézmosás, lehetőleg alkoholala-

pú, fertőtlenítő hatású szappannal.
•	 tüsszentés és köhögés esetén zsebken-

dő használata, ami után ismét alapos kéz-
mosás szükséges.

•	 lázas beteggekkel való kontaktus kerü-
lése.

•	 lázas megbetegedés esetén orvos felke-
resése, a korábbi külföldi utazásokról in-
formációadás.

•	 élő vagy levágott állatokat forgalmazó  
piacok elkerülése olyan területen, ahol az 
új koronavírus már megjelent.

•	 Nyers vagy nem megfelelően hőkezelt 
állati eredetű élelmiszer fogyasztásának 
kerülése.



28 29

KörnyezettudatosanKörnyezettudatosan

Fónyad Orsolyának egyéves múlt a kisfia – mióta ő 
megszületett, Orsolya lényegesen egyszerűbb életet él. Már 
a szoptatás alatt dolgozott, így ideje sem volt nézelődni, 
vásárolgatni, és rájött, hogy mindez nem is hiányzik neki: 
„Kábé a szárítóról öltözködöm. Egyszerűen kedvem sincs 
mindennap bemenni abba a szobába, ahol a ruháim van-
nak, hogy kitaláljak valami új variációt. Van négy-öt tuti 
öltözék, a színek és a fazonok teljesen klasszikusak.

 „Számold ki, hányszor viselsz egy ruhát. Ha tízezer fo-
rintba került, de csak egyszer-kétszer veszed fel, az rosszul 
hangzik. Nekem is van egy jó drága ballonom, de tíz éve 
hordom – évi húsz alkalommal számolva legalább kétszáz-
szor volt rajtam. Egyébként meg tőlem tegnap is vitt el 
egy barátnőm ruhákat, illetve a barátnők közötti cserék is 
teljesen jók.”

Raffo Dóra: „Én arra törekszem, hogy megtanuljam, 
hogyan tudom szépen karbantartani a meglévő ruháimat 
– mondja. Egyre inkább a »hétköznapi egyenruha« irányá-
ba tolódom el – már megvannak a bevált kombinációk. 
Ezeket viselem sűrűbben, illetve ha valami kiesik, és mu-
száj pótolni, akkor ilyesmiket keresek. Egyébként nagyon 
konkrétan meghatározott preferenciáim vannak ruhák te-
rén – szín, márka, anyag és így tovább –, így alapból meg-
nehezítem magamnak a vásárlást.”

 „Évente körülbelül kétszer összeírom, hogy mi ment 
tönkre, mit nőttem ki, mire van szükség – meséli Bogi.  Így 
nagyjából képbe kerülök. Ha vásárolni kell, először a turi-
ban és online nézek körül – amit nem kapok meg így, csak 
azt veszem meg a boltban. A lista mindig bővülhet, de így 
kevesebb az impulzusvásárlás – azért persze el lehet csúsz-
ni. Lánytestvéreim vannak, szoktunk cserélni, illetve örö-
kölni egymástól. Még gyerekkorunkból hozzuk azt, hogy 
egy-egy alkalomra nem vásárolunk, és mindig igyekszünk 
olyat venni, amit ki tudunk használni.”

Ildi Wijnans: „A húszas-harmincas éveimben tipikus 
szingli voltam: egy szekrény a kosztümöknek, egy a cipők-

nek, és mindig amiatt sírtam, hogy már nem tudom hova 
tenni a cuccaimat – míg rá nem jöttem, felesleges azért 
dolgozni, hogy ruhákat vehessek, amikben dolgozni járok 
– meséli. Aztán nagyot változtattam az életemen, és azóta 
hat különböző országban éltem. Az első költözésnél a le-
geslegfontosabb ruhadarabjaim megtöltöttek két hatalmas 
bőröndöt. Hat évvel, egy férjjel és két gyerekkel később 
négyünk holmija fért be ugyanennyibe.

Nemcsak a ruhák terén, hanem minden másban is a 
minimalizmusra törekszünk. Például van egy készlet tal-
pas és egy készlet talp nélküli poharunk, nincs külön sö-
rös-, fehérboros-, pálinkás- és így tovább. Így, hogy mindig 
rend van körülöttem, és nem kell kerülgetni a sok fölösle-
ges tárgyat, sokkal jobban érzem magam. Persze azt, hogy 
mindennek van egy pozitív környezetkímélő hozadéka is, 
inkább csak a saját megnyugtatásomra mondogatom.” 

Ildi szeptemberben csatlakozott az 1 évig nem vásáro-
lok ruhát csoporthoz, és ahogy ő fogalmaz, azóta többször 
„vétkezett”.

„Egy éve született a kisfiam, és bár visszatértem a ter-
hesség előtti testsúlyomhoz, a régi ruháimat nem tudom 
hordani, mert az egész csontszerkezetem megváltozott: 
szélesebb a hátam, nagyobb a lábam. Cipőket muszáj volt 
venni, a ruháim nagy részét viszont elajándékoztam, így 
most körülbelül harminc ruhadarabom van.”

Bár a kezdeményezést remeknek tartja, meggyőződése, 
hogy a tényleges változásnak „fentről” kellene elindulnia. 
„Még ha kétezer helyett kétmillióan (vagy húszmillióan, 
kétszázmillióan) csatlakoznának is, annyi lenne az ered-
mény, mint egy kerekítési hiba. Ráadásul megint mi len-
nénk a »gonosz fehér emberek«, akik miatt a bangladesi 
gyerekmunkás még a napi kétdolláros állását is elveszíti. 
Ezért van igaza G. T. svéd fiatalkorúnak: ezt a problémát 
felülről jövő szabályozással kell megoldani, mert az ember 
sajnos nem mond le önként a kényelméről.

Mezei M. Katalin

„felesleges azért dolgozni,  
hogy ruhákat vehessek,  
amikben dolgozni járok” 

A divatipar úgy, ahogy van, összeegyeztethetetlen a fenn-
tarthatósággal. Ma már egyre többen vannak tisztában ez-
zel, és a maguk lehetőségei szerint törekednek is a változta-
tásra a fogyasztás terén, ám az évek, évtizedek alatt rögzült 
szokásoktól nem könnyű megszabadulni. Vannak, akiknek 
mégis sikerül, ők pedig az átmeneti diszkomfort után azt 
veszik észre, hogy nemcsak több pénzük marad, de az élet-
minőségük is javul. Cikkünkben az 1 évig nem vásárolok 
ruhát  csoport tagjai osztják meg ötleteiket és tapasztala-
taikat. Az elnevezést nem feltétlenül kell szó szerint venni, 
hiszen van, amikor egyszerűen kivédhetetlen a vásárlás. 
Némi átgondoltsággal és következetességgel azonban sokat 
tehetünk nemcsak a környezetünkért, de önmagunkért is.  

végül mindenki rosszul jár
A divatipar lényege, hogy minél rövidebb időn belül – 
egyetlen szezonon belül akár négyszer-ötször is – és persze 
minél olcsóbban szállítson újabb és újabb kollekciókat.  
Ez a fajta „forszírozott üzemmód” rendkívüli mértékben 
rombolja a környezetet – ami pedig közvetve vagy közvet-
lenül mindannyiunkat érint.

elképesztő adatok
A divatipar leggyakrabban használt alapanyaga a poliészter, 
amelynek előállításához évente közel hetvenmillió hordó 
olajat dolgoznak fel. Ráadásul a poliészterből készülő hol-
mikból mosás közben mikrorészecskék kerülnek ki, ame-
lyek tovább növelik a folyókban már amúgy is jelen lévő 
műanyag mennyiségét, jelentősen károsítva a vízi élővilág 
eleve érzékeny ökológiai egyensúlyát. A  szintén népszerű 
viszkóz természetes anyag ugyan, ám farostból állítják elő, 
aminek évente százmilliónál is több fa esik áldozatául.

A divatipar a mezőgazdaság után a legnagyobb vízfo-
gyasztó is: bármilyen hihetetlennek tűnik, egyetlen póló 
gyártásához kétezer-hétszáz liter vízre van szükség. A fen-
tieken túl a divatipar felelős a világ szén-dioxid-kibocsátá-
sának tíz százalékáért, ugyanis a cégek a gyártás nagy részét 
ázsiai országokba helyezik ki, ahol az energiaellátás alapja 
elsősorban  még mindig a szén. Másfelől pedig az a sok-
sok tonnányi ruha, ami tönkrement – hiszen a tartósság  
a legkevésbé sem szempont ebben az iparágban –, vagy csak 
nem talált gazdára, nem feltétlenül kerül a rászorulókhoz. 
Nagyobb részük valamelyik égetőtelepen végzi, hozzátéve 
a magáét az üvegházhatáshoz.

van a kezünkben egy eszköz
A felelősség elsősorban a döntéshozóké, hiszen a vázolt 
aggályos tendenciát megfelelő törvénykezéssel, környezet-
kímélő beruházások támogatásával, a környezetszennye-
zés érdemi büntetésével lehet (lehetne) megállítani, illet-
ve visszafordítani. Ám a magunk szintjén mi, hétköznapi 
emberek is tehetünk ezért. Van ugyanis a kezünkben egy 
eszköz: a pénzünk, amit okosabban is elkölthetünk, ily 
módon mérsékelve a keresletet a divatos termékek iránt. 
Nem könnyű azonban megszabadulni a hosszú évek óta 
tartó mechanizmusainktól, és egy lassabb, tudatosabb, eti-
kusabb fogyasztásra átállni. Ebben segítenek az alábbi – ki-
próbált – praktikák az 1 évig nem vásárolok ruhát csoport 
tagjaitól.

Altordai-Oláh Rita: „Hordd össze egy helyre az összes 
ruhád! Mindet. Ha egyben látod, hogy bármilyen alka-
lomra gond nélkül felruházhatnál egy nagyobbacska falut, 
az erősen odaver. Így könnyebb azt mondani az ötvenedik 
akármire, hogy köszi, de van otthon elég. Nekem ez na-
gyon praktikus volt.”

Bakosné Szántó Viktória: „A legfontosabb kérdés, 
amit fel kell tenni vásárlás előtt: minek? – mondja. Azaz: 
mennyire van rá szükségem? Ki, sőt EL fogom használni?  
És ez nem csak ruhákra vonatkozik. Az »egyetlen alkalomra«,  
a »megtetszett«, a »legyen ilyenem« és a hasonlók nem ját-
szanak. Írd fel egy lapra azt az összeget, amit NEM költesz 
el ilyesmire. Pár hónap sem kell, és rájössz, mennyit szórtál 
el eddig teljesen feleslegesen. Sajnos sokan azért dobnak ki 
egy ruhát, mert kifogytak belőle, kihízták, vagy csak egy-
szerűen elszakadt – folytatja. Ennyire kiment a divatból 
a varrás? Vagy én vagyok a csodabogár, aki a lomiban is 
anyagot keres, nem ruhát? Ilyenből lett a lányomnak sok 
szép cucca. A kimúlt pulcsikból meg felfejtve és újrakötve 
most készül a harminckettedik takaró. Valakinek csak jó 
lesz…”

Ódor Fruzsina Anna: „Mindig végiggondolom, hogy 
az adott holmit hányszor és hová venném fel, és tényleg 
nincs-e már a szekrényben valami más, ami jó lenne he-
lyette. Próbálom vizualizálni azt is, hogy az a bizonyos 
ruha mennyi szemetet jelent majd, amikor kilyukad, ki-
nyúlik, tönkremegy – »jó lesz rongynak« dolog nem ak-
tuális, mert ilyesmiből annyi van, ami hosszú évekig elég. 
És nem utolsósorban így néha-néha felveszek olyasmit is, 
amit már régóta nem hordok.”
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Budapesti Békéltető testület előtti 
fogyasztói panaszok 

2019-ben közel négyezren kérték a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti 
Békéltető Testület ingyenes, gyors eljárását a fogyasz-
tóvédelmi ügyekben. Az népszerű a fogyasztók és vál-
lalkozások 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 testü-
letnek köszönhetően, az esetek 24 %-ában pedig megala-
pozatlannak 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 taná-
csok elé a beadvány, mert a vállalkozások felvették a kap-
csolatot 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 teljesíte-
niük, mivel a békéltető testületi eljárás betöltötte a szere-
pét, azaz a vita lezárult. 

fogyasztói panaszok 
A legtöbb esetben (1725) a kereskedelmi ügyekben igé-
nyelték a fogyasztóvédelmi békéltetést, ide tartoztak tipi-
kusan a jótállási, kellékszavatossági ügyek, a meghibáso-
dott, tönkrement termékekkel vagy éppen az internetes 
vásárlással kapcsolatos viták. 

Az „egyéb szolgáltatás” ügycsoportba 1049 eljárás tarto-
zott, amelyek között gyakoriak voltak a hűségszerződések-
kel, mobil-, internet-, televízió-előfizetésekkel, parkolási 
büntetésekkel, javító-karbantartó szolgáltatásokkal össze-
függő kérelmek. 

A közszolgáltatással összefüggő viták száma 196, ame-
lyek tárgya rendszerint a villamosenergia-szolgáltatással, 
földgázszolgáltatással, víziközmű-szolgáltatással kapcso-
latos 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 össze, 
amelyek rendszerint kivitelezési szerződésekkel, lakásfelújí-
tással vagy egyéb építési munkálatokkal voltak kapcsolato-
sak, és sokszor milliós vagy több százezer forintos értékről 
szóltak. Itt többször elmaradt a megrendelt munka befe-
jezése, 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 szállás-
hely minőségével voltak kapcsolatosak a fogyasztói beadvá-
nyok. De ezekben az ügyekben is rendeződött a vita. 

Legkevesebb számban a pénzügyi szolgáltatások (77) 
miatt kerültek lefolytatásra az eljárások. Ide tartoztak pél-
dául a hallgatói hitellel, fogyasztói csoportokkal összefüggő 
beadványok. A bankokkal, biztosítókkal és egyéb, a Ma-
gyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi szolgáltatások-
kal összefüggő ügyek pedig áttételre kerültek a Pénzügyi 
Békéltető Testülethez, amely ezekre kizárólagos hatáskörrel 
rendelkezik. 

Február Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Remek hónapnak ígérkezik március. 
Élvezheti az otthoni harmóniát, és min-
den körülmény adott lesz akár a komoly 
megoldandó feladatok, ügyek sikeres 
megoldásához. Ne engedje azonban, 
hogy mások befolyásolják döntéseiben, 
ragaszkodjon saját véleményéhez.

Bika
IV. 21.–V. 20.

A bolygók mindenben támogatják, így 
bátran tervezhet a jövőre, nem bánja 
meg egyetlen döntését sem. Immun-
rendszerét erősítenie kell, hogy elke-
rüljék a betegségek. Ha fogyni akar, ne 
mesterséges szerekkel próbálkozzon, 
inkább táplálkozzon egészségesen.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Sokszor úgy érzi, összecsapnak feje 
fölött a hullámok, de rájön, sokkal 
erősebb, mint gondolná. Most az 
anyagiakra összpontosít, hogy növelje 
bevételét, és ezt jól teszi, mert olyan 
utazást jelez a következő hetekre a ho-
roszkóp, amelyre régóta vágyik.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Munkateljesítménye növelésére törek-
szik, de közben hibát követhet el. Nem 
kell aggódnia, nem lesz komoly követ-
kezménye, ám a jövőre nézve tanulhat 
belőle. Közben ne feledkezzen meg 
szervezete, teste igényeiről, fordítson 
több gondot bőre hidratálására.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Nagyon magabiztos, a csillagok is se-
gítik, hogy komoly előrelépést tegyen 
céljai elérésében. Március olyan idő-
szak, amikor pozitív fordulat várható 
életének több területén is. Egészsége 
megőrzésének érdekében naponta sé-
táljon a friss tavaszi levegőn.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Az e jegyben született emberek rendkí-
vül szorgalmasak, ez szélsőséges esetek-
ben munkamániához vezethet. Nos, 
ha ön is közéjük tartozik, március nem 
a megfelelő időszak a feszített munka-
tempóhoz, mert a sok stressz negatív 
hatással lesz az egészségére.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Mostanában szerettei körében, otthon 
vagy közös programokon érzi magát 
a legjobban. Ne szégyellje kimondani 
pozitív érzéseit, örömét, hogy sok időt 
tölthetnek együtt. Nem kell aggódnia 
érzelmeinek kifejezése miatt, és ne fu-
karkodjon a dicséretekkel se.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Régóta tervez ingatlanvásárlást, ami-
nek most jött el az ideje. Ehhez fon-
tosak az anyagiak, de a pénz nem 
minden, ne feledkezzen meg az önt 
körülvevő emberekről sem. Fizikai tel-
jesítőképessége csökken, szüksége van 
pihenésre és rendszeres testmozgásra.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Problémát jelenthet a felettesével való 
beszédmódja. Vigyázzon, mert ezzel 
árthat magának! Ha az elmúlt idő-
szakban sokat dolgozott, márciusban 
vegyen ki szabadságot, hogy energia-
szintje ismét megfelelő legyen. Figyel-
jen teste jelzéseire, ne terhelje túl!

Bak
XII. 22.–I. 20.

Örömmel tölti minden szabadidejét  
a családjával, még az sem töri le, ha vá-
ratlan akadályok merülnek fel egy régi 
terve megvalósítása során. Jól teszi, ha 
a hosszú távú karrierjével kapcsolatos 
célokra összpontosít. Ezen a területen 
van esélye a sikerre.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

A magánélete márciusban pozitív for-
dulatot vesz, de ehhez az kell, hogy 
ne hozzon kétséges kimenetelű dön-
téseket. Egészsége terén a folyamatos 
stressz miatt szívproblémája lehet. Bár 
nem nagy a baj, de keressen fel szak-
embert, hogy később se legyen az.

Halak
II. 20.–III. 20.

Ne tervezzen semmi újat e hónapra, 
így is sok a tennivalója. A munka mel-
lett családi kötelezettségeknek is eleget 
kell tennie, nemigen lesz ideje másra. 
Most szembesülnie kell azzal is, hogy 
nem mindig kapja meg, amit szeretne, 
de ezt el kell fogadnia.
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SodródáS.
Rejtvényünk számozott soraiban 

George Orwell (1903–1950) angol író 
1984 című világhírű művéből idézünk.

A december havi megfejtés:
Vigyázzon magára / és előzze meg / 

a tüdőgyulladást / védőoltással!
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Szekeres Lászlóné, Vép
Mostani beküldési határidő:

2020. április 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
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