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Gondolkoztak már azon, hogy miért érezzük olyan
jól magunkat természet közeli helyzetekben?
Egy szép virág, egy termő fa maga az élő gondolat, egy vízparti fuvallat vagy az erdő illata egy
megélt simogatás. Hófödte csúcs? Arcpirító tisztaság. Tengernyi napfény? Belső melegség. Hajladozó búzatábla? Halk dallam a harmonikámon. Eső után mezítláb
a fűben járni? Gyermekkorom legszebb nyara falun…
Mikor máskor gondolkozzunk el ezen, ha nem most, kora tavasszal, amikor
– ha csak jót akarunk magunknak – minden alkalmat megragadunk, hogy találkozzunk a nagy Öreggel, a Természettel.
Szokásos heti nagy sétám a kedvenc, Rába menti, vízparti töltésre vezetett.
Viharos, szeles február közepi nap volt. Bár langyos, napos időnek ígérkezett a
szobából, de a tornádószerű széllel szemben még sosem éreztem ilyen embert próbáló kihívásnak a sétát. A kitartásomat tesztelő elhatározásomban alig osztozott
velem egy-két hozzám hasonlóan elszánt, hatvanon túli természetimádó, napimádó, sétaimádó.
Azt hittem, nem érem el a szokásos célt, a töltés végi sorompót, annyira elfogyott
körülöttem a levegő. Kabátomba, csuklyámba belemarkolt a szél, mint valami
vitorlák, kifeszültek, tereltek volna visszafelé, és kb. szabálytalan csárdásléptekkel
– kettőt előre, egyet hátramenetben – próbáltam leküzdeni a kitűzött távot.
Az út egy szakaszán lényegében egyedül voltam. Mint ahogy manapság a munkámban is így érzem. Jönnek a szembeszelek, kisebb-nagyobb széllökések próbálnak lesöpörni, és csak a belsőm melege, az agyam józansága vigasztal: a kanyarok
után majd megfordul a szél, s hátamba kapom, ami hajt majd, és nem taszít.
És az áldott Nap is szemkápráztató lesz, és a kabát szorításán is engedhetek majd,
mert a belső meleg utat tör…
Azt hiszem, azért áll olyan közel hozzánk a természet, mert önnön szinonímájaként alakítja életünket, „természetünket”. Ma magaménak éreztem a szelet,
kisöpörte az agyamból az avítt gondolatokat, helyet csinált az újaknak.
Lehet, hogy „szélütöttnek” gondoltak, akik látták: egy ember küszködik a széllel, de minek is, nincs jobb dolga? Mégis úgy érzem, ma egy kicsit eggyé váltam
a Természettel, és így, a széllel bélelt élettel még inkább fontos lett,
hogy vigyázzak rá.
Némethné Jankovics Györgyi
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Az anyag megjelenését a Pfizer Kft. támogatta.

Címlapsztori

Címlapsztori

Közösségekben a közösségekért
Béres János több mint egy évtizede vesz részt a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének a munkájában, ami a fő irányítója a megyében működő nyugdíjasklubok szervezett működésének.
A szervezetünk sajátossága az, hogy a megyei hatáskörünk
ellenére nem a megyeszékhelyen, hanem Nagykanizsán
van a bejegyzett székhelyünk és innen próbáljuk szervezni
a megyei nyugdíjasklubok életét Zalaszentgróttól Lentiig.
Egyenes következménye viszont ennek az, hogy a megyei
önkormányzattól szinte semmi támogatást nem kapunk.
Annak ellenére, hogy tagja vagyok a Zala megyei idősügyi
tanácsnak, ami nagyon jól működik, de anyagilag képtelenek támogatni minket – kezdte megemlékezését Béres
János, aki 2002-től tagja a megyei elnökségnek és 2012 óta
választott elnöke a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének.
A megyei szervezetünk hivatalosan 1991-ben alakult
meg. Ez annak a munkának köszönhető, hogy az akkori
vezetők az ismeretségeik révén keresték fel a megyében lévő
települések klubjait, és szervezték meg a megyei rendszert.
A szervezetünkről elmondható az, hogy az utóbbi néhány évben jelentős átalakuláson ment keresztül. Amíg
2005-ben még 2700 fölött volt a taglétszámunk, ez mára
lecsökkent 1500 fős taglétszám alá. Köszönhető ez annak,
hogy több klub is kivált a szervezetünkből, mert más országos nyugdíjasszövetségek jobb feltételeket kínáltak a
működésükhöz. Jó példa erre a honvédség, valamint a határőrség klubja – ami itt Nagykanizsán egy nagyon jelentős nyugdíjasréteget foglal magába –, mivel a Honvédelmi
Minisztérium több támogatást ad klubjaiknak, ezért napjainkra váltottak is.
A másik probléma viszont az, hogy viszonylag sok kistelepülés klubja szűnik meg azért, mert a tagság kiöregszik, és az aktivisták vagy elhaláloznak, vagy olyan betegek,
hogy nem vállalják a vezetői szerepet. Ezekben a falvakban
nincs utánpótlás, hiányzik az a korosztály, akik felelősséggel átvennének a klubmunka szervezését.
A szervezet működéséhez Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nagyon sok segítséget ad. Nagyon kedvezményesen a régi moziban kaptuk meg azt az irodát, ahová a szervezetünk hivatalosan be van jegyezve. Amennyiben
nagyobb rendezvényünk van, az önkormányzattól „bérlünk” nagyobb termet, de csak az áfát fizetjük ki. A szervezet működtetésére az év elején kiírásra kerülő pályázatokon
rendszeresen 50–60 ezer forintos támogatást kapunk.
Jelenleg 17 klub tartozik a szervezethez. Egy olyan klubunk van, ami nem egészen nyugdíjasszerveződés, a Napfény és Rákbetegek Egyesülete, de itt is többségében idős
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emberek alkotják a tagságot, mert sajnos az idős
emberek sajátja ez a betegség. Elmondható viszont
az, hogy ez a klub egyébként a legaktívabb csoportunk. Ezt a tevékenységet
ismertük el akkor, amikor
az elmúlt évben a csoport vezetőjét országos elismerésre
terjesztettük fel.
A szervezetekkel a kapcsolattartás ma már a korszerű
számítástechnikai eszközökön keresztül történik. Minden
hónapban elnökségi ülést tartunk, ahol csak a hétfős elnökség vesz részt, és értékeljük a elmúlt időszak tapasztalatait, valamint pontosítjuk az előttünk álló feladatokat.
Ezt követi a kibővített elnökségi ülés, ahol már a szervezetek vezetői is részt vesznek.
A működésünk sajátossága az, hogy az elmúlt időszakban nagyon jó és szoros együttműködést tudtunk kialakítani az önkormányzati vezetéssel. Volt egy személy, aki
összekötő kapocsként dolgozott, és a nyugdíjasok által
elfogadott feladatokat eljuttatta az önkormányzathoz,
és igyekeztek biztosítani a megvalósítás feltételeit. Ilyen
közös programunk már évek óta a Nyugdíjasok Hetének
rendezvényei, ami az idősek világnapjához kapcsolódik.
Ennek lebonyolításában az összes tagszervezet részt vesz,
,és a dalos találkozóktól a közös sétáig minden van ezen
a napon. Ennek olyan nagy a népszerűsége, hogy 5–600
időstársunk szokott elsétálni – már aki teheti – a csónakázó
tóhoz, és itt a szabadtéri kellemes környezetben zajlanak az
események, olyan „majális”-szerűen.
De május elején szintén a várossal közösen rendszeresen
megünnepeljük a tavasz beköszöntét is egy igazi majálissal. Ilyenkor a város állja a költségeket, és általában egy tál
melegétellel, például babgulyással vagy más finomsággal
kedveskednek. A nap eseményeihez hozzátartozik még az,
hogy a nyugdíjasszervezeteink kulturális műsorral járulnak
hozzá az ünnepi hangulathoz. Meg szeretném említeni azt,
hogy ezeken a rendezvényeken részt vesznek azok is, akik
nem tartoznak a tagjaink közé. Nemcsak elvben vagyunk
nyitottak a többi civil klub és a nem szervezett tagok felé,
hanem a gyakorlatban is. A szervezés a miénk, de úgy gondoljuk, hogy legyen része ezekben az ünnepekben minél
több idős társunknak.
Évente megszervezzük a világ gyaloglónapot, amikor
a városközpontból a közel nyolc kilométeres távot teljesítjük a csónakázó tóhoz, és ezen a programunkon is nagyon
szép számmal szoktak részt venni a nyugdíjasaink. Ehhez
szoktak csatlakozni a szív- és tüdőbetegek egyesületei is.

Sok olyan rendezvényünk van, ahol előadások keretében a
nyugdíjjal, munkajoggal vagy a bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban vannak előadások, ahol olyan hasznos hétköznapi tanácsot kapnak az idős emberek, amelyek
befolyásolják a mindennapjaikat. De több olyan előadást
is szervezünk, ahol az egészséggel kapcsolatos figyelemfelhívás történik meg, ami ebben a korban szinte napi probléma. Reumatológiai, hallás- és szemvizsgálat, érrendszeri
betegségek stb. mind ezt a korosztályt érintő kérdések.
Középiskolámat Pécsett végeztem el a Pollack Mihály Építőipari Technikumban. E szakmához a lakhelyem fejlődésénél kaptam kedvet, és 1970-től nyugdíjba
vonulásomig technikusként – művezetőként –, később
építésvezetőként dolgoztam. Külső megrendelésre sok
vasúti telephelyen végeztem új létesítmények építését,
meglévő épületek átalakítását-felújítását, lakások karbantartását.
Kedvet éreztem alkalmazottként is a MÁV-nál dolgozni, ahol a Nagykanizsa–Balaton déli partja-, Nagykanizsa
–Barcs-vonalon dolgoztam középvezetőként. Itt nagyon
erős szakszervezeti tevékenység volt
Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy édesapám
a családjával 1948-ban jött át Magyarországra Arad mellől. Az akkor nagy fejlődésnek indult olajfúrásnál vállalt
munkát. Nagykanizsai telephellyel az egész ország területére érvényes kőolajmezők feltárásánál, illetve kitermelésénél-fúrásánál dolgozott. Családalapítás, én középső
gyermekként – bátyám és öcsém közt – születtem Székesfehérváron, de az akkori MAORT-telepen nőttem fel
(MAORT – Magyar Amerikai Olaj Részvénytársaság),

Nagykanizsa üzemközpont volt, amelyet dolgozóinak
épített fel az „olajos” cég. Sok segítséget kaptunk a munkahelyi szakszervezeten keresztül, ami könnyítette a három gyermek felnevelését. Édesapám a kezdetektől nagy
aktivitással dolgozott a szakszervezeti területen, ami számomra egy életre adott indíttatást az emberek problémáival történő foglalkozáshoz.
Középiskolámat Pécsett végeztem el a Pollack
Mihály Építőipari Technikumban. E szakmához a lakhelyem fejlődésénél kaptam kedvet, és 1970-től nyugdíjba
vonulásomig technikusként – művezetőként –, később
építésvezetőként dolgoztam. Külső megrendelésre sok
vasúti telephelyen végeztem új létesítmények építését,
meglévő épületek átalakítását-felújítását, lakások karbantartását.
Családalapítást követően három fiúgyermek édesapja
lettem, akikre ma is büszke vagyok.
Azt viszont tapasztalhattam, hogy a különböző ágazatok között a fő kérdésekben mégis volt egy jelentős összefogás, de amikor jött a nyugdíjazás, az embereik elvesztek,
elengedték az embereik kezét. A nyugdíjasok valahol egymagukban maradtak és leültek. Ekkor láttam meg annak
a szükségességét, hogy a tartalmas nyugdíjasélet biztosításához az embereknek össze kell fogniuk, és valamilyen
szervezethez tartozva értelmes elfoglaltságot kell nekik
biztosítani. Ennek hiányában egyre nagyobb lesz az elmagányosodás és az ezzel járó kiszolgáltatottság. Ezért vállaltam és vállalok ma is feladatokat a nyugdíjasszervezet
életében.
Demeter Ferenc
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Nyugdíjügyeink

Nyugdíjügyeink

Extraprofitot fizet az állam
nyugdíj címén azoknak,
akik nagyon jól kerestek
Az „extra magas nyugdíjak” nem nyugdíjak – ezzel
a felütéssel kezdte levelét Gerencsér László, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, az Ismerje meg a nyugdíjrendszert! című könyv szerzője.
A magyar nyugdíjrendszer jelenleg milliós ellátásokat
is biztosít, amit extra magas nyugdíjaknak is neveznek.
A legutóbbi ismert adatok szerint Magyarországon tavaly
nyáron 23-an kaptak 1 és 2 millió forint közötti nyugdíjat,
9-en pedig kétmillió forint felettit. Hogy ezeket az ellátásokat is nyugdíjnak nevezik, annak az az alapja, hogy a
nyugdíjrendszer biztosítja a kiemelt járandóságokat is.
Gerencsér László szerint viszont az extra magas nyugdíjak lényegüket tekintve nem nyugdíjak, mert nem felelnek
meg a nyugellátás alapelvének, miszerint a nyugdíj az öregek alapvető megélhetési forrása.
Az Alaptörvény megélhetést és létbiztonságot említ.
A nyugdíjtörvényben nem definiálták ilyen oldalról a nyugdíj fogalmát, viszont azt írják, hogy az Alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy
véglegesen munkaképtelenné válók, valamint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében alkották meg a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényt.
Az Alaptörvény két helyen is megerősíti, amit a közgazdász mond. Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami
nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott
társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével
segíti elő.
A közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályait a közös szükségletek kielégítéséhez való kiszámítható
hozzájárulás és az időskori létbiztonság érdekében sarkalatos törvény határozza meg. Gerencsér László maga is nyugdíjas, szerinte a milliós nyugdíjak lényegesen nagyobbak
annál, mint amennyi a nyugdíjas megélhetéshez szükséges.
Hozzátette, a nyugdíjrendszerek sokfélék, különböznek
abban is, hogyan és milyen szinten biztosítják a megélhetést, de általános sajátosságuk, hogy kizárják az extra magas
ellátások keletkezését.
Például nyugdíjplafont írnak elő vagy járulékplafont,
aminek következtében a nyugdíj sem léphet túl egy bizonyos szinten – utóbbi felállás volt Magyarországon is, de
2013-tól megszűnt a járulékplafon, szép fokozatosan meg-
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jelentek a milliós nyugdíjak, majd a bérrobbanással egyre
többen kaptak kiemelkedően magas járadékot.
Ha az Alaptörvény szövegéből indulunk ki, az világos,
hogy a milliós nyugdíjak túlmutatnak a megélhetés, létbiztonság fogalmán. Ettől még kérdés, mi számít extra magas
nyugdíjnak.
Nyugdíjplafon és megélhetés
Amilyen határozott vagyok a tekintetben, hogy nyugdíjplafon kell, olyan határozatlan vagyok abban, hogy mennyi
is legyen – mondta megkeresésünkre Gerencsér László. Valahol a bruttó átlagkereset 2–3-szorosa között húzná meg
a határt, hogy ennél magasabb összegeket már ne vegyenek figyelembe a nyugdíjszámításnál. Hozzátette, nyilván
egy alacsonyabb nyugdíjú és keresetű ember másképp ítéli
meg, hogy mi a magas nyugdíj, a kiemelkedő megélhetés,
vitatkozni lehet erről.
Simonovits András nyugdíjszakértő is foglalkozott
a kérdéssel – hasonló megközelítéssel évekkel korábban
272 ezer forintos nyugdíjplafont számolt. Megkeresésünkre most azt mondta, jelenleg 400–500 ezer forint között
lenne reális maximálni a nyugdíjat. Gerencsér László szerint célszerű lehet figyelembe venni azt a KSH-felmérést
is, amelyből kiderül, hogy az emberek szerint mennyiből
lehet megélni, jól megélni. A 2019-es felmérésben megkérdezettek szerint átlagban havi 257 ezer forint kell a jó
megélhetéshez. De még a legmagasabb fizetési kategóriába
tartozók szerint is „csak” havi nettó 396 ezer forint kell
ehhez. Ez utóbbi szám egybevág a mostani bruttó átlagkereset duplájából levezett nyugdíjplafonösszeggel is.
Ha itt húznák meg a határt, abból következne, hogy
lényegesen több az extrának minősíthető ellátások száma,
mint amit a milliós nyugdíjak jeleznek. Utóbbiak inkább
csak a „jéghegy csúcsát” jelentik Gerencsér László szerint,
ráadásul – változatlan szabályozás esetén – többmilliós ellátásokkal is számolni kell majd. Havi 300 ezer forint feletti állami nyugdíjat több mint 38 ezren kaptak a legutóbbi adatok szerint – ennél tehát kevesebb embert érintene
a nyugdíjplafon.
Nem igaz, hogy megvették, mert megfizették a járulékokat. Az extra magas ellátások védelmében egyesek azzal
érvelnek, hogy az érintettek „megvették” azt, mert megfizették a járulékot. Kérdés, miért engedték „megvenni”,

amikor nyugdíj (=megélhetés) szempontból nincs szükség
rájuk. De Gerencsér László szerint ez a „megvétel” nem
igaz, mert mindnyájan csak durván a nyugdíjunk egyharmadát finanszírozzuk egyéni járulékbefizetéssel. Kétharmad közpénzből származik, döntően a munkáltatói
befizetésekből, 2012. óta a szociális hozzájárulási adóból.
(Érdekességként: a munkáltatói befizetésekre akkor sem
volt plafon, amikor az egyéni járulékra volt.)
Simonovits András szerint viszont nincs jelentősége annak, hogy a nyugdíjbefizetéseknek csak egy része egyéni
járulék, a másik fele munkáltatói befizetés. Hiszen mindkettő a bér arányában fizetendő, a munkáltatói befizetés is
nagyrészt nyugdíjcélra megy. Közgazdaságilag pedig akár
meg lehetne lépni egy szuperbruttósítást is, ami után az
egész nyugdíjcélú befizetést a bérből vonnák le, és fel sem
vetődne a kérdés – tette hozzá.
Gerencsér László arra is felhívta a figyelmet, hogy a járulékbevételek növekedésével sem indokolható racionálisan a járulékplafon eltörlése. Mert igaz ugyan, hogy a járulékplafon eltörlése utáni első időkben jobban nőnek a
járulékbevételek, mint a nyugdíjkiadások, viszont mivel a
keresetnek sokkal nagyobb hányada válik nyugdíjjá, mint
amekkora nyugdíjjárulékot levonnak belőle, egy idő után
a kiadási többlet nagyobb lesz, mint a bevételi.
Hosszú távon pedig a kiadási többlet megközelítőleg
mintegy háromszorosa lesz a bevételinek. Tehát az első
időszak bevételi többletéért a későbbiekben nagyon drágán
kell fizetni. Ráadásul a kifizetési többlet olyan időszakra
tolódik, amikor a demográfiai folyamatok lényegesen kedvezőtlenebbé válnak.
A szakértő szerint jó erkölcsbe ütközik az extra magas
nyugdíj. Ezek alapján Gerencsér László megállapítja, hogy
a nyugdíjrendszer olyan ellátást is biztosít nyugdíj címén,
ami lényegét tekintve nem is nyugdíj, hanem a nagyon magas keresetűeknek közpénzből juttatott, nyugdíjjal kombinált, normális funkció nélküli ellátás, magas extraprofitot
eredményező befektetés.

Az már csak hab a tortán, hogy zömében olyanok kapják, akik nagy valószínűséggel nincsenek is rászorulva a
nyugdíjra – tette hozzá. És ezzel az állam nem tesz eleget
azon természetes kötelezettségének sem, miszerint mérsékelni kell az indokolatlan jövedelemkülönbségeket.
Mivel az extra magas nyugdíjaknak nincs racionális indoka, megszüntetésük lenne ésszerű Gerencsér László szerint, a jövőre nézve csak a megélhetést biztosító maximált
nyugdíjat folyósítanák nekik.
A gazdagok többet tudnak kivenni a kalapból.
Simonovits András még arra hívta fel a figyelmünk, amit
most kezdenek világszerte felismerni, hogy hosszabb ideig
élnek a gazdagok. Szerinte legalább három dolog szól a túl
magas nyugdíjak ellen.
Nem kell azzal idegesíteni az embereket, hogy másoknak milyen magas a nyugdíja.
Nem kell gazdag embereket belekényszeríteni abba,
hogy milliós nyugdíjat kapjanak. Elég, ha az átlagfizetés
két-háromszorosát veszik figyelembe náluk.
Akik kiemelkedő jövedelmet kaptak, és emiatt a nyugdíjuk is extra magas, azok sokkal többet vesznek ki a közösből, mint akik nem. Ez igaz egyébként akkor is, ha maximált a nyugdíj – tette hozzá.
Vegyünk például egy nyugdíjast, aki havi 300 ezer forintot kap (azaz évi 3,6 millió forintot) 30 évig, tegyük
mellé azt, aki csak havi 60 ezer forintot kap, mindössze
1 évig. Nyilvánvaló, hogy a magasabb nyugdíjú, tovább
élő személy többet tud kivenni a közösből, mint az alacsonyabb nyugdíjú, kevesebb ideig élő.
Mindez azt jelenti, hogy a nyugdíjrendszerben hihetetlen mértékű átcsoportosítás zajlik a rövid életű szegényektől a hosszú életű gazdagokhoz. Ez bizonyos fokig elkerülhetetlen, de akkor is korlátozni kell a nyugdíjkifizetéseket
– szögezte le Simonovits András.
Forrás: 24.hu

Generációnk televíziós magazinműsor
A Generációnk Magazin márciusban már 13. alkalommal televíziós adás formájában is elérhető.
A Helyi Televíziók Országos Egyesülete mintegy 90 helyi televíziót tömörít, melyek együttműködésének köszönhetően minden hónapban legalább egyszer (de van, ahol egy héten át)
közvetítik a Generációnk Magazin 30 perces tévéműsorát. A műsorban követni lehet az újságunk egyes tudósításainak hátterét, nyugdíjas eseményeket, közösségek életét, nyugdíjas
egyéniségeket – ahogy ez a lapban is megjelenik.
Javasoljuk Olvasóinknak, keressék a helyi tévécsatornák 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!
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Aktuális

Nőnapra
A márciusi nőnap alkalmából köszöntjük az alábbi versekkel hölgy olvasóinkat.
Ábrányi Emil: Mosoly
Mosolygott mindig. Mélabús mosoly,
Melyben sugár s könny lágyan összefoly.
Jól tudtam, hogy nagy, nagy bánatja volt.
Nem láttam mégse bájosabb mosolyt.
Faggattam, kértem: Nos, mi bántja hát?
De mást nem láttam, csak szép mosolyát.
Rajtam pihent a könny-áztatta szem,
S mosollyal mondta: Nem fáj semmi sem!
Mint vándor-angyal járt e bús világban.
Ha égre nézett, mosolyogni láttam.
Úgy tetszett nékem: a magasba fönt
Mosolygó szemmel társakat köszönt.
Utólszor láttam. Sírtak körülötte.
És ő mosolygott. Némán. Mindörökre!
Ady Endre: A fehér csönd
Karollak, vonlak s mégsem érlek el:
Itt a fehér csönd, a fehér lepel.
Nem volt ilyen nagy csönd még soha tán,
Sikolts belé, mert mindjárt elveszünk,
Állunk és várunk, csüggedt a kezünk
A csókok és könnyek alkonyatán.
Sikoltva, marva bukjék rám fejed
S én tépem durván bársony-testedet.
Nagyon is síma, illatos hajad
Zilálva, tépve verje arcomat.
Fehér nyakad most nagyon is fehér,
Vas-ujjaim közt fesse kékre vér.
Ragadjon gyilkot fehér, kis kezed:
Megállt az élet, nincsen több sora,
Nincs kínja, csókja, könnye, mámora,
Jaj, mindjárt minden, minden elveszett.
Fehér ördög-lepel hullott miránk,
Fehér és csöndes lesz már a világ,
Átkozlak, téplek, marlak szilajon,
Átkozz, tépj, marj és sikolts, akarom.
Megöl a csönd, ez a fehér lepel:
Űzz el magadtól, vagy én űzlek el.
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Zelk Zoltán: Tizennégy sor
Hogy ifju tested átsüt a halálon,
másfélezer magányos éjszakámon,
hogy vakmerőn és jogtalan szeretlek,
hogy árvaságom ablakát beverted,
hogy lelkem fölvérzi a hulló ablak,
hogy a temetők rám ujjal mutatnak,
hogy vén szememben nincs egyéb dicsőség,
nincs más erény már, csak az ifju szépség,
hogy gyüretlen hasad, tündöklő térded
napkeltét lesik a didergő éjek,
hogy nyitott szemmel alszom, mint a holtak,
mert arcod fénye nem szünik fölöttem,
s kiver a boldogság, mint a verejték –
oly gyönyörű! oly elviselhetetlen.
Wass Albert: Szeretném
Szeretném, ha egyszer az lehetnék,
Ami leginkább lenni akarok.
Ha egyszer azt mondaná valaki:
Megsajnáltam a bánatodat,
Hitetlenségedet, háborgásodat,
S neked adom mi legdrágább neked:
A sorsodat, az önéletedet.
Neked adom a teremtésedet.
Akkor azt mondanám: legyek erő,
A végtelenség örök ereje,
Aki nem néz hátra, csak előre,
S nem hallja a múlt idők zenéjét.
Legyek az őskor mitikus gigásza,
Aki számára nincsen vég, határ,
Hogy két karommal a világot rázzam,
S a hitemet, az igazságomat
Belesüvöltsem, belekiabáljam;
Eszme legyek, kirobbanásra kész,
Szent Géniusz, hatalmas és merész,
Aki előtt a végtelen szabad!
Erő legyek, kiben nem él az álom,
Ki győzni tudjon Olimposz-csatákon,
Kiben jövendő nagy világok élnek,
Ki a babonának és hitetlenségnek
Kiszúrja titokzatos Küklopsz-szemét.
Erő legyek, nagy alkotó erő,
Romboló, világokat teremtő,
Kinek lelkében eszme-lángok égnek,
S nem fél a Halál sötét szellemének
Bátran, büszkén a szemébe nézni.
Erő legyek: jövő ködébe látó,
Erő legyek: nagy eszmékért csatázó,
Zengjem a ködös mindenségen át,
Egy új teremtés király-himnuszát!
S ha egyszer majd az idő műhelyéből
Jőnek tüzesebb világ-hajnalok,
Tudjam, hogy élek, dalolok, vagyok!
Szeretném, ha egyszer az lehetnék,
Ami igazán lenni akarok.

A NYOSZ 2020. évi
rendezvényterve
Felmenő rendszerű kulturális
versenyek, találkozók
Nyugdíjas szavalóversenyek / Költészeti szemle:
Észak-Magyarország: Miskolc
2020. május 29.
Közép-Dunántúl: Veszprém
2020. április 23.
Dél-Alföld: Békéscsaba
2020. április 24.
Nyugat-Dunántúl: Győr
2020. április 20.
Dél-Dunántúl: Szekszárd
2020. április 15.
Észak-Alföld: Nyíregyháza
2020. június 12.
Budapest, Pest megye: Budapest
2020. május 7.
ORSZÁGOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ SZEMLE:
Budapest
2020. szeptember
Téma: Anya, család, kedves
Nyugdíjas dalos versenyek:
Észak-Magyarország: Salgótarján
Közép-Dunántúl: Székesfehérvár
Dél-Alföld: Orosháza
Nyugat-Dunántúl: Szombathely
Dél-Dunántúl: Pécs
Észak- Alföld: Debrecen
ORSZÁGOS DALOS TALÁLKOZÓ
Győr (egyéni népdal, magyar nóta)

2020. május 19
2020. május 23.
2020. május 8.
2020. május 14.
2020. május 30.
2020. június 8.
2020. június 11–12.

Nem felmenő rendszerű kulturális
versenyek, találkozók, fesztiválok
ORSZÁGOS TÁNCTALÁLKOZÓ:
Gyula
2020. június 13.
ORSZÁGOS NYUGDÍJAS KÖNNYŰZENEI TALÁLKOZÓ
Salgótarján
2020. június 9–10.
NYUGDÍJAS DALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA
Tiszántúl:
Hajdúnánás
2020. április 23.
Sportrendezvények:
Bellér László Sportnapok:
Ózd
2020. május 8-9-10.
Bakonyi túra:
Veszprém–Vinye
2020. június 26.
Horgászverseny:
Kaba (Hajdú m.)
2020. július
Nemzetközi sporttalálkozó
Szlovákia–Nyitra
2020. május
Magyarországi Szenior Sportjátékok
Győr (nemzetközi)
2020. június 24–25.
Szerbiai Nemzetközi Sporttalálkozó
2020. május 31. – június 3.

Csehországi Nemzetközi Sporttalálkozó
2020. július
Megyei családi és sportnap
Hely Békéscsaba
Megyei egészségügyi és sportnap
Hely Tiszacsege (Hajdú m.)
Európai Sporthét
Veszprém

2020. augusztus 8.
2020. június 4.
2020. szeptember 25.

Egyéb kulturális találkozók:
Nőnapi Ünnepség:
Székesfehérvár
2020. március 5.
Szépkorúak 5. Megyei Kórusfesztiválja:
Heves
2020. március 17.
Örök Ifjak Kulturális Fesztivál:
Mosonmagyaróvár
2020. március 20.
Regionális Nyugdíjas Találkozó:
Csopak
2020. május 9.
Nyugdíjas Amatőr Képzőművészek Kiállítása
Hódmezővásárhely
Műveltségi vetélkedő – döntő:
Budapest
Dél-Dunántúli Kult. Találkozó:
Tamási
2020. május 15.
Kolbász Olimpia:
Békéscsaba
2020. október 3.
Nemzedékek Találkozója:
Encs
2020. szeptember 12.
Nemzetiségi Kulturális Találkozó:
Komádi
Balatoni Randevú
2020, Balatonfüred, augusztus 31-től szeptember 2.
• aug. 31. Dalköri fesztivál (népdalkörök, kórusok, nosztalgia
körök)
• szept. 1. Sport+ rekreációs programok, Szeniortánc találkozó
• szept. 2. Érdekvédelmi konferencia: Jó idősügyi gyakorlatok
az önkormányzatoknál
Évfordulós tagszervezetek ünnepségei:
• Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Város Nyugd.Szerv. Szövetsége : 30 év 2020. október
• Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége: 30 év
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugd. Szerv. Szövetsége:
25 év 2020. október
• Veszprém Megyei Nyugd. Szerv. Szövetsége: 25 év 2020.
június 23.
• Fejér Megye és Székesfehérvár Nyugd. Baráti Egyesület: 15 év
Irodalmi pályázat:
Beadási határidő: 2020. november 5.
Téma: a) Unokázni jó! b) A munkát dalolom!
ÖregSzem Fotópályázat
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Programjavaslat:

1. nap, augusztus 31., hétfő – Országos Dalköri Fesztivál
–– a NYOSZ-tagok 500 Ft-os regisztrációs jeggyel látogathatják az aznapi programokat
2. nap, szeptember 1., kedd – Szenior hétpróba, Országos Szeniortánc-találkozó
–– a NYOSZ-tagok 500 Ft-os regisztrációs jeggyel látogathatják az aznapi programokat
–– nem NYOSZ-tagok számára a programok napi 1000
Ft-os regisztrációs jeggyel látogathatók
3. nap, szeptember 2., szerda – érdekvédelmi konferencia – ingyenesen látogatható
–– téma: jó gyakorlatok az önkormányzatok időspolitikájában
–– turisztikai program: hajózás, borkóstoló – a részvételi
díj szervezés alatt

Napközben és este több étterem és büfé várja gasztronómiai 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 hálószobák, felszerelt konyha, fürdő, terasz stb.) és moteljében augusztus 30.–szeptember 4. között egynapos/egyéjszakás és csomagárakkal:
Egy nap/egy éjszaka tetszőleges napon, idegenforgalmi adóval, ellátás nélkül
–– klímás, teljesen felszerelt mobil házban, kétágyas szobában vagy 3 ágyas, egyterű, felszerelt apartmanban:
7000 Ft/fő (egyedül egy kétágyas szobában: 13 000
Ft/fő)
–– klíma nélküli, teljesen felszerelt mobil házban kétágyas 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 háromnapos programjára, előző napi (aug. 30.) érkezéssel és
következő napi (szept. 3.) elutazással:
–– klímás, teljesen felszerelt mobil házban, kétágyas szobában: 27 000 Ft/fő
–– 4 ágyas motelszobában: 23 000 Ft/fő
–– Nem NYOSZ-tagoknak + 500 Ft/fő/éj.

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 Konferenciaközpont
A füredi vasútállomástól 500 méterre és a kempingtől
alig két utcasarokra fekvő Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont tömbje valódi 21. századi létesítmény. Az épületegyüttes fedett és szabadtéri színpadot, mozit, fallabdapályát, 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 helyezhető 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-
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Részvételi és fizetési feltételek:
tól 1,5 km-re található. A város híres mediterrán klímájáról, a gyógyvízzé nyilvánított savanyúvizéről, valamint
a szőlő és a bor nemzetközi városa is.
A kemping változatos szolgáltatásokat nyújt a vendégeknek. Saját strandján homokos partszakasszal várja a vendégeket, továbbá vízicsúszda, felnőtt- és gyerekmedence is
hozzájárul a fürdőzés élményéhez. A szabadidő aktív eltöltésére számos sportolási és szórakozási lehetőség található.

Szállásigények jelzése a NYOSZ elérhetőségein április
20-ig. A később érkező igények teljesítését nem tudjuk
garantálni!
Szállásköltségek befizetése: első 50% április 20., második 50% július 20.
(Megköszönjük, ha a teljes szállásköltséget május 1-jéig
befizetik a jelentkezők.)
A programokra jelentkezés, étkezésigénylés, fakultatív 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!
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Boszorkányos „Banya Tanya” Nagyatádon
Ez évben is egymást követő több pénteken boszorkányok
lepték el a nagyatádi Hotel Solar szobáit. Nem véletlenül
írták ki a bejárati ajtóra, hogy „Banya Tanya”. Előzetes feladatként csaknem az egész várost be kellett járniuk, hisz
a boszorkányest előtt értékelték a városismereti feladatok
megoldását – mondta Nagy Erika főszervező. Ekkor hangzottak el az előre megadott boszorkányos szavakkal összeállított versek is. Érdemes volt fáradozniuk a résztvevőknek,
mert bájitalt, az ügyesebb
csapatok pedig egy-egy
üveg pezsgőt is kaptak.
A boszorkányestre aztán
beöltöztek a résztvevők.
Mészáros Mária mesterjós
ismertette a hazai boszorkányság történetét, majd
ingával, kockával, kártyával
mutatta be a vizsgálatot,
hogy van-e rontás az illetőn. Egy bátor vállalkozón
még a viaszöntést is bemutatta szeánsz keretében.
Kiszebábégetés

Hatvanban báloztak a Heves megyei
nyugdíjasok
Boszorkányok
Annyi boszorkány jött össze egy-egy nap, hogy alig fértek
el az aulában. Ők is finom bájitalt kaptak. Nem maradt el
a télűzést jelentő kiszebáb elégetése sem az Obsitosok jóvoltából. Természetesen a találkozó boszorkány-bállal zárult Ignácz János zenéjére.
Györke József

Farsangoltak a nyugdíjasok Dél-Somogyban
Jelmezbe bújtak a nyugdíjasok Dél-Somogyban. A nagyatádi Szépkorúak Nyugdíjasklubja évértékelőt is tartott, majd
jót buliztak. Az Őszi Napfény, az Aranykör és a Cérnagyári
nyugdíjasklubok nyolcvan fővel együtt tartották meg jelmezes felvonulásukat a kulturális központ aulájában. Mind
a huszonnyolc jelmezes be is mutatkozott a kreatív jelmezeikben, majd a finom vacsorát követően késő estig táncoltak. Értékes tombolatárgyak is gazdára leltek. A segesdi Derűs Alkony Nyugdíjas-egyesület tagjai a hagyományokhoz

híven maskarába öltözve járták végig a települést kántálva,
csörgőkkel, sípokkal adták tudtul érkezésüket. A háromfai
nyugdíjasklub tagjai ismét a hagyományos fánksütéssel búcsúztatták a telet, és még egy jót ettek a böjt előtt.
Györke József

Jelmezben nem volt hiány

Öt tálca fánk csaknem kevésnek bizonyult
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Már hagyománnyá vált, hogy a Nyugdíjasok Heves Megyei
Szövetsége minden évben megrendezi a Megyei Zsuzsanna-bált. Ebben az évben február 11-én a tagságunk kérésének megfelelően Hatvan város fogadta a rendezvényünket.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a polgármester úrnak,
hogy fogadott bennünket, és rendelkezésünkre bocsátotta
a Nagy Endre rendezvénytermet. Zsuzsanna-bálunk beilleszkedett a farsangi bálok sorába, bár megelőzte a névnap
köszöntését. A tagságunk közül 210-en vettek részt, akik
képviselték a megye városait és községeit.
A házigazda feladatait a hatvani Liszt Ferenc Vasutas
Nyugdíjasklub látta el. A bált Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnöke nyitotta meg, ezután
köszöntők hangzottak el, majd kultúrműsor következett.
A műsort a házigazda nyugdíjasklub tánccsoportja egy keringővel nyitotta meg, továbbá felléptek a horti, gyöngyöshalászi, egri tánccsoportok, egy szólóénekes és szólótáncos
Gyöngyöshalászról, a tibolddaróciak pedig humoros jelenetet adtak elő.
A tombolahúzás izgalma sem hiányozhat a báli hangulatból. Támogatóink nagyon értékes ajándékokat ajánlot-

tak fel. Ez a nap a szórakozásé, a gondtalan baráti találkozásé volt. A jelenlévők, elfeledkezhettek a gondokról,
nehézségekről. Együtt élveztük a műsort, a tombolasorsolást, a zenét. A tánc adta öröm visszaadta a fiatalság érzését.
Remélem, hogy a jenlévő nyugdíjas társak jól érezték magukat, kellemes élményekkel tértek haza, és sokáig fogják
emlegetni a hatvani Zsuzsanna-bált.
A rendezvényen megjelent Hatvan Város Önkormányzata részéről Kondek Zsolt képviselő úr, aki gitár- és énekszólójával színesítette kultúrműsorunkat.
Farkas Attila
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A szombathelyi Napsugár Kórus
miniszteri elismerése
Sokéves, kimagasló kultúrális tevékenységük elismeréseként Benkő Tibor honvédelmi miniszter miniszteri elismerést
adott át a kultúra napján a Vasi Honvéd
Bajtársi Egyesület Napsugár Kórus részére.
A vegyes kar 2006-ban alakult a volt
Szombathelyi Helyőrségi Művelődési
Otthonban. Jelenlegi létszámuk 18 fő.
A kórus vezetője Zsebeházy Kata. Fő
célkitűzésük a katonai kultúra ápolása.
Főleg katonadalokkal vesznek részt országos, területi és megyei dalos találkozókon, de népdalokat és operettslágereket
is szívesen énekelnek. Számtalan fellépésük közül a teljesség igénye nélkül az
alábbiakra büszkék:
Szerepeltek több alkalommal az abasári Országos Bor- és Katonadal Fesztiválon. Rendszeres
résztvevői a székesfehérvári katonadalos találkozónak és a
szombathelyi Savaria Történelmi Karnevál Civil korzójának, valamint adventkor karácsonyi dalokkal lépnek fel
Szombathely főterén.
Énekeltek Tatán, Marcaliban, Győrben, a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred nyugdíjastalálkozóján. Két alkalommal szerepeltek a szombathelyi hősök napi ünnepsé-

gen, a nagy háborús emlékév megyei
Katonadalos Találkozóján. Részt vettek
több megyei kórustalálkozón pl.: Bükön,
Celldömölkön, Vépen, Szentgotthárdon,
Vasváron, Tapolcán, Táplánszentkereszten, Veszprémben. Meghívás alapján
szerepeltek több falunapon, pl.: Náraiban, Horvátlövőn, Balogunyomban,
Felsőcsatáron a leghűségesebb falvak ünnepségén, a horvátzsidányi Katonai Zarándoklaton, a sitkei hősök és áldozatok
emlékparki megemlékezésén, a leégett
acsádi szociális otthon adománygyűjtő
műsorán. Nemzetközi kapcsolatok terén
szerepeltek Wolfauban (Farkasfalva) egy
jubileumi ünnepségen.
A kórus 2015-ben Kultúráért díjban
részesült.
A kórustagok hetente találkoznak az egyesület klubjában, ahol újabb és újabb dalokkal bővítik repertoárjukat.
Láthatóan jól érzik magukat a heti együttlétek alkalmával.
Kiváló közösséget alkotnak, amelyben segíti őket a zene
örök varázsa.
Méltán vagyunk büszkék rájuk, szívből gratulálok:
Márkus Árpád
ált. alelnök

Kedves Nyugdíjas Társunk!
Az Amatőr Nyugdíjasok X. Országos Könnyűzenei Dalos
Találkozójának szervezőbizottsága nagy szeretettel meghívja
Önt és kedves ismerőseit az ének salgótarjáni ünnepére.
Az ország megyéiből és a határon túlról érkező, mintegy
félszáz dalos seregszemléje nagyszerű keretet kínál a jó hangulatú kortársi együttléthez.
A részvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
A találkozó időpontja: 2020. június 9–10. Helyszíne:
József Attila Művelődési Központ (JAMK), 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Program: június 9-én, kedden: 10 órától az érkezők
fogadása, regisztrációja, szálláshelyek elfoglalása, beérkezés:
12 óráig
–– 14 órakor a rendezvény megnyitása, majd az énekesek
kategóriák szerinti versenye
–– 19 órakor a zsűri döntése
–– 20 órakor vacsora (900 méterre a verseny helyétől), utána baráti találkozó,
–– 23 óráig szálláshelyekre sétálás, utazás.
Június 10-én, szerdán: 7 órakor reggeli
–– 9 órától díjkiosztás és gálaműsor
–– 12 órakor ebéd
Szakmai és technikai információk:
–– A könnyűzenei dalos találkozóra szóló-, páros- és kis
csoportos (maximum 10 fő) énekeseket várunk, régiónként összesen 6 produkciót. (A régiós döntőkön továbbjutottakat, illetve ha nem volt régiós döntő, akkor megyénként javasolt 2 nevezettet.)

MEGHÍVÓ
a MEASZ 20. Radnóti Miklós Antirasszista díjátadó ünnepségre.
A díjat alapításának 20. évfordulóján is azok kapják, akik kiállásukkal,
cselekedeteikkel hitet tesznek az antirasszizmus eszméje mellett.
A díjátadóra szeretettel várunk
mindenkit, aki magáénak 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.
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–– Műsoridő maximum: 6 perc – Kérjük az időkorlát pontos betartását!
–– Választható műfajok: sanzon, táncdal, operett, opera,
egyéb műdal (magyar nóta, népdal kivételével) – kérjük
a választott kategória megjelölését a jelentkezési lapon,
ugyanis külön csoportosított kategóriákban versenyeznek. A jelentkezések beérkezése után a zsűri dönthet
kategóriák összevonásáról, illetve új meghatározásáról.
A dalokat csak magyar nyelven lehet előadni.
–– Zenei kíséretet (zenekart, illetve hangszert) a szervezők
nem biztosítanak, de lehetőséget adnak maximum 1–5
fős kíséret fellépésére, illetve technikai eszközök használatára (hangosítás, cd-, pendrive-lejátszó biztosított).
–– A verseny eredményéről szakmai zsűri dönt
Költségek:
A szereplők (énekesek) nevezési díja: 1000 Ft/fő
Szállás költség: 2, 3, 4, 6 ágyas hotel-, illetve panziószobákban, diákkollégiumban, a városban és vonzáskörzetében: 4000 Ft/fő.
Étkezési költség: 3000 Ft/fő, ebből – vacsora: 1.250 Ft/fő,
reggeli: 650 Ft/fő, ebéd: 1100 Ft/fő.
Egyéb információk: idegenforgalmi adó megfizetése 18.
év felett – a város hatályos rendeletei szerint – mindenkinek kötelező (mértéke: 200 Ft/fő/éj).
Jelentkezési határidő: 2020. június 2. A jelentkezési lap
nminyugdíjasok@gmail.com e-mail-címről kérhető.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget, dalost és
érdeklődő kísérőt egyaránt!
Salgótarján, 2020. február 28.
Tisztelettel: Szendrődi György,
a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége elnöke

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 linken: https://
www.jegymester.hu/hun/Production/57680/Radnoti-Miklos-Antiras�szista-Dijak-atado-unnepsege

Hanti Vilmos és Heller Ágnes
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 13tól, minden csütörtökön 17 és 19 óra
között.
A díjátadó megrendezését ez évben
is a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat támogatja.
Várunk és számítunk részvételetekre!
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XIV. Országos Nyugdíjas Sportnapok
Bellér László Emlékverseny
VERSENYKIÍRÁS
A verseny rendezője:
Ózdi Nyugdíjasklub, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Város
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége
A verseny helye:
Ózd város sportlétesítményei, túraútvonal Arlói, illetve Szilvásvárad
legszebb túraszakasza.
A verseny ideje: 2020. május 7–9.
A verseny résztvevői:
Azok a nyugdíjas személyek, akiket határidőre beneveztek. A besorolás három korcsoportban történik 65 év alatt, 65–70 év között,
valamint a betöltött 70 éven felüliek.
Nevezés:
Nevezni 2020 május 2-ig lehet.
Cím: Bellér Lászlóné
3600 Ózd, Árpád vezér út 24.
e-mail: ozdinyugdíjasklub @gmail.com
ÓNyK telefon: 30 655-8894
telefon:+36 30 3266527
e-mail: begala.maria@freemail.hu
telefon: +36 70 365-9105 (48) 473-539
Nevezési díj: 800 Ft/fő, ebéd igénylésével együtt 1.600 Ft.
Díjazás:
Minden sportág első három versenyzője éremdíjazásban részesül.
Valamennyi résztvevő emléklapot kap.
Költségek:
A XIV. Országos Nyugdíjas Sportnapok rendezvényein részt vevők
saját maguk fizetik a szállás, az étkezés és utazás költségeit.
2020. május 8-án (pénteken este) élő zenés, vacsorával egybekötött záróünnepségre kerül sor (1.800 Ft/fő). Előzetes bejelentés
után szállás foglalására van lehetőség.
A nevezési díj ellenértékeként a rendező szervek gondoskodnak a
sportesemények zökkenőmentes lebonyolításáról, a verseny helyszínein az ásványvízről. Biztosítják a sportesemény díjait – érmek, oklevelek, emléklapok –, valamint a közreműködők (május. 8.) pénteki
ebédjét és minden egyéb, rendezéssel kapcsolatos kiadást fedeznek.
Egyebek:
Vitás esetekben minden sportágban az érvényben lévő játék és
versenyszabályok az irányadók. Ez vonatkozik a sportágankénti
helyezések eldöntésére.
A versenyek lebonyolítása:
Ünnepélyes megnyitó: Ózd Városi Sportcsarnok, 2020. május 8.
(péntek), 8.30 óra
Asztalitenisz (női–férfi):
Helye: Árpád Vezér úti ÁMK
Ideje: 2020.május 8., péntek, 9.00 óra
Kis körmérkőzések (hármas, négyes csoportokban) vagy egyenes ági kieséses rendszerben versenyeztetéssel – a létszámtól függően.
Egyéni verseny férfi–női és vegyes páros mérkőzések.
Minden mérkőzés három nyert szettig tart. A harmadik helyezésért játszani kell.
Tornacipő használata kötelező. A mérkőzésen a fehér öltözék
nem ajánlott.
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Atlétika (női–férfi):
Helye: Ózd Városi Stadion salakos futópálya.
Ideje: 2020. május 8., péntek, 9.00 óra (futószámok) és 10.30
óra (súlylökés)
Versenyszámok: 50 m női,100 m női,100 m férfi, 200 m férfi
síkfutás
Súlylökés: női–férfi .
Sportöltözék használata kötelező.
Lövészet (férfi–női):
Helye: Ózd volt ÉM szálló épülete (volt kollégium) alagsora
Ideje: 2020. május 7., 16. óra, 2020. május 8., 10.00 órától folyamatosan
Egyéb: 5 próba és 5 értékelt lövés állva.
Sakk (férfi):
Helye: Civil Ház dísztereme.
Ideje: 2020. május 8., 10.00 óra
Helyezések eldöntése: a) játszmapontok alapján, b) holtversenynél: egymás elleni eredmény, Bucholc-pontszám, sötéttel elért jobb eredmény
Teke:
Helye: Ózdi Városi Tekecsarnok
Ideje: 2020. május 8., 10.30 órától 16.30-ig és május 9.. 9.00
órától a nevezések számától függően.
Egyéni női–férfi verseny. A férfiversenyzők két pályán 10 teli és
10 taroló dobást teljesítenek. Nők esetében kettő pályán 10
teli dobás teljesítendő.
A versenyen tornacipő és sportfelszerelés használata kötelező
Tenisz: (férfi)
Helye: Ózdi városi teniszpálya
Ideje: 2020. május 8., 10.00 óra – egyéni versenyek
Egyéni versenyek, amely gémig, mérkőzésenként egyszeri 8
gémig tart. Döntetlen esetén rövidített játék dönt. A legjobb
négy között két nyert szettig játszanak a versenyzők. A mérkőzéseket játékvezetők, illetve a versenyzők egymás között
bonyolítják le. A harmadik helyért is játszani kell.
A pályára utcai cipővel belépni tilos.
Természetjárás:
2020. május 8., Arlói-tó
Indulás 14 órakor. Ebéd igény szerint rendelhető. Könnyű, kb. 2
órás túra.
2020. május 9., Szilvásvárad
Indulás 9. óra, Civil ház – külön busz.
Úszás (női–férfi):
Helye: városi uszoda
Ideje: 2020. május 8.,11.30–13.00 óráig
Versenyszámok: 50 m női mell, 50 m férfi mell, 50 m női gyors,
50 m férfi gyors és 50 m női–férfi hátúszás.
Az uszodában strandpapucs, a versenyzőknek fürdőruha és
úszósapka kötelező.
Egyebek:
A sportversenyekre mindenki saját felelőssége terhére nevezhet be.
A rendezvény időtartama alatt a Városi Sportcsarnokban információs központot működtetünk.
Telefon: +36 30 326-6527, +36 30 655-8894
A díjak átadása minden sportágban a helyszínen, az eredmények ismertetése a május 8-i esti kulturális rendezvény keretében
történik meg.
Mindenkinek eredményes versenyzést
és kellemes időtöltést kíván a szervezőbizottság!

VI. MAGYARORSZÁGI
SZENIOR
SPORTJÁTÉKOK
VERSENYKIÍRÁS
1. Időpont:
Győr, 2020. június 24–25. (szerda, csütörtök)
2. Rendezők:
Nyugdíjasok Országos Szövetsége,
1074 Budapest, Szövetség u. 9.
telefon/fax: 06/1/210-0326
e-mail: nyosz@enternet.hu, www.nyosz.hu
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata,
9021 Győr Városház tér 1.
3. A sportjátékok résztvevői:
Bármely magyar vagy Kárpát-medencei
állampolgár, aki az alábbi korcsoportokban (nemenként) és versenyszámokban nevezését elküldi a szervezőknek.

Korcsoportok:
• 50 és 54 év közöttiek
• 55 és 59 év közöttiek
• 60 és 64 év közöttiek
• 65 és 69 év közöttiek
• 70 év és felettiek
Versenyszámok: úszás, futás, darts, asztalitenisz, sakk, tenisz
Kiegészítő programok: Szeniortánc-találkozó, lövészet, sárkányhajó
4. A sportjátékok programja:
2020. június 24. (szerda):
Versenyek, helyszínek, időpontok:
8.00–8.45 Regisztráció
9.00	
Megnyitó, Olimpiai Sportpark
9.15
Versenyek kezdete
• futás, Olimpiai Sportpark (rekortán)
• sakk, Olimpiai Sportpark
• darts, Olimpiai Sportpark
• tenisz, Olimpiai Sportpark
• asztalitenisz, Olimpiai Sportpark
• lövészet (bemutató jelleggel), Olimpiai Sportpark

11.30	Eredményhirdetések (futás,
sakk, darts, tenisz, asztalitenisz)
12.00	Úszás, AQUA Sportközpont
(50 m-es medence) (eredményhirdetések a helyszínen)
13.00
Ebédszünet
14.30
Sárkányhajózás
2020. június 25. (csütörtök):
9.00	Szeniortánc-találkozó, Olimpiai Sportpark
14.00
Az esemény zárása
Versenykiírás és regisztrációs űrlap megtalálható a NYOSZ honlapján (www.nyosz.hu)
2020.04.15-től, valamint a nyugdíjasszövetségeknél és -egyesületeknél.
Nevezési díj nincs, de a kétnapos programon való részvételre egyszeri 500 Ft-os
regisztrációs díj megfizetése esetén van
mód. Szállás, étkezés igényelhető a regisztrációs lap alapján.
Regisztrációs határidő: 2020. június 15.,
a nevezési lapon feltüntetett címre.

N A G YATÁ D

Egy kellemes tavaszi napon igazi élményt nyújt
egy kis kiruccanás Zágrábba.

Kirándulás: Zágráb
(Horvátország–Nagyatádtól kb. 190 km)

A „fiatal” szomszédos főváros számos
látnivalót, érdekességet rejteget, miközben
betekintést nyerhetünk a horvát emberek
életébe, megismerhetjük vidám, vendégszerető
mentalistásukat.

◊ Városnézés
◊ Látogatás A Mária Mennybemeneteleszékesegyházba
◊ Utazás siklóval a Lotrscak-toronyhoz
◊ Kőkapu megtekintése
◊ Séta a Jelasits téren

Időpont: 2020. április 25–27.
◊ 2 éjszaka szállás, svédasztalos félpanzióval
◊ ajándék fürdőbelépő, autóbuszos kirándulás
Részvételi díj : 29 200 Ft / fő + IFA + 4 kuna belépő)
IFA: 400 Ft / fő ,
Egyágyas felár: Ft / éj,
Prémiumzobafelár: 1.000 Ft / fő / éj

Határátlépéshez ÉRVÉNYES személyi igazolvány
elegendő.
A részvételi díj tartalmazza a program árát,
az idegenvezetői kíséretet és a buszköltséget is!

Hotel Solar*** Nagyatád
Széchenyi tér 28. Tel: 82/504-135; 30/500-3135
infosolar@t-online.hu, www.hotelsolar.hu
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Visszanéző

Antológia

Az első egri nyugdíjas parlamentre emlékezve

2019. évi irodalmi pályázat eredményei

Olvasva az Országos Nyugdíjas Parlamentről írt tudósítást
többször eszembe jutott a Heves Megyei Nyugdíjasok első
parlamentjének megtartása, amely az országban akkor talán
egyedüli volt. 20 éve ezt a Heves Megyei Nyugdíjasok Választási Egyesülete hívta össze, amely bejegyzett civil szervezetként működött. Ezen részt vett a megye valamennyi településének nyugdíjasszervezete, klubja, azok küldöttei és az
ország nyugdíjasszervezeteinek vezetői is. Jelen volt Jankovits György, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke,
Mihalovits Ervin, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének
elnöke, Sós Tamás, a Megyei Közgyűlés és az Idősügyi Tanács elnöke, valamint Dr. Balás István, a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője is.
E gondolatokat azért írom le, mert a nyugdíjasok ma is aktívan részt vesznek a különböző társadalmi tevékenységekben,
a közéletben, a civil szervezetek munkájában. Jómagam is
részt vettem és veszek ezek munkájában, és sokat hasznosítok
abból, amit az országos vezetőktől tanultam az olyan fórumokon, mint amit fent említettem. Ezért is tartom fontosnak,
hogy a fiatalabb generációknak átadjuk a tapasztalatokat, amit
életünk során szereztünk, megmutassuk nemzeti értékeinket,
amit teremtettünk, őrizzük továbbra is kultúránkat, és segítsük életbölcsességünkkel őket.
Én magam is 85. életévemre sok mindent megéltem.
Megtanultam, hogy mindig a szépet keressem, hiszen ezek
adnak erőt. Megtanultam a szüleimtől, később a barátaimtól
és a munkatársaimtól, hogy optimistán szemléljem az életet.
Hogy meghatározóak számunkra közösségeink, amelynek
alapja a család, a munkahelyi közösség, később, nyugdíjasként
kortársaim szervezetei. Hogy azokat tiszteljem, akik biztos erkölcsi talajon állnak. Lehetnek közöttünk nézeteltérések, de
ezek nem fajulhatnak gyűlöletté, emberi módon kell megbeszélni a problémákat.
Mi valamennyien elmondhatjuk, hogy elszállt az idő felettünk, tehát nyugdíjasok lettünk. Volt az életünkben sok
politikai és társadalmi változás, de a szüleink példáját követve
tettük a dolgunkat, amit tenni kellett, sokszor koplalva dolgoztunk, de reménnyel és hittel. Családot alapítottunk és
gyermeket neveltünk, hittük azt, hogy ha egyszer majd meg-

A történelmi eseményekkel kapcsolatos személyes élmények
papírra vetése, úgy tűnik, nagyon megfogta nyugdíjasaink képzeletét. Ezt a minden eddiginél több és változatosabb dolgozat
beküldése bizonyítja. 25 szerző küldte el prózai írását a Bennünk élő történelem és 12 az Emberségből példát… témakörre, valamint 39 vers pályamű érkezett 12 szerzőtől a 2019. évi
irodalmi pályázatra.
Próza – eredmények:
Bennünk élő történelem téma: 1. díj: Akkor még nem éltem c. írás,
szerző: Pável Árpád László, Keszthely, 2. díj: Az életmentő csónakom c. írás, szerző: Rézman Imréné Nagy Emilia, Kecskemét,
3. díj: Csillagosok, Katonák c. írás, szerző: Márki Éva, Szolnok,
különdíj: A történelem sodrásában c. írás, szerző: Barna Lajosné,
Mezőberény, Hősök voltak c. írás Szerző: Kotnyik Pál, Szeged.
A következő antológiában megjelenésre kerülő további
írások: Apám és a barnasör c. írás, szerző: Perlawi Andor, Balatonfüred, Bennem élő történelem c. írás, szerző: Mocsanoky
Pálné, Mezőberény, Sortűz Tiszakécskén c. írás, szerző: Rézman
Imréné Nagy Emilia, Kecskemét, Bennünk élő történelem c. írás
szerző: Hoksza Erzsébet, Budapest, Az én 56-om c. írás, szerző:
Belovai Antalné, Sándorfalva, Városunk régi falusi hangulata c.
írás, szerző: Hajdrik József, Szeged, Jenő bácsi c. írás, szerző:
Takács T. István, Vác, Ócskavas c. írás, szerző: dr. Bálint Jánosné, Szeged.
Emberségből példát téma: 1. díj: A nagybetűs EMBER c. írás,
szerző: Márki Éva, Szolnok, 2. díj: Példaképem, Anyósom c. írás,
szerző: Sóvári Lajos Lászlóné, Nyíregyháza, különdíj: Emberségből
példát c. írás, szerző: Szlávikné Buzás Irén, Hódmezővásárhely.

A képen balról jobbra: Sós Tamás, Sebestyén János, Mihalovits Ervin
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A képen balról jobbra: Sós Tamás, Sebestyén János,
Dr. Balás István, Jankovits György, és Bujdosó Sándorné,
a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének elnöke
öregszünk, érdemesek leszünk a boldog öregségre. Reméltük,
hogy munkánk alapján megbecsülnek majd minket, s nem
tartanak eltartott időseknek.
Egerben ma is több mint 100 civil szervezet tevékenykedik, természetesen nem csak nyugdíjas korúak.
Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének
elnöke, Kósa László, az Egri Dobó Katica Nyugdíjasklub vezetője és Fűrész János, az Ezüstidő Nyugdíjasklub elnöke a
napokban egyeztették programjaikat civil kerekasztal keretében. Megegyeztek, hogy élnek azzal a lehetőséggel, miszerint
Eger városa lehetővé teszi számukra, hogy a Városi Közgyűlés
valamennyi bizottságában tanácskozási joggal rész vegyenek.
Fontosnak tartjuk tehát továbbra is, hogy a fiatalokat képviselő civil szervezetekkel, kulturális egyesületekkel jó kapcsolatunk alakuljon ki, segítsük munkájukat. Minden erőnkkel
még időskorban is azon vagyunk, hogy részt vegyünk a társadalom életében, hogy együtt dolgozzunk a nyugodt öregkorért, gyermekeink és unokáink boldogulásáért.
Sebestyén János
Eger, nyugdíjas
Valamennyi országos hatókörű, nagy taglétszámú nyugdíjas szervezet vezetőjének együttműködése révén megszületett a Fővárosi Idősügyi Tanács létrehozásának és
működésének koncepciója. A főváros vezetése kérte,
az idősmozgalmi gyakorlattal és tapasztalatokkal rendelkező elnökök örömmel adták segítségüket, javaslataikat
az időspolitika budapesti tervezéséhez.
„A több körös egyeztető megbeszélés bizonyította, hogy
a nyugdíjasszervezetek közös fellépése működőképes lehet, ha a közös célok mellett van igény és fogadókészség
az együttgondolkodásra. Ilyenkor látszik munkánk értelme, és remélhetően hamarosan a sikere is – nyilatkozta a
Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke, az egyeztető fórum egyik résztvevője. (tudósítónktól)

Irodalmi pályázat 2020-ban
Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!
Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen
írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen
megformált, 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,
történeteket örökítsenek meg, formáljanak irodalmi
értékű írássá.
A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megformált,
legfeljebb 6 A/4 -es gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy
terjedelmi korlátok nélküli maximum 4 vers.
A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban
helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát (1); valamint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvashatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószámmal, továbbá telefonos és e-mail-elérhetőségüket (2)!

A következő antológiában megjelenésre kerülő további írások: Zsíros kenyér c. írás, szerző: Gotthard József, Veszprém,
Emberségből példát látnak mások is c. írás, szerző: Csermely
László, Debrecen, Szaléziaknál c. írás, szerző: dr. Keczer András,
Szeged, Egy asszony az utcában c. írás, szerző: Perlawi Andor,
Balatonfüred, A Holokauszt emlékére c. írás, szerző: Horváthné Peterdy Ilona, Veszprém, A kis fekete csillagszemű c. írás,
szerző: Bóna Attiláné Gyöngyös, Bácskai rokon c. írás, szerző:
Takács T. István, Vác.
Vers – eredmények:
Bennünk élő történelem téma: 1. díj: A vár kockakövein c. vers,
szerző: Kanyár Erika, Veszprém, 2. díj: A lelkek fasorában c. vers,
szerző: Takács T. István, Vác, 3. díj: Emlékezés c. vers, szerző:
Pablényi Istvánné, Budapest.
Emberségből példát téma: 1.díj: Örököm c. vers, szerző: Füzik Irén, Calovec (Megyercs), Szlovákia, 2. díj: Felnézek reá c.
vers, szerző: Irázi Tibor, Mezőberény, 3. díj: In memoriam c. vers,
szerző: Budai István, Szatymaz, különdíj: Már jártál ott… c. vers,
szerző: Polgárné Dornai Klára, Csánig, Gréta érkezőben c. vers,
szerző: Tungli M. Klára, Veszprém, A nyitva felejtett ablak c. vers,
szerző: Scheer Istvánné, Győr.
A következő antológiában megjelenésre kerülő további
versek: 1956 c. vers, szerző: dr. Szabó Erzsébet, Tiszavárkony,
A sokadik nap c. vers, szerző: dr. Szabó Erzsébet, Tiszavárkony,
Nagyanyámhoz c. vers, szerző: Kissné Horváth Júlia, Petőháza,
Ima c. vers, szerző: Polgárné Dornai Klára, Csánig.
Gratulálunk a szerzőknek a 2020. évi irodalmi pályázatok nyerteseivel közös antológiában, 2021-ben megjelenő írásaikhoz!
Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: 2020. évi irodalmi pályázat
A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége Budapest, 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 győztesekkel közösen) tervezzük antológia kiadását.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és címet tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel; így a beküldött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint)
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.
Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet, és jó
egészséget kívánunk:
NYOSZ-elnökség
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Ez itt a városod…
Hitből és homokból
Neked építették
(részlet)
(Az írás Kósáné dr. Oláh Júlia „tollából” született, aki a
2019. évi irodalmi pályázat bírálóbizottságának új tagja.)
Szeptemberi „nyárutó” és „őszelő”, Cirógató napsütés melegíti tested, lelked, Csendes örömzsongás hangolja össze
kedved húrjait. Ilyenkor jó írni. A tolladat is ez a halk belső
béke vezeti most. Mert egy varázslatos kör középén ülsz.
Bűn lenne nem írni arról, amit hallasz és látsz.
Hogy miről is?
Hetek óta vidám őszi sokadalomra hívogatott minden
plakát mindenkit, „aki él és mozog”, Nyíregyháza főterére. A hívó szó engem is besodort a barátkozós, mulatós
eseményre. Minden volt itt, „mi szem-szájnak ingere”: fejedelmi ételillatok lengedeztek, találkozások barátságos zsivaja zsongott, a zeneszó háttérmuzsikává szelídült, itt-ott
röppenő, toppanó tánc-kavalkádhoz csattant fel a taps; bódék sorakoztak, sorok kígyóztak csemegére várva. A ,,tegnap” beidézte a „mába” őseink hagyományos tárgyi világát,
szívet melengetett a fel-felbukkanó népviselet, s igazi ősi
lakodalmai hangulatba csöppentünk bele.
Jó itt lenni, Lassan ki is lehetne tenni a „MEGTELT”
táblát, De még egyre jönnek. Újak csatlakoznak a régiekhez. Párban. Csoportokban. Összébb húzódunk a padokon. Elférünk, Ez egy olyan nap, amikor jól elférünk egymás mellett, Pórusainkig hatol az élmény lüktetése. Együtt
kóstolgatunk, tereferélünk, emlékeket idézünk, új barátságokat szövünk, Örömünnep ez. A tirpákok bejövetelének,
Nyíregyháza városalapításának örömünnepe. Írni kell róla.
[…]
Szeretném, ha a történetmesélésem most itt, ebben az
őszinte, az archaikust a maihoz közelítő üzemmódban
folytatódna. Nem lehet nem írni legalább egy dióhéjnyi
rövid bevezetőben az ügyvéd-költő életéről. Hogy tudjuk
mi is, és tudják mások is, hogy ki is volt ő valójában. Igen
kellemetlen érzés volt számomra sokszor úgy végigmenni
a városban a róla elnevezett utcán, hogy az emberek zöme
nem tudott Vietórisz Istvánról semmit. Csak a nevét. Vagy
csak egy villanásnyi kisiskolás ismeretet. Kell, hogy legyen
egy mini önéletrajzi képünk róla, hogy kezdjünk el egy
kicsit érdeklődni a költő nyíregyházi gyökereinek értékei
iránt.
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A róla alkotott kép apró metszetével indítok:
„1879-ben született Nyíregyházán. A Nyíregyházi Evangélikus Gimnázium kiváló diákja volt. Budapesten doktorált. 1908-tól ügyvédként dolgozott Nyíregyházán. 1914ben, a világháború kitörésekor frontszolgálatra hívták be.
Élete végéig ügyvédként dolgozott szülővárosában 1965ben bekövetkezett haláláig. Neve költőként is bevonult a
köztudatba, elsősorban epigrammái miatt. Tirpákok című
nagy lélegzetű eposza viszont meglepetésként robbant már
megjelenésekor is, ma is »megosztók« a vélemények erről a
különös eposzról”,
Baráti csoportba verődve néhányan bekuckózzuk magunkat a könyvtár meghittségébe. Az első lapok elolvasása
után különös visszahúzó erő tántorít el a könyv további
üzenetétől, képi világától. Őszintén szólva, az első Vietórisz-lapokat nem tudtam elfogadni, Nem tudtam az antik,
archaikus formavilágba beilleszkedni. Ám akkor én is elkövettem egy bölcs hibát, hogy továbblapoztam, s jelenetről
jelenetre egyre inkább éreztem, élveztem az üzeneteit, a
képeinek a varázsát, múltjának és saját múltamnak a megnyílását. Azokról a történésekről, képekről szeretnék most
szólni, amelyek rabul ejtettek, amelyek „olvasótáboromat”
is rabul ejtették, amiről később beszélnünk kellett, amelyek továbbvivő gondolatokat, terveket ébresztettek bennem és bennük.
Én mindig szeretem tudni, hogy milyen történelmi,
magánéleti szituáció tör utat az íróban műve írásának felvállalásakor. Megértettem tirpákjaink honkeresésében, a
lepusztult történelmi háttérben való letelepedésében: ők
akkor rátaláltak az igaz útra. Vietórisz életének háttere
korának a háború általi fenyegetettség volt. Sorstársaival
együtt ő is kereste az utat és a kiutat. A tirpákok honfoglalásában vélte azt felfedezni. Egy másik érv a műfajkeresésre
világított rá bennem. Az antik műveltségű költő az eposz
antik ritmusában, heroikus világképében találta meg témájához a szívéhez-tollához közel álló formát.
Első kötődésem az eposzhoz az volt, hogy beleszerelmesedtem abba a költőiségbe, ahogy a nyírségi tájat képekbe
foglalta a költő. Otthon éreztem benne magam, Sóstó szikes világában, ahol „Szende fehérségén a nap is megtörte
sugarát”; vagy az, ahogy megtöltötte a képet az élő növény

és állatvilág idilli mozzanataival: „a mogyoróbokrokkal, a
cinkék búvóhelyével és a mókussal”.
Őseim otthona villant elő a leírásokból, láttam elém
jönni láttam ük-ükapáimat, hogy átöleljenek, s az „itthon
vagy” érzését kínálják fel. Láthattam „A nagy tanyaudvarokat és a nádfedelű hajlékokat.., a gémeskutat és a tengeri
górét; a tornácot és boglyakemencét; a hambárt és a dikót.”
Bravúros elemnek éreztem, ahogy a mai Nyíregyháza
és az ősi Nyíregyháza térképe kettős síkba fonódva kinyílt
előttünk; egy kicsit szürrealista fénybe mártózva, egy egységet alkotva, egymásba játszotta a múltat és a jelent. Egy
virtuális sétában „ott sorakozott a Szarvas utca és a Tabán,
a bokortanyák és a Bátorig nyúló határ”. Most csak virtuálisan, de egyszer majd a valóságban is be kellene járnunk.
Idegenvezető kerestetik!
Színpompás pünkösdi ünnepre készülődik az eposzban
a város apraja-nagyja. Pünkösd ünnepére. Szédítően szép a
népviseletek kavalkádja; néprajzi kuriózum mai népi táncosaink viseletének megfogalmazásához. „A lányok magyaros pruszlikban, tiszta fehér gyolcs / Annak alapja, díszes
hímzés takarja a mellét, / Buggyos vállujjat a karon szallag
köti össze; Tarkavirágos, bő szoknyájuk térden alól ér”.
A csűrtemplomban, szép protestáns rendben felsorakozó hívek seregének leírása talán az eposz legnagyobb értéke. A sok száz tirpák család nevének hexameterekbe szedését nagy gyűjtőmunka előzhette meg. Ma forrás. És ha
az olvasó rákap az ízére, elkezd benne is lüktetni az antik
versforma. Nagy vállalkozás volt. Szép néprajzi és költői
teljesítmény! „Gesztenyeszínű Kovács Pál bíró, itteni névről / ‚Grencsó’, jó nemes ág, ül az első széken; a hangja /
Harsányan belevág a tömegbe, de félre is ugrik”.
Lenyűgöz a templomépítés gigantikus erőfeszítése a tervezéstől az alapkőletételig; az önkéntes munkát vállalók
ereje és elszántsága; a templomszentelésig vivő minden
lépcsőfok; a hit, a kemény vállalások „tirpák” tűrése.
Az olvasás kezdetekor fellépő ellenállást elsöpörte a befejezéshez érkezés pontja. „Ez jó mulatság, férfimunka volt”
lélegeztünk fel. S a módszertan szemüvegét előkapva, már
tervezünk is: bokortanya kirándulást, képek, montázsok alkotását, az eredeti mű modernizálását, viseletes népi-táncos
estéket, koncertet az Evangélikus Nagytemplomban, hexameteres versmondó versenyt, rendhagyó Vietórisz-könyvtári estet, múltunk kultúrájának megidézését, régi tárgyak,
fotók gyűjtését, kiállítást, kukoricafosztást, falusi turizmust,
főzőversenyt, a tót/tirpák nyelv könnyed, kötetlen tanulását,
klubokhoz való csatlakozást. Szabadon szárnyal a fantáziánk.
Talán túl szabadon is, Most itt hisszük, hogy valóra válhat az
álmok egy része. Tudjuk, hogy segítség kell hozzá, de biztosan
van segítség, vannak források, Csak a lelkesedés is kitartson és
legyen mentorunk az idő. „Az ígéret szép szó, Ha megtartják,
úgy jó”. Bekóboroltuk a bokortanyák világát... Szavunk hívogat... Gyertek el Ti is! Ezt Nektek is látni kell. Megkerestük
városunk napi életében az ősi kultúra folytatását. Kapuk nyíltak ki, beléptem rajtuk. Két üzenet feszült nekem.

Az egyik harapósan személyes; ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy sokan mások is hasonlóképpen élték
meg a várossal való első találkozást...
Egy pityókás ismerősöm támadott le akkor imígyen:
„Csak nem gondoljátok komolyan, hogy Nyíregyházán
akartok letelepedni? Ott, abban a bunkó, tahó, tirpák városban?” Fiatal felnőttként, pályakezdőként, boldog feleségként, újdonsült nyíregyházi lakosként mélyen belém
szúrt ez a groteszkül ostoba, gonosz mondat. Se szó, se
beszéd, belehajított az előítéletek lápjába. Előítéletére előismereteim feleltek, az Értelmező Szótár „egyenlítetett”.
Későbbi városlakó mindennapjaim pedig végleg rendet és
harmóniát teremtettek bennem. Igen! A „tirpák” szó nemcsak a „tűrésnek” a szinonimája, hanem sok-sok emberi
értéknek a gyűjtőfogalma.
A másik gondolat egy kezdettől fogva várva-várt üzenet volt, egy elismerő mondat formájába öntve: „Jó úton
jársz, mesélő! A téma, amit körbejártál, ma reneszánszát éli.
Emeljünk ki ebből a sokfonatú szálból még egyetlenegyet!”
Jó szívvel egyeztem bele az ajánlatba. Nyíregyháza irodalmi folyóirata, a „Vörös postakocsi” ugyanis egy tematikus
különszámot szentelt a tirpákok témakörének, olyan írókat
idézett, mint Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula. 1935-ben
így ír Móricz Zsigmond a városról: Mert e várost „hamar
nagyra növelte népének, a város derék tirpák lakosságának
szorgalma. [...] Micsoda derék, szorgalmas és komoly nép
lakja és helyenként milyen nagyszerű felvirulás lehetőségeit
mutatja!” Krúdy Gyula stilisztikai bravúrjának fokozásáról
csak elismerően lehet szólni a „Mindenki tirpák” című műve
alapján (1924). „Igen, én tirpák vagyok – mondja manapság
a nyíregyházi polgár, akár zsidó, akár keresztény, akár pálinkát főzött az apja, akár a bokortanyák között nyomta az ekét.
Ha nem volnának ezek a tirpákok viszont a legjobb magyarok – lehetőleg mindig függetlenségi pártiak a szabadságharc
óta –, valahogy amerikaiasan hangzana ez a dicsekvés”.
A „tegnap” idézeteinek sorát azzal a Kossuth-mondattal
kell folytatni, ami a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus
Gimnázium emléktábláján áll: „Isten áldása tegye gazdagon
termékennyé a magot, melyet Önök vetének. Fogadják szívesen nemes tettükért nagyrabecsülésem adóját.” Jó volt erről a
témáról, jó volt szólni... Keresem választott témám formáját,
műfaji besorolását. Talán az a meghatározás illik hozzá, hogy
„mesei hangvételű történelmi esszé”. Annak szántam.”
Végül búcsúzóként még szeretnék megidézni egy dalt.
Napjainkból. Napjainkról. Napjainknak. Városunkról szól
a sokak által ismert Császár-Tapolcai szerzőpáros musicaljének záró strófája. Nemrég keletkezett. Ma már ezrek dúdolják, Dúdolják és éneklik, hogy ezt a várost őseink egykor
„hitből és homokból építették.” A szerzők tehetsége, a városlakók szeretete ezt a finálé-dalt: „A város himnuszának”
kiáltotta ki. Ezzel a város-dallal búcsúzva teszem le a tollam.
„Ez itt a városod, / Mondd Te is, hogy itthon vagyok. /
Lásd hát, nemcsak emlék. / Hitből, Homokból építették /
Hitből és homokból Neked építették.”
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Postabontás

Neten megy

Fiatalok! Most figyeljetek!
Irma nénivel találkozni mindig öröm. Kérdésemre, hogy
bírja-e még a dolgos életet, jól vagyok – volt a válasz. Hát
hogy is lennék másként? Őszintén, halkan beszél. Szeme
rám nevet, azt mondja, a mosoly éltető erő, főleg, ha közben dalra fakad az ember. Ilyenkor születik újra a fiatalságom. Akik még életben tartanak, remélem jó sokáig, azok
az unokáim. Az egyik egy kicsit komisz fickó, de imádnivaló. Sokat vannak nálam, ők az én szövetségeseim.
Hátra dőlve a nagy ívű, szélesen terpeszkedő fotelban teszem fel kérdéseimet. Közben illatos lekváros sütit majszolok. Vigyázzon, még nagyon forró! – mondja
Irma néni. Mi a véleménye a fiatalokról? – kérdezem.
Jaj, kedvesem, mi ekkora lármát zajt nem csaptunk soha.
De tudja, mit mondok, jól teszik. Van véleményük. Mi
nem mertük megmondani, elmondani a felnőtteknek.
Ha még egyszer annyi idős lennék, lehet, hogy akkor
sem tudnám úgy képviselni magam, mint ők. Jól teszik,
hogy megmondják, amit akarnak. Persze az nem jó, ha
birtokolni akarnak valakit. Egy kapcsolatban fontos a
megértés. Ismerjék meg egymást jól, és akkor a jelekből
meg tudják a problémát. Anyámnak mindig az apám volt
a fontos, nem ő maga. Hála Isten én sokat lehettem a
gyerekeimmel, mert a munkám ide kötött. Büszke vagyok arra, hogy mindig megvédtem őket, ha az iskolában valami rosszat csináltak. Itthon aztán jól megszidtam
őket. Egyet nagyon sajnálok, hogy nem tanultam tovább,
pedig szerettem olvasni. Most is járok könyvtárba, ha
van időm. Csengő szó szakítja félbe a beszélgetésünket.
A postásnak volt fontos, már elment. Tudja, én nem akarok ám tanácsokat adni. Régebben bele-bele szóltam gyerekim dolgába, de már nem tenném. Bizonyos dolgokat
meg kell nekik élni, hogy elfogadják az életet, úgy, ahogy
van. Mert tudja, az elfogadás fontos. Sokszor mondtam
a páromnak, tölts velünk több időt itthon, ha nem is
csinálsz semmit, akkor is. Mert a pénz hajszolása, a sok
pénzé, megöli ám a tisztánlátást, és nem tesz jót a kapcsolatnak. Hála Isten, az öregemmel együtt soha nem unatkoztunk. Mindig elfoglaltuk magunkat. Jutott idő arra,
hogy törődjünk másokkal is. Én például ebédet hordtam
jó sokáig a szomszéd asszonynak. Még a nagyanyámtól
hallottam, hogy a szeretetet nem lehet méricskélni, mert
az van, vagy nincs. Mi egymásban mindig megbíztunk.
De azt is tudtuk, kiben nem lehet bízni. A hitünket és
értékeinket soha fel nem adtuk. Szerencsések vagyunk,
mert időben születtek meg a gyerekek. Hát sajnos keveset
szórakoztunk, most már bánom. Akkor még nem volt kábítószer, azt mondják, az megöli a gondolatainkat. Sajnos
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manapság a sok-sok hordozható telefon tönkreteszi a személyes kapcsolatokat. Mi még személyesen beszélgettünk
egymással. Természetesen, ha baj van, akkor meg jó, hogy
van. Az órára pislantott, és azt mondta, ne haragudjon,
egy óra múlva jön a nagyobbik unokám, megyek vele futni. Azt üzenem mindenkinek, hogy a mozgást, a sportot
soha ne adja föl. Ha már nem is tud az ember kimenni
olyan könnyen, akkor a fotelból vagy ágyból gyakran föl
kell kelni, sétálni.
Tényleg, Irma néni valóban sportos alkat, jól érzi magát a bőrében. Csak naptári értelemben öreg, valójában
fiatal. Humorosan megjegyzi, hogy engedelmességből
nem szabad ám megöregedni, ha időálló akar lenni. Nagy
szerencsém, hogy tudok örülni az újdonságoknak és nyitott vagyok a napi történésekre. Sajnos, a mai ember sokat
szomorkodik, pedig örülni kéne minden apró dolognak.
Ej, mennyit tudtam én kacagni, örülni fiatalon. Munka
közben énekeltem, daloltam. Az én gyerekeim sok mesét
hallgattak, amit én és az öregem olvasott fel nekik. Ezt
tegyék a fiatalok, ha megházasodnak. Alig hagyok egy kis
szusszanásnyi időt, és tapintatosan megkérdezem: A párja szerette a jó bort? Szerette bizony, de csak mértékkel
fogyasztotta. A következő napokon mindig virágot vett.
Jólesik ám egy nőnek, ha kedvességet kap, mondjuk egy
szál virágot, egy kis csokit. Ezeket nem kell ünnepekhez
kötni, csak úgy. Ha fáradtak is voltunk, mondjuk, ha
napjában kicsit összemorogtunk, addig el nem aludtunk,
míg ki nem békültünk. Megtartottam a házasságom alatt
is, amit a drága jó Édesanyámtól sokszor hallottunk,
hogy felejteni kell a rosszat, a bántást, vagyis meg kell bocsátani. Higgye el, ez a legjobban ölő méreg. Na, most aztán sok mindent megtudott ám rólunk, mondja nekem.
Majd megmondom a papának, hogy itt járt. Sajnálni fogja, hogy nem volt itthon. Ő igen vendégszerető ember.
Közben rápillantok az asztali órára, amely ketyegve jelzi a
jövő-menő időt. Most indulnom kell, gondoltam, Ő még
marasztal ugyan, de én megköszönöm, hogy fogadott, velem töltötte idejét. A kertajtóban járok, amikor utánam
kiáltott: mindig foglalja le magát, soha ne érezze magát
haszontalannak. Aztán majd kérdezze meg a fiatalokat is,
hogy mi a véleményük rólunk, idősekről. Visszanézek, és
látom, hogy az arca felragyog, mert fülébe csilingel egy
vékonyka kis hang: nagyi, a futócipőd már rajtad van?
És hopp, már bele is zuhan az ölébe, egy ölelés, integetnek. Én egy zsáknyi bölcsességgel távozom, és arra gondolok, hogy bizony él még cselekvő szeretet. Adni, adni!
Fehér Levente

Pánikkampány
Az egyik közösségi portálról „lestük el” az alábbi párbeszédet:
N. L.: „Sorban állok a pénztárnál, előttem egy mami kb.
40 kiló cukorral és legalább 60 kiló liszttel a szalagon várja,
hogy sorra kerüljön. Büszkén néz körbe, ő már betárazott.
Hátraszól nekem:
– Fiatalember, ha fizettem, segít betenni a bevásárlókocsiba a csomagokat?
Természetesen igent mondtam rá.
Mami következik, fizet, én kettőt köhögök, erre mami
rám néz, de olyan tekintettel, hogy ha szemmel lehetne ölni,
minden bizonnyal ott rogyok össze holtan. A pénztáros
hölgy figyelmét nem kerüli el az epizód, rám pillant. Az ő
tekintetéből kitűnik a sokadik óra minden megpróbáltatása, cinkosan rákacsintok, parírzsepit fogva, jobb kezemet a
szám elé tartva, ismét köhintek kettőt, majd két apró lépést
teszek előre. A mami egy fürge ugrással távolodik tőlem.
A pénztáros szeme könnybe lábad, látom, hogy kezdi
nehezen tartani magát. Én elfúló hangon, arcomon a halálos kór tudtával, szinte suttogva mondom magam elé:
Hát, sajnos ez van.
Pakolnám a mami cuccait, ő viszont hevesen tiltakozik
és profi árufeltöltőket megszégyenítő gyorsasággal rámolja
be a túlélőkészletet a bevásárlókocsiba.

Mami viharos pakolás után, állóról százra két másodperc alatt gyorsítva eliramodott a kijárat felé. Közben gyilkos tekinteteket lövellt vissza felém, és esküszöm, mozgott
a szája.
Gondolom, több száz éves, boszorkány őseitől örökölt
átkokat zúdított rám mormolva. Szóval, elátkoztattam,
megbélyegeztettem, a Gyehenna legforróbb bugyrába fogok kerülni.”
N. J. Györgyi: „A sztori tényleg aranyos, de nem lennék
nyugdíjas érdekvédő, ha nem tenném hozzá a magamét. Tudod, ha ez a mami tényleg Mami, akkor valószínűleg tudja,
mi az, hogy nincs. (Azt valószínűleg nem tudja, hogy a túlzó
vásárlásával ő maga is gerjeszti a hiányt.) Aztán meg nagy
valószínűséggel a 60 kiló lisztet nem magának viszi, gondol
a családra.... Ő, nő létére. Nem az „ember” (lehet, hogy már
nincs is neki embere). Tudjuk, a család melege leginkább a
nőket érdekli. De egyébként meg nem korfüggő, hogy ki
mennyire dől be egy pánikkampánynak. A te kortársaid is
viszik a lisztet. És a legfőbb kérdés: ki tette a mamit ilyen
pánikvásárlóvá? Nemrégiben egy kutatást csináltunk nyugdíjasok között, és az egyik északi megye-béli nyugdíjasnak –
aki még sose látott migránst – a legnagyobb félelme az, hogy
jönnek. Hallotta, hogy félni kell.
Szóval csak meg akartam osztani veled a „másik fél” indítékait – még ha nem leszek vele népszerű, akkor is.”
(Lejegyezte: Némethné Jankovics Györgyi)
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Így trükköznek a gyógyszerekkel
az élelmes magyarok:
tényleg sokat spórolnak
Egyre több a napsütés, hosszabbodnak a nappalok,
azonban a megbetegedések is egyre gyakoribbak, hiszen február közepére már kimerülnek vitamintartalékok, az immunrendszer ellenállóképessége lecsökken. Korábbi cikkünkben kiszámoltuk, megéri-e a
vény nélküli gyógyszerekkel azonos hatóanyagú csak
vényre kapható gyógyszereket íratni az orvossal, több
marad-e így a pénztárcánkban. Most azt vizsgálta a
Pénzcentrum, hogy vény nélkül kapható gyógyszerek
esetében igaz-e a legenda, hogy nagy kiszerelésben
véve jobban járunk.
Bár már kifelé tartunk a télből, a februári melegedés
nem csak a közérzetünknek kedvez, hanem a vírusoknak,
baktériumoknak is. A melegedés okozhat fejfájást, reumás panaszokat, az influenza pedig bár lassuló ütemben,
mégis hétről hétre emelkedést mutat. Ezen túl a kisebb
fertőzések is felütötték a fejüket. A patikákban egymásnak adják a kilincset a betegek.
Sokan nem fordulnak orvoshoz megfázásos tünetekkel, nyakfájással, vagy egy egynapos hasmenéses vírussal,
horzsolásokkal, hanem maguk kúrálják ki otthon magukat vény nélkül kapható gyógyszerekkel. A gyógyszertárban rendszerint felmerül a kérdés tabletták, krémek,
szirupok, stb. esetén, hogy nagyobb vagy kisebb kiszerelést kérünk-e. Sok vásárló a régi beidegződést követve
a nagyobb kiszerelést választja, gondolván, hogy jobban
jár. Nézzük, igazuk van-e. Számításainkhoz tíz, a téli időszakban népszerű, vény nélkül kapható terméket és azok
átlagos árát vettük alapul.
A vitamin nem romlik meg
Egy tavalyi felmérés szerint a Béres a legkedveltebb vitaminmárka Magyarországon, sokan meg is támogatják
a szervezetüket plusz C-vitamin bevitellel az influenzaszezonban. Érdemes azonban a gyógyszerészek, orvosok
tanácsát követve 500 mg-os tablettát csak akkor szedni,
ha valóban lebetegedett valaki. Az annál nagyobb dózis
egészségeseknél csak drága vizeletet eredményez, nagyobb
ellenállóképességet a vírusokkal szemben nem.
A betegeknek javallott BÉRES C-vitamin 500 mg
filmtabletta több kiszerelésben is kapható, a 30 szemes
949–999 forintos áron elérhető (mi átlagárral számol-
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tunk, természetesen ezek az összegek patikánként változhatnak), a 100 szemes kiszerelés pedig 2699–2799 forintba kerülnek. Ez azt jelenti, hogy egy tabletta ára kisebb
kiszerelésben kb. 32,5 forint, míg nagyobb kiszerelésben
27,5 forint. Tehát 18 százalékkal kerül többe kisebb kiszerelésben a C-vitamin.
Hány forró italpor kell egy nátha kikúrálásához?
A forró italporokat előszeretettel alkalmazzák a betegek influenza és nátha esetén, bár egyes országokban már
betiltották őket hatalmas hatóanyagdózisuk miatt, amit
sokan felelőtlenül – szembemenve a betegtájékoztatóban
írtakkal – túladagolnak. Minden esetben, ha forró italport iszunk megfázásos tünetekre, ügyeljünk mennyit
fogyasztunk egy nap, és hogy más gyógyszerekkel kombinálva se lépjük túl a napi hatóanyagmennyiség korlátját!
A Neocitrán italpor (felnőtteknek) 6, 10 és 14 tasakot
tartalmazó kiszerelésben is kapható. A 6-os pakk 2009–
2249 forint, a 10-es 2549–2599 forint, a 14-es pedig
2999–3179 forint. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb kiszerelésben egy tasak nagyjából 355 forint, a közepesben
257,5 forint, a legnagyobban pedig 220,5 forint. Ezen
nincs is mit magyarázni, 134,5 forint az eltérés a 6-os és
a 14-es kiszerelés között.
Ha venni kell, hát venni kell
Téli időszakban is gyakorivá válhat, kisebb járványokat
okozhatnak a hasmenéssel-hányással járó megbetegedések, melyekre az egyik leggyakrabban alkalmazott szer az
orvosi aktív szén. Széntablettából is van ezer féle, bevont
kapszula, sima tabletta, és sokféle kiszerelés.
Mi most a Cralex 125 mg-os orvosi szén tablettáját
vizsgáltuk, amelyből a 40 darabos kiszerelés 1699 forint,
a 60 darabos 2139–2379 forint. Kis kiszerelésben egy
darab széntabletta ára kb. 42,5 forint, míg nagyobb kiszerelésben kb. 37,5 forint. 12 százalékkal olcsóbb a nagyobb kiszerelés, mint a kisebb, és nem valószínű, hogy a
széntabletta nem állna el hosszú ideig is, ha megfelelően
tároljuk.
Ha a hurut felszakad
Köhögésre ajánlják előszeretettel a patikák a különböző
gyógynövényes szirupokat, amelyekből szintén van kisebb és nagyobb kiszerelés is a legtöbb esetben, itt már

A Naturland svédcsepp 100, 250 és 500 ml-s kiszerelésben is elérhető a patikákban. a 100 ml-s ára 1069–1099
forint, a 250 ml-s 1399 forintba kerül, fél liter svédcsepp
pedig 1649–1779 forint. Már ránézésre is látszik az árakon, hogy a nagy kiszerelésen nagyot is lehet spórolni,
ha valakinek valóban ennyi svédcseppre lenne szüksége.
Mindez nagyjából azt jelenti, hogy a kis kiszerelésben kb.
11 forint 1 ml svédcsepp, a közepesben kb. 5,5 forint, a
legnagyobb kiszerelésben pedig már csak 3,5 forint.

viszont érdemes aszerint is dönteni, mennyi fog elfogyni
egy kúra alatt, mert lehet, hogy a legközelebbi megbetegedésünkig nem fog elállni a nagyobb kiszerelésű, bontott szirup.
Mindenesetre például a Mucoplant Dr. Theiss Lándzsás útifű szirupja 100 ml-s adagban 1689-1899 forint,
250 ml-s változata viszont 3039-3299 forint (akciósan
találtunk 2799 forintért is). Tehát a kisebb kiszerelés milliliterenként 18 forintba kerül, a nagyobb kb. 12,5 forintba, ami jelentős különbség, ráadásul akciósan 11 forint is lehet a milliliterár. Ebben az esetben is a nagyobb
kiszerelés éri meg jobban, persze csak akkor, ha el is fogy.
Antibiotikumra probiotikumot
A baktériumok okozta gyulladásos megbetegedések kezelésére télen sokan szednek antibiotikumot, amit viszont
csak orvos írhat fel. Mellé azonban, mivel az antibiotikum nincs túl jó hatással a bélflóránkra, javallott valamivel enyhíteni a szervezetünkben végbevitt pusztítást.
Ez lehet természetesen napi 1-2 naturjoghurt, de vannak,
akik a probiotikumokra esküsznek.
A Normaflore belsőleges szuszpenzió háromféle kiszerelésben is elérhető. A 10x5 ml-es változat 1879–1949
forint, a 20x5 ml-es 2749–2999 forint, a 30x5ml-es
3689–3769 forint (akciósan 3199 forint). Kicsit számolgatva azt láthatjuk, hogy a kis kiszerelés esetén 1 db 5
ml-s szuszpenzió ára 191,5 forint, közepes kiszerelésben
143,5 forint, legnagyobban pedig 124,5 forint. (Akciósan 106,5 forint.) A nagyobb kiszereléssel jobban járunk,
csak kérdés, szükség van-e 30 db szuszpenzióra, ez ügyben érdemes gyógyszerésszel, háziorvossal konzultálni.
Pusztuljanak a vírusok
Az immunrendszer támogatására nem csak vitamint szednek előszeretettel a magyar betegek, hanem a különböző
cseppekért is rengeteg pénzt hagynak ott a patikákban.
Az egyik ilyen hagyományos gyógytermék a svédcsepp,
amit előszeretettel döntünk magunkba.

Fájdalomra a több gyakran kevesebb
A magyarok egyik kedvenc fájdalomcsillapítója az AlgoFlex Forte (400 mg) filmtabletta, melyből tíz, húsz, és
harmincszemes csomagot is árulnak. a 10 szemes 1249, a
20 szemes 2099, a 30-as pedig 2799 forint. Ez azt jelenti,
hogy kis kiszerelésben 1 szem 125 forint, közepesben 105
forint, nagy kiszerelésben pedig 93,5 forint.
Más jellegű fájdalmakra a magyar betegek másik
kedvenc márkája a Voltaren Emulgel (1% gél) laminált
alumíniumtubusban, amelyből létezik kisebb (50 g) és
nagyobb (120 g) változat. A kisebb tubus 1478–1849
forint, a nagyobb pedig 2463–2799 forintos áron mozog nagyjából. Mindez a pénztárcánk szempontjából azt
jelenti, hogy 1 g gél kis kiszerelésben kb. 33 forint, míg
120 grammos tubusban csak 22 forint.
Szintén kedvelt influenza időszakban az Aspirin Ultra
500 mg bevont tabletta, amelyből létezik 20 és 40 szemes
kiszerelés is. A 20 szemes 1649–1877 forint között mozog, a 40 szemes pedig 2999-3099 forint. Már ránézésre
is olcsóbb, ha többet veszünk, de számszerűsítve, a 20
szemesből 1 tabletta ára kb. 88 forint, a 40 szemesből 1
tabletta kb. 76 forint.
Kenni vagy nem kenni
A magyarok egyik kedvenc kenőcse a Neogranormon,
amelyet a téli időszakban a hidegtől kiszáradt, kicserepesedett bőrre ajánlanak leggyakrabban a patikák. Egy kisebb, 25 grammos tubus 1599 forint, míg egy nagyobb,
100 grammos tubus 3499 forint. Tehát kisebb kiszerelésben 45 százalékkal kerül többe a krém.
A fenti számításokból az derült ki, hogy amíg alapvető
élelmiszereknél, háztartási árucikkeknél gyakran alig van
különbség egységárban a nagyobb és kisebb kiszerelések
között, addig vény nélküli gyógyszerek esetében számottevő lehet a különbség. Természetesen azt is érdemes mérlegelni, hogy biztosan elfogy-e később, ha nagyobb doboz
gyógyszert vásárolunk, hogy ne termeljünk feleslegesen
gyógyszerhulladékot, de ha úgy látjuk, elfogy, akkor megéri a nagyobbat választani. A döntésben minden esetben
kérhetjük a patikus segítségét is, melyik a legkedvezőbb
megoldás a pénztárcánk szempontjából.
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/igy-trukkozneka-gyogyszerekkel-az-elelmes-magyarok-tenyleg-sokatsporolnak.1088809.html
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Mozdulj!

Mozdulj!

Mit és miért kellene
az időseknek
mozogniuk?
A mozgást bármilyen életkorban érdemes elkezdeni: még
akár időskorban is, hiszen jelentősen javíthatunk egészségi
állapotunkon, megelőzhetünk krónikus betegségeket, és
mindeközben még szellemileg is frissen tartjuk magunkat.
Mindenekelőtt szögezzük le: mozogni elkezdeni sosem
késő! Sajnos Magyarországon a mozgásszegény életmód
szinte népbetegség, és az aktív nyugdíjas éveknek nyoma
sincs: a 65 év felettieknek kevesebb, mint 4 százaléka végez valamilyen testmozgást rendszeresen (a WHO ajánlása
a „rendszeres testmozgásra” heti 150 perc lenne). Kétségtelen, hogy az életkor előrehaladtával számos szervünk
működése hanyatlásba kezd, ám ennek a leépülésnek a
kezdete, illetve mértéke jelentősen befolyásolja időskori
életminőségünket.
A rendszeres testmozgás kulcsfontosságú az öregedési
folyamat lassításában, és bármennyire is nehéz a szépkorúakat mozgásra bírni, mindenképpen érdemes beletenni az
erőfeszítést. Talán sokáig falra hányt borsó minden biztató
szó, aztán lassú és sziszifuszinak tűnő a fejlődés, de ne adjuk fel!
Ismerünk néhány felkapott képet a közösségi médiából
arról, hogy miként lett a nagypapából testépítő? – na, ezt
felejtsük el gyorsan. Inkább összpontosítsunk arra, hogy
alacsony és közepes intenzitással végezve, kíméletesen, egy
tudatosan felépített folyamatot előtérbe helyezve kellene
a mozgást propagálni a nagyszülőknek. Kezdetnek adunk
néhány hasznos érvet is a tarsolyba.

Melyek az időskori mozgás
legfontosabb élettani előnyei?
A keringés javítása
A szív- és érrendszeri megbetegedések hazánkban a halálozás első számú okai. Bármilyen rendszeres keringésfokozó mozgás – a sétától a kocogáson keresztül a túrázásig
vagy kerékpározásig – javítja a keringésünk állapotát és
megelőzheti a szív- és érrendszeri megbetegedéseket. Csökken a vérnyomás, javul a szövetek regenerációs képessége,
hatékonyabban dolgozik a szív, fejlődik az állóképesség.
Mozgékonyság
Bár az izomsejtek száma az életkor előrehaladtával csökken, de mind az izomerő, mind az ízületi mobilitás fejleszthető a megfelelő torna, edzés révén. Ha testünk képes
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megfelelően aktív maradni és funkcióját ellátni, már jó
életminőségre vannak kilátásaink.
Csontritkulás megelőzése
Minden olyan mozgás, amely becsapódással jár, lassítja
a csonttömeg leépülésének ütemét. Ezáltal tovább maradunk mozgékonyak, kevesebb lesz a csonttörések száma,
tovább lehetünk képesek szorgos-dolgos életet élni, kényszerű ágynyugalom nélkül.
Kevesebb fájdalom
Számos krónikus betegség kialakulása megelőzhető lenne
a mozgás révén: ízületi kopások, gyulladások, rheumatoid
arthritis, cukorbetegség – csak néhány a sok olyan betegség
közül, melyek esetében a prevenció óriási szerepet játszana.
Ne higgyünk a reklámoknak, hogy mindenre a megoldás
egy-két kényelmesen bekapott tabletta vagy vény nélkül
kapható krém: az emberi test mozgásra termett, és ez jó
pár évtized üzemszerű működés után is bizonyítható!
Esések megelőzése
Az erősebb izomzat, nagyobb csontsűrűség, karöltve olyan
gyakorlatokkal, amelyek a koordinációs képességeket és az
egyensúly fejlesztését célozzák meg, jelentősen csökkenthetik az időskori – nemegyszer akár életveszélyesnek bizonyuló – esések bekövetkezésének valószínűségét.
Mentális egészség
Az Alzheimer-kór és demencia kialakulásának esélyét jelentősen redukálja a rendszeres testmozgás. A társas programok, szociális kötődések kialakulása, a kimozdulás otthonról mind pozitív hatással van az idősek önbecsülésére
és mindennapjaira. A pontosság kedvéért tegyük hozzá,
hogy arról már megoszlanak a vélemények, hogy vajon
folyamatban levő demencia esetén a leépülés lassítható-e
a mozgás által – de ettől még a testmozgás többi pozitív
folyománya érvényben marad.

Hogyan és mit érdemes időskorban elkezdeni?

Mindenekelőtt nem árt senkinek egy átfogó vizsgálat.
A minimum a kardiológia, ortopédia, reumatológia, hiszen ahhoz, hogy biztonsággal felépíthessünk egy hatékony mozgásprogramot, feltétlenül szükséges a megfelelő
diagnózis.

• Könnyed kardiózás
A legfontosabb a rendszeresség. Inkább többször keveset, kerüljük a kampányszerű, nagy intenzitású igénybevételt. Ha
nincs különösebb keringési panaszunk, akkor ez lehet séta a
parkban vagy a természetben, akár kutya- vagy unokasétáltatás. Instabilitás esetén nyugodtan használjunk túrabotot, vagy
válasszuk eleve a nordic walkingot. Ha magas rizikófokozattal
felügyeletre van szükség, vagy biztonságosabb, körülhatárolható környezetre, akkor inkább a benti aerob mozgás javasolt
a megfelelő gépen, például futópadon vagy szobabiciklin. Komolyabb esetben, például stroke vagy infarktus után egyébként is szakképzett terapeuta segítségét kell igénybe venni!
• Úszás
Sokan szeretik az úszást, ami bár az ízületeket tehermentesíti,
de jó tudni, hogy pont emiatt a csontritkuláson nem segít.
• Gerinctorna, pilates, jóga
Ezeknek a body&mind mozgásformáknak létezik specifikus, senior változata is, amelyekben az óvatos izomerő-fejlesztés mellett inkább a stabilizációs gyakorlatok, az ízületi
mobilitás javítása játsszák a főszerepet. Ezáltal a gerincoszlop és a teherviselő ízületek funkcionalitása javul: jobb
tartás, könnyebb mozgás, kevesebb ízületi panasz lesz rövid időn belül a szemmel látható eredmény, hosszú távon
pedig az egyensúly bizonyos fokú javulása, a propriocepciós folyamatok fejlődése érhető el.

• Funkcionális, saját testsúllyal végzett edzések
Megfelelő segítséggel nem csupán az izomzat erősítésére
alkalmasak, de a testtudatot is javítják, illetve a mindennapokban is hasznos mozgásminták rögzülnek az egyes gyakorlattípusok által.
• Kis súllyal vagy gumikötéllel végzett,
ellenállás alapú gyakorlatok
Ezek előnye, hogy viszonylag egyszerűek, az alapok elsajátítását követően nehéz őket elrontani. A csekély mértékű
terhelés ideális a kezdő szakaszban, míg a testünket (újra)
hozzászoktatjuk a rendszeres edzéshez.
Dávid Enikő
(Dívány.hu)

Hévíz - gyógyulás, szépülés, pihenés

A testi és lelki frissülés fellegvára, sokaknak pedig ennél is több: jól bevált
segítség mozgásszervi panaszaik enyhítésére és emésztési problémáikra.
Hévíz
- gyógyulás, szépülés, pihenés
Mindemellett egy virágos, erdős, jó levegőjű, programokkal teli pihenőhely.

A testi és lelki frissülés fellegvára, sokaknak pedig ennél is több: jól bevált
segítség mozgásszervi panaszaik enyhítésére és emésztési problémáikra.
Mindemellett egy virágos, erdős, jó levegőjű, programokkal teli pihenőhely.

8 500 Ft-tól / fő / éj*

8 500 Ft-tól / fő / éj*

Szeretne a város középpontjában lenni?

Szeretne a város középpontjában lenni?
Akkor Önnek ideális választás a Hunguest Hotel Panoráma. A város
Akkor Önnek ideális választás a Hunguest Hotel Panoráma. A város
szívében, a hévízi Tófürdő bejáratától mindösszesen 500 lépésnyi távolságra
szívében, a hévízi Tófürdő bejáratától mindösszesen 500 lépésnyi távolságra
van.Közel
Közelmindenhez,
mindenhez,sétálóutcához,
sétálóutcához,a abuszpályaudvarhoz,
buszpályaudvarhoz,a amozihoz,
mozihoz,a a
van.
rendezvényekhez
és
a
városi
programokhoz.
rendezvényekhez és a városi programokhoz.
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egyfűtött,
fűtött,fedett
fedettfolyosó
folyosóköti
kötiössze
összea aSzent
SzentAndrás
AndrásÉlményÉlmény-ésés
Gyógyfürdővel,
melyen
keresztül,
kényelmesen
fürdőköpenyben
lehet
elérni
Gyógyfürdővel, melyen keresztül, kényelmesen fürdőköpenyben lehet elérniazt.
azt.
SZOBAFOGLALÁS / INFORMÁCIÓ:

SZOBAFOGLALÁS / INFORMÁCIÓ:
Tel.: 06 83 341 074 • 06 83/ 342-895 • 06 83/ 341-580

Tel.: 06 83 341 074 • 06 83/ 342-895 • 06 83/ 341-580

hotelpanoráma@hunguesthotels.hu • www.hunguesthotels.com/hotelpanorama

hotelpanoráma@hunguesthotels.hu
• www.hunguesthotels.com/hotelpanorama
*Kizárólag
közvetlenül a szállodánál megtett foglalás esetén
érvényes. A szobák korlátozott számban áll rendelkezésre. 27
Visszavonásig érvényes!
*Kizárólag közvetlenül a szállodánál megtett foglalás esetén érvényes. A szobák korlátozott számban áll rendelkezésre.
Visszavonásig érvényes!

Nyugdíjtörténelem

Nyugdíjtörténelem

Hogyan ismétli magát a magyar
nyugdíjtörténelem?
Az utólagos tisztánlátás csalóka reflektorfényében
megdöbbentő élmény fölismernünk, hogy a nyugdíjrendszer szerkezeti hibái az 1997-es reform, majd
annak 2010-es annullálása és az időközi számtalan
ad hoc módosítás ellenére ugyanazok maradtak, mint
harminc éve. Ennek bizonyítása érdekében érdemes áttekinteni a nyugdíjrendszer helyzetét a közelmúlt pattogzott foncsorú tükrében is.
A rendszerváltozást követő évtized – avagy
a rendszerváltozás valódi vesztesei a nyugdíjasok
Sokan emlékszünk még rá, hogy a rendszerváltozást közvetlenül követő években, az 1990-es évek elején-közepén a gazdaság mélyrepülésben volt, a foglalkoztatás és a
munkajövedelem egyaránt zuhant, miközben az éves infláció
gyilkos mértékűvé, két számjegyűvé vált, 34 százalékkal
tetőzött 1991-ben, és 20 százalék fölött maradt egészen
1997-ig. Fájdalmas még belegondolnunk is abba, hogy
mindez negyedszázada évről-évre a nyugdíjak vásárlóértékét
az előző évi kétharmadára-háromnegyedére zsugorította.
A munkahelyek 30 százaléka elveszett az 1990-es évek
elején. A GDP csak 2000-ben múlta felül az 1989-es szintet.
A foglalkoztatottság zuhanása csökkentette a járulékfizetők
számát, egyúttal drámai mértékben növelte a nyugdíjasok
számát, mert a munkájukat elvesztők közül aki csak tehette,
a korhatár előtti nyugdíjazásba vagy a rokkantnyugdíjazásba
menekült. Ennek következtében a nyugdíjasok számának
és a járulékfizetők számának a hányadosa az 1989-es 51,4
százalékról 1996-ra már 83,9 százalékra ugrott. E folyamatok hatására 1994-ben a nyugdíjkiadások a korábbi 6-8
százalékról fölszáguldottak a GDP 10 százalékára, ami már
kiverte a biztosítékot a nagypolitikában is.
A könnyebb ellenállás irányába rohanva a szökőárként emelkedő kiadási trendet először a kezdőnyugdíjak
megállapítási szabályainak szigorításával próbálták
megfordítani. Azért könnyebb ez az ellenállás, mert így
nem kell a kétmilliónyi nyugdíjas szerzett jogait abajgatni,
vagyis kétmilliónál is több választópolgárt a hatalom ellen
hangolni, elég az évi néhány tízezer nyugdíjigénylő jogait
korlátozni, akik jó része ráadásul jó ideig észre sem veszi,
hogy mennyivel rosszabbul járt, mint a korábban nyugdíjba vonultak tömegei. Az új nyugdíjigénylők jellemzően
nem tudták, hogy már nem úgy számították a nyugdíjukat, mint korábban. 1991-ig ugyanis a nyugdíjmegállapítás
alapjául szolgáló keresetet a nyugdíjazás előtti utolsó öt
évből a nyugdíjba vonuló számára legkedvezőbb három év
keresetének átlagaként határozták meg. 1992-től azonban
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megszűnt ez a nyugdíjigénylők számára rendkívül kedvező
rendszer. Ugyanis akkortól a nyugdíjszámítás során az 1988.
január 1. után a nyugdíjmegállapítás napjáig tartó teljes időszak nyugdíjjárulék alapot képező kereseteit figyelembe veszik, függetlenül attól, hogy az a nyugdíjigénylőnek jó volt-e
vagy rossz.
Mindezek eredményeként azok, akik 1997 előtt a nagyon
magas inflációjú években mentek nyugdíjba, ezt csak fájdalmas veszteséggel tehették meg, vagyis rendkívül alacsony vásárlóértékű kezdő nyugdíjakat állapítottak meg a számukra.
Reform semmiért
Megdöbbentő élmény az utólagos tisztánlátás csalóka reflektorfényében fölismerni, hogy a nyugdíjrendszer szerkezeti hibái az 1997-es reform, majd a 2010-es re-reform és az
időközi számtalan ad hoc rángatás ellenére ugyanazok maradtak, mint harminc éve. A történelmi tükörben jól látszik,
hogy a rendszerváltozást követően a nyugdíjrendszer alapvető hibája valóban a szerkezetében rejlett, mert megkísérelte a
szociális segélyezés és a társadalombiztosítás működő kevercsét előállítani anélkül, hogy ennek mibenlétét a politikusok
bárkivel tisztázták volna.
Mindenesetre kies hazánkban a nyugdíjasoknak már a
kilencvenes években sem volt fogalmuk arról, hogy miért
annyi a nyugdíjuk, amennyi, és hogy annak összege hogyan vezethető le a korábbi járulékbefizetéseikből. A kezdő nyugdíjak számítási szabályai az 1997-es refom előtt is
nagyon bonyolultak voltak, majd a reform után – a magánnyugdíjpénztári rendszer bevezetésével – a halandó
számára végképp áttekinthetetlenné váltak, míg a magán�nyugdíjpénztári intermezzo elmúltával a nyugdíjszámítás
körülbelül olyan egyszerűvé vált napjainkban, mint Schrödinger hullámegyenleteinek megoldása a multiverzumban.
Pedig a kiindulópont 1992 óta megtévesztően „egyszerű”:
a nyugdíj a figyelembe vehető, azaz 1988 óta szerzett, járulékalapot képező keresetekből nettósított, valorizált, degres�szált havi átlagkeresetnek a szolgálati idő teljes években mért
hosszától függő nyugdíjszorzó által meghatározott százaléka.
Közelebbről nézve kicsit bonyolódik a képlet.
A nyugdíjszázalékkal kezdve az ugyanis változatlanul nem
más, mint a megszerzett szolgálati évek szakadozottan ugráló meredekségű függvénye. A 90-es évek elején – amikor
a résznyugdíjhoz még elegendő volt 10 év szolgálati idő
– négyszer hosszabb szolgálati idő csak 2,4-szer nagyobb
nyugdíjszázalékot adott, hiszen tíz évért 33 százalék járt,
negyven évért csak 80 százalék. Ma a helyzet csak annyiban
változott, hogy tíz év szolgálati idő már nem elég az önálló

saját jogú nyugdíjhoz, ahhoz legalább 15 év (résznyugdíj)
vagy legalább 20 év (teljes nyugdíj) szükséges, az arányok
azonban változatlanul védhetetlenek maradtak: 15 évvel
43%, 20 évvel 53%, 40 évvel változatlanul csak 80% szerezhető. Hogy mi ennek az oka? Ma már rejtély. Harminc éve
nyilván a történelem viharaiban csak rövid szolgálati időt
szerezhetett embereket próbálták jobb pozícióba juttatni a
nyugdíjigénylés során (például a tsz-dolgozókat). Ennek a
rövidebb szolgálati időket méltánytalanul preferáló rezsimnek ma már semmi értelme nem látszik.
További furcsaság, hogy a figyelembe vehető átlagkeresetet
degresszióval sújtva kellett (már akkor is) kiszámítani, vagyis
a magasabb kereset nem adott arányosan magasabb figyelembe vehető átlagkeresetet, így nem eredményezett arányosan
magasabb nyugdíjat, ennek következtében ellenérdekeltté
tette a magasabb keresetűeket a járulékfizetésben. Ezt a hatást méginkább súlyosbította, hogy a nyugdíjszámítás során
figyelembe vehető kereseteket felülről korlátozták, s igaz,
hogy ennek megfelelően a munkavállalói nyugdíjjárulékot
is korlátozták, vagyis nem kellett járulékot fizetni a nyugdíjszámítás során figyelembe nem vehető kereset után (járulékfizetési plafon), de ezzel nem is ösztönözték a magasabb
keresetek megállapítását, hiszen továbbra is a teljes kereset
után kellett a munkáltatónak megfizetnie a munkáltatói járulékokat - így a munkáltató nyilván ellenérdekeltté vált.
Újabb súlyos gondokat okozott, hogy a nyugdíjak emelése a kilencvenes éveket megelőzően teljesen hektikus volt
(hiszen a szocializmusban nyilván nem lehetett olyan infláció, ami rágcsálhatta volna a nyugdíjakat, de ha az imperialista ármány miatt mégis lett volna, akkor azt esetenként
a gondoskodó állam azon nyomban kompenzálta), majd
az eseti nyugdíjemelések kiszámíthatatlan gyakorlata után
1991-től a korábban megállapított nyugdíjakat a nettó keresetek növekedése szerint indexálták. Ha ezt ma olvassuk, azt
hisszük, ez volt a nyugdíjemelési Kánaán, hiszen ma a nyugdíjas szervezetek éppen azt követelik, hogy legalább részben
kövesse a nyugdíjemelés a nettó átlagkeresetek emelkedését.
A gond mindössze annyi, hogy a nettó átlagkeresetek nem
csak emelkedhetnek, hanem - mint a nem túl távoli múlt kényelmetlen tényei tanúsítják - zuhanhatnak is. Ilyen esetben
a nettó keresetek változásához kötött nyugdíjemelés akár
drámai nyugdíjcsökkentésbe is torkollhat, különösen, ha
az infláció vérebei is elszabadulnak. A kilencvenes években
mindez bekövetkezett, ráadásul az indexálás tisztának látszó
elvét folyton megsértették azzal, hogy az emelések mértékét
önkényesen megválasztott korlátok közé szorították, így a
különbözõ nyugdíjas korosztályok teljesen eltérő elbánásban
részesültek, amelyet persze minden érintett méltánytalannak
érzett.
Ebben az időszakban vált a nyugdíjba vonulás időpontja a nyugdíj összegét leginkább meghatározó tényezővé.
Két személy nagyon hasonló életpályával (azonos hos�szúságú szolgálati idővel, azonos összegben figyelembe
vehető átlagkeresettel) vérlázító mértékben különböző
nyugdíjat kaphatott attól függően, hogy melyikük mikor

ment nyugdíjba. Ez a hihetetlen méltánytalanság a mai napig fennmaradt, csak éppen ellenkező előjellel. Az 1990-es
években minél későbbi évben igényelte valaki a nyugdíját,
annál kisebb összegű nyugdíjat kaphatott. A 2010-es évek
derekától minél későbbi évben igényli valaki a nyugdíját,
annál nagyobb összegű nyugdíjat kaphat. Azonos életpályák
esetében is.
Alapnyugdíj helyett magánnyugdíjpénztár,
avagy a reformlátszatok pszichopatológiája
Az 1997-es nyugdíjreformot megelőző vitákban az akkori
nyugdíjbiztosítási önkormányzat - mai szemmel - meglepően korszerű javaslatot terjesztett elő az állami nyugdíjrendszer átalakítására. A javaslat szerint a kötelező állami
nyugdíjrendszert két részrendszer alkotta volna. Az első
részrendszer adóbevételekből fedezett alapnyugdíjat biztosított volna állampolgári (alanyi) jogon. A második
részrendszer lett volna a járulékarányos munkanyugdíj. Ebben a rendszerben a nyugdíj összegét egyéni járuléknyilvántartásra épített pontrendszer határozta volna meg, amelynek
aktuális értékét minden évben közölték volna minden biztosított személlyel. Ez a megoldás kizárta volna a nyugdíjképlet
utólagos manipulálását, és mindenkor a járulékfizetéssel
arányos nyugdíjakat biztosított volna. A nettó keresetek
alakulása alapján az Országgyűlés évente meghatározta
volna a nyugdíjpont értékét. A részrendszer ráadásul rugalmas nyugdíjkorhatárral párosult volna, méltányos növelést
és csökkentést számítva az elhalasztott, illetve előrehozott
nyugdíjaztatásért.
Ha valakinek eszébe jut a német vagy az osztrák állami
nyugdíjrendszer, ez nem a véletlen műve. A német nyugdíjrendszer nyugdíjpontokra épül, a reformot 2001-ben
vezették be. Az osztrák nyugdíjrendszer az egyéni nyugdíjszámlákra épül, a reformot 2005-ben vezették be. A magyar
nyugdíjbiztosítási önkormányzat 1996-ban dolgozta ki a
javaslatait. A történelem bizonysága szerint ezek az elvek
megfeleltek a német és osztrák rendszereknek, a magyarnak viszont nem, így inkább kapkodva elindult 1997-ben
a nyugdíjrendszer részleges tőkefedezetesítése. (A magán�nyugdíjpénztári láb mint az állami nyugdíjrendszer tőkefedezeti részrendszere akár tökéletesen is működhetett volna,
ha van idő kijavítani a gyermekbetegségeit és ha nem kapta
volna telibe a gazdasági világválság és a nagypolitikai változás óriáshullámát.)
A nyugdíjbiztosítási önkormányzat 1997-es alternatív javaslatában a kettős (alapnyugdíj + munkanyugdíj) rendszert
úgy határozták volna meg, hogy a két részrendszerből kapható nyugdíj együttes átlagos összege a mindenkori átlagos
nettó kereset 60 százaléka legyen. A modellszámítások szerint ez a kettős rendszer a demográfiailag kedvező 1995 és
2015 közötti két évtizedben elegendő tartalékot halmozhatott volna föl a 2020-2040 közötti egyre szűkebb esztendőkre. (folytatjuk)
Dr. Farkas András NyugdíjGuru, a Newsalapító-főszerkesztője
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Fogyasztóvédelem

MárciusHoroszkóp

Mire figyeljenek az utasok a nyári
utazások foglalása során?



Utazási kiállítás, kedvezmények, árak, vis maior.
Az biztos, hogy nincs könnyű helyzetben az a fogyasztó, aki a napokban szeretné az utazását megrendelni,
előfoglalást kötni akár az Utazási Kiállításon vagy akár
online, vagy egy utazási irodánál. Mennyibe kerül
az út, miért annyi, miért olcsóbb máshol, milyen egyéb
illetékeket kell a díjon felül megfizetni?
Számtalan kérdés, de szerencsére mindenre van fogyasztóvédelmi válasz.
Az utazás lefoglalása előtt meg kell győződni arról,
hogy az utazási iroda – ha irodával szeretne a fogyasztó utazni – rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel!
Legegyszerűbb a www.muisz.com oldalra ellátogatni. Ha
véletlenül nem található a tagok között a kinézett iroda
az nem jelenti azt, hogy nincs joga utazást szervezni, de
nézzenek ennek utána, látogassanak el közösségi oldalakra,
és megfelelő információt fognak kapni, hogy az iroda megbízható-e, hogyan kezeli például a panaszokat.
Egyre gyakoribb az online utazás megrendelése. Ennek látszólag egyik oka, az olcsóság. Ez viszont ne
tévessze meg a fogyasztókat. Azért, mert olcsónak tűnik
egy út, az nem biztos, hogy minőségi is lesz. Ráadásául,
ha nem csomagban történik például a repülőjegy és szállás
megvásárlása, kevesebb fogyasztói jog illeti meg az utast.
A jogszabályi rendelkezések felsorolása helyett a legegyszerűbb csak azt felhozni érvként, hogy ha baj van, akkor nem
számíthat az utas másra, pláne gondot okozhat ez, ha például egy távol-keleti út során kellene segítség az utasnak,
mert külön vette a repülőjegyet a légitársaságtól, és külön
a szállást egy másik szolgáltatótól, és az nem minősült utazási csomagnak.
Sokan választják az üdülésként a hazai desztinációkat
is. Természetesen a hazai szolgáltatóknak is kötelessége a fogyasztó reklamációjáról jegyzőkönyvet felvenni, és
cél is, hogy az esetleges vitát békésen rendezzék, ha pedig
erre mégse kerülne sor, akkor biztosítani kell a fogyasztónak a békéltető testületekhez való fordulás lehetőségét,
melyek a fővárosban és a megyékben működnek.
A fogyasztóvédelmi jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy egy utazási csomag igénybevétele során
az utazási irodákat milyen kötelezettségek terhelik az utas
kiszolgálása érdekében. Nem véletlen, hogy a hazai szabályozásnak és a szolgáltatóknak köszönhetően a fogyasztó
panaszok száma évről évre kevesebb, annak ellenére, hogy
egyre többen utaznak a világban. Ugyanakkor arra is fel
kell hívni a figyelmet, hogy a fogyasztó saját jól felfogott
érdeke érdekében minden esetben kössön betegség, baleset - és poggyászbiztosítás mellet úgynevezett stornó biz-
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tosítást is. (Ez utóbbi az utas utazásképtelensége esetében
nyújt segítséget a fogyasztónak.)
Utazásszervezőkre, utazásközvetítőkre vonatkozó legfontosabb szabály a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok folytatása. Nem fordulhat elő, hogy az utas annak
tudatában kötött szerződést, hogy ”ő azt hitte, mert a katalógusban úgy szerepelt például egy szállodáról egy kép,
hogy a szoba tengerre néző”, hogy az nem az. A szolgáltatókat szigorú tájékoztatási kötelezettség terheli látszólag
nem olyan fontosnak vélt területeken is. Hiszen az utas az
első.
Vállalkozások nélkül nincs fogyasztóvédelem. Figyeljenek az utasok arra, hogyha online vesznek igénybe
egy szolgáltatást, valójában ki is fogja azt nyújtani. Sajnos
előfordulhat, hogy olyan személy kíván utazást eladni,
aki erre nem jogosult vagy már korábban eltiltották valamilyen gazdasági tevékenységtől és most más szervezeti
formában lép újra piacra. Magyarországon szerencsére az
elmúlt időszakban jelentősen csökkent ezen csalárd vállalkozások száma.
Nem fogyasztóbarát gyakorlat, ha egy út ára nem egy
összegben van meghatározva. Mint ahogy egyes termékek árát sem úgy kell a fogyasztónak összeadni, hogy
külön nézi a csomagolás, a feliratozás, és beltartalom árát
például egy tejnél, de sorolni lehetne egy sor más terméket
is példaként. A fogyasztó, mint gyengébb helyzetben lévő
fél kihasználásával egy út árának több részletre osztása, és
annak egyes elemének fókuszba helyezése révén nem lesz
azonnal olyan döntési helyzetben, hogy megalapozottan
tudjon választani. Látszólag olcsónak van hirdetve egy út,
de az egyéb költségek hozzáadása eredményeként a végső
ár jóval több lesz. A fogyasztók érdekében szükséges ezen
változtatni. Szerencsére egyre több utazási iroda változtatott korábbi gyakorlatán és már a teljes árat tünteti fel akár
egy akciós út meghirdetésekor is.
Végezetül fel kell hívni a fogyasztók figyelmét, hogy
járattörlés, késés esetén jogosultak kártalanításra a
jelenlegi szabályok alapján meghatározott feltételek esetében- erről a fogyasztók egyre nagyobb száma rendelkezik
információval, de vis maior esetében, ha például egy repülőteret lezárnak vagy egy szállodát karanténba helyeznek,
akkor az utas nem jogosult kártérítésre sem. Azaz saját magának kell bizonyos költségeket rendezni. Ugyanakkor az
tény, hogy nagyon sok múlik, múlhat a repülőtársaságok,
szállodák hozzáállásán is ez utóbbi esetben. A másik, azaz
a fogyasztó oldaláról pedig minden esetben egy tudatos
fogyasztói döntésnek kell megelőznie a konkrét szerződéskötést.
Dr. Baranovszky György ügyvezető elnök, FEOSZ
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Kos

III. 21.–IV. 20.

Ebben a hónapban a munkájában nem
kötik szoros határidők, így többet lehet a szeretteivel. Bár lehetséges némi
konfliktus családon belül, de ez gyorsan
megoldódik, ha nem hagyja eluralkodni. Egészsége érdekében az otthoni teendőket se vigye túlzásba.



Bika

IV. 21.–V. 20.

A tavasz meghozza az utóbbi időben
alaposan megtépázott önbizalmát, amihez magas energiaszint is társul. Mindez pedig segíti céljai elérésében az élete
minden területén. Azért legyen óvatos,
mert feszült helyzetekben most is meggondolatlanul dönthet!



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Otthonát béke és nyugalom jellemzi,
emellett élvezi barátainak társaságát is.
Mindez nyitottságának, pozitív gondolkodásának köszönhető. Jó hír, hogy
váratlan nyereségre is szert tehet. Bár
kisebb epeproblémája lehet, nem kell
komolyabb bajtól tartania.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

Biztos volt abban, hogy komoly anyagi
veszteség éri, de most kedvező fordulatra számíthat e téren. Ennek köszönhetően javul az egészségi állapota is, mert
nem lesz feszült. Aggódással egyébként
sem oldható meg semmi, csak bevonzza
félelmeit az életébe.



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Családja körében most sikerül érvényesítenie az akaratát. Az eddigi vitás
kérdésekben is elfogadják javaslatait a
többiek, és ezzel mindenki jól jár. Áprilisban egy, párjával közös külföldi utazást jelez a horoszkóp, amit a csillagok is
támogatnak.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

A következő hetekben – főleg saját
egészsége megőrzésének érdekében –
azon kell igyekeznie, hogy felhagyjon az
örökös pletykálkodással. Ezt pedig csak
gondolkodásmódjának alapvető megváltoztatásával érheti el. Így visszanyerheti az emberek bizalmát.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

Érzékenyebb lesz áprilisban, mint általában, ha valaki – legalábbis ön szerint –
megbántja. Sokáig nem felejti el. Mivel
a túlzott érzékenységgel főleg önmagának árt, gondolataiban „tegyen rendet”:
ne fogjon fel minden kritikát személyes
sértésként.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Ezekben a hetekben ne hozzon meg
fontos pénzügyi döntéseket, és lehetőleg ne adjon kölcsön senkinek, mert
kicsi az esélye annak, hogy visszakapja
a pénzét. Emellett kímélje magát, ne
végezzen olyan tevékenységet, amely
túlzott fizikai terheléssel jár.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Családja bővülhet áprilisban: vagy házasság, vagy gyerekszületés révén. Anyagi helyzetével igencsak elégedett lehet,
némi megtakarításra is szert tehet. Ha
örökléssel kapcsolatos peres eljárás van
folyamatban, az ön számára kedvező
döntésre számíthat.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Jól gondolja meg pénzügyi döntéseit, ez
az időszak nem kedvez a kockázatvállalásnak. Azzal is számolnia kell, hogy egy
egészségügyi probléma miatt váratlan
kiadása lesz. Ám ez sem akadályozhatja
meg, hogy mostanra időzítse a tavaszi
nagytakarítást.



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Nem érzi jól magát a bőrében, mert
környezete kerüli a társaságát. Ennek
több oka van. Egyik, hogy nehezen találja meg a közös hangot másokkal, így
nehezen tud kapcsolatot teremteni. Ez
annak a következménye, hogy önmagával, helyzetével sincs kibékülve.



Halak

II. 20.–III. 20.

Április remek hónap lesz, elsősorban
önmagára összpontosítson, nyugodtan
tervezgethet a jövőre. Elképzeléseinek
megvalósítását a csillagok kedvező állása
is segíti. Mostani döntéseit nem bánja
meg a későbbiekben sem. Egészségügyi
problémái sem lesznek.
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Rejtvény
Ókori üzenet.
Rejtvényünk számozott soraiban Domitius
Ulpianus (170–228) föníciai származású
római jogtudós okosan értelmezhető
intelme olvasható.
A januári havi megfejtés:
Szeretettel, családi örömökkel teli új
évet kíván a tüdőgyulladás megelőzésére
szolgáló védőoltás!
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Berkó Károlyné, Szeged.
Mostani beküldési határidő:
2020. május 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük, az e-mailben adják meg
nevüket és címüket!)
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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