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

Ma. Mi. Most
Tudom, most rossz neked, nekem is. Félek, aggódom, magamért, a családomért, a barátokért. Tudom, hiányzik a megszokott, a biztos, a nyugalom.
Tele vagy aggodalommal. A lelked fáj – ha más nem
is. De te, aki ésszel élsz, akinek az érzelmei felett
olykor az ész is uralkodik, meg tudod beszélni önmagaddal: egyszer túl leszünk ezen a borzalmon,
és akkor újra béke lesz – a lelkedben, a viszonyaidban, a családodban, mindenhol. Lehet, hogy nulláról kell majd újrakezdeni, de te tudod, hogy abban
jó vagy, volt már, hogy bizonyítottad. Onnan, ahol
a „nincs” az úr. Leégtél, netán üres a bankszámla.
De esetleg a szomszéd átszól, hogy segíthet-e? Vagy
a lányod azt mondja, kezdjük együtt újra, segítesz? Vagy az unokád azt mondja,
nagyi, mesélj! Mindegy, csak legyen, aki megszólít, és kér… Innentől megmenekültél. Miért? Mert van, aki kér, és van, akitől kérj! Ilyen egyszerű.
Valaki okos kitalálta, hogy a családi viták utáni békülés milyen csodálatos, a
vihar utáni megbékélés azt üzeni, minden rendben, mehet minden a régiben. Jók
vagytok egymásnak.
De sajnos most nem lesz ilyen egyszerű. Már nem mehet minden a régiben.
Mert nagyon megtapasztaltuk, hogy sebezhetők vagyunk, és hogy a biztonságérzet
nem állandó, és egyáltalán nem is biztos, hogy létezik olyan. Van, hogy nincs.
És ettől eztán mindig félni fogsz. Meg fogod tanulni, hogy ami egyébként természetesnek tűnik, az nem az. Hogy ami eddig biztos volt, az nem az. Hogy amiben
eddig hittél, abban már nem lehetsz biztos. Minden csak viszonylagos, és bizonytalan. Megtanulod, és ettől mégis minden jobb lesz. Mert azt is megtanulod, hogy
ami épp itt és most biztosnak tűnik, azt lehet élvezni. Hogy amit most jónak
érzel, és élvezhetőnek, az fontosabb lesz, mint a holnap bizonytalansága.
Megtanít a sors másképp élni. Élni a mának, elfogadni, hogy a „most” uralma
fontosabb, mint a másnapi „esetleg”. Ez egy fontos túlélési taktika!
Jó ez? Azt hiszem, sokan azt mondják, hogy nem. Előre kell néznünk, terveznünk a holnapot, és gondolkodnunk – vallják. Én meg azt mondom, igen,
nekünk, öregeknek most fontosabb a ma, amit úgy kell megélnünk, hogy az átsegítsen a következő időkre. A holnap kevésbé látszik, de a ma még igen, és ebből
kell kihozni a legtöbbet. Magunknak és mindenkinek, aki nekünk fontos.
Önzés ez? Lehet. De így, az utolsó életszakaszban és ebben a vészterhes időben
mi is lehetünk ennyire önzők, ha ez a védelmi mechanizmus a túlélést jelenti,
nem? És ami a legérdekesebb, ez nem csak nekünk jó. A környezetünknek is.
Nemcsak megfáradt, megkeseredett öregeket kapnak, hanem olyanokat, akik meglátják: ami most történik velem, az jó, találok örömöt a mai napban. Higgyétek
el, nem kevés ez, nekünk és a családunknak, az értünk izgulóknak sem.
Túl leszünk a bajon, meglássátok, és akkor jön majd egy kis vígság! Ígérem! Te
is ott leszel, és én is. Higgy benne! Tégy érte! Leginkább maradj otthon!
Némethné Jankovics Györgyi
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Címlapsztori

Közös tettekkel
az idős kor
méltóságáért!
Karácsony Mihály neve ismerős lehet a nyugdíjas korosztály előtt, mert a közel négy éve megalapított Nyugdíjas
Parlament Egyesület vezetőjeként az eltelt időszak alatt
szinte az ország minden megyéjében megfordult. Az idősek érdekében próbál tenni azok ellen a méltánytalan helyzetek ellen, amit az elmúlt 30 év nyugdíjasokat érintő kormányzati intézkedései okoztak.
Életéről, pályafutásáról Karácsony Mihály az alábbiakat
osztotta meg:
A Ratkó-korszak gyereke vagyok, Veszprémben születtem, a gyerekkorom egy részét a szülővárosomban töltöttem, de a középiskoláimat már Budapesten végezhettem
el. „Népi kollégista” voltam, ami a Villamos Ipari Iskolához tartozott, és a Rózsák terén volt. Ez egy életre szóló jó
iskola volt, mert fiatalon magtanított elfogadni másokat,
együtt élni másokkal egy közösségben. Egy szobában 28an voltunk, és aki nem tudta elfogadni a közösségi élet szabályait, az hamar pórul járt.
Édesapám Veszprémben az ÉDÁSZ-nál dolgozott mint
műszaki vezető, édesanyám egy óvodában dolgozott, és ez
biztosította azt, hogy a munkája mellett a három gyermekét nevelni, taníttatni tudta. Az óvodai elfoglaltsága lehetővé tette azt, hogy ha szükséges volt, napközben is felügyelt bennünket. Majd később, amikor már felnőttünk,
egy kórházba ment el, és ott volt főnővér. Apám szellemi
örökségét én vettem át, és tanultam középiskolában a villamos ipari szakmát. A tanulás mellett jelentős közösségi
életet életem, aktív közéleti tevékenységet folytattam. Ezt
a társadalmi aktivitást továbbvittem a főiskolai éveimre is.
A Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán folytatott tanulmányaim során épp a humán beállítottságom arra ösztönzött,
hogy a tanári pályát válasszam, mert úgy éreztem, hogy ez
felel meg legjobban a személyiségemnek.
A főiskolai tanulmányaim befejezését követően a Bólyai
János Szakközépiskolába kerültem, ahol szakmai tantárgyakat – automatika, villamos műszerek, elektronika –
tanítottam. Szerettem a pedagógusi pályát, de már ekkor
éreztem, hogy enné többet szeretnék tenni az emberekért.
Ezért a tanári munkám mellett végeztem el esti tagozaton az ELTE politológia szakát. Az érdekesség kedvéért
a diploma dolgozatomat a népi kollégiumok történetéről
írtam, mert akkor is azt éreztem, hogy ez egy olyan szervezési forma volt, ami a közösségi élet alapját képezte. Ha
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tehetném, ma is ilyen közösségi formákat szerveznék, mivel a társadalmi felemelkedés egyik fontos intézménye volt.
A katonai évek letelte után az ELTE-n politológiát tanítottam. Ezekben az időkben az akkori közélet forrongásának volt egy fontos színtere, amit úgy hívtak, hogy Ifjúsági
Parlament. Szerveztek középiskolai, egyetemi, pedagógusés egyéb szakági fórumokat, én ezek szervezésében részt is
vettem. Ez egy olyan közéleti bekapcsolódási forma volt,
amely megmozgatta az akkori fiatalokat, mert a résztvevők
az élet különböző területeiről jöhettek. Így nagyon sok fiatal került ezeken a fórumokon közélettel közvetlenül kapcsolatba úgy, hogy nem voltak KISZ-tagok sem.
Nekem ez nagyon jó iskola volt arra, hogy milyen formában lehet bevonni embereket a közéletbe, és lehet érdekképviseletet folytatni az emberekért. Ezekben az években
kerestek meg és kértek fel, hogy lépjek be a KISZ-mozgalomba, és ezt követően hat évet az ifjúsági szervezetben
dolgoztam. Itt alapvetően a pedagógus- és egyetemi fiatalokkal kapcsolatos feladatok koordinálásában vettem részt.
A rendszerváltást követő Horn-kormány idején Kósa
Magda lett a munkaügyi miniszter, és meghívott engem,
hogy legyek a személyi, illetve a parlamenti titkára. Így kerültem be az államigazgatásba, ahol ezt követően kisebb
magszakításokkal húsz évet dolgoztam. Nagyon változatos
évek voltak ezek, miniszterek jöttek és mentek, és nagyon
sok új elképzeléssel, koncepcióval kellett megismerkednem. Ezért számomra minden nap új és újabb kihívást jelentett. Ilyen volt a Magyar Nemzeti Üdültetési Alapítvány
felügyelete, amit a meglévő munkám mellett felkérésre vállaltam el.
2002-ben választottak meg az alapítvány elnökének, ami
egy nagyon szép feladat volt. Az alapítványban az üdülési
csekkek forgalmazását, szétosztását szociális alapon kellett
megoldanunk. Ez végül is 50 milliárd forint értékű üdülési
csekk kibocsátását jelentette, amivel azt értük el, hogy több
mint 120 ezer rászorult társunknak tudtunk kedvezményes
üdüléshez segítséget nyújtani. Ekkor kerültem kapcsolatba
a nyugdíjasszervezetekkel, mert a szociálisan rászorultak
fele a nyugdíjasok köréből került ki. Az akkori országos
nyugdíjasszervezetekkel közösen kialakított szisztéma szerint osztottuk el az üdülési csekkeket.

Nyugdíjba vonulásomat követően látva a nyugdíjas társadalomban meglévő problémákat, azt gondoltam, hogy
ami a nyolcvanas évek végén az Ifjúsági Parlamentek címen
sikeres volt, azt meg lehetne próbálni az idős korosztálynál
is. Egy olyan intézményt felállítatni és működtetni, ami lehetőséget ad a kistelepüléseken élőknek is arra, hogy beleszóljanak az őket érintő kérdések alakításába. A barátaimmal együtt azt gondoltuk, hogy a megszervezésre kerülő
Nyugdíjas Parlament ezt a missziót felvállalhatná.
Az ötlettel megkerestük az országos nyugdíjasszövetségeket, valamint a szakszervezeteket és a kezdetekben felkérésre alakult meg a 13 fős egyesület. Ami alapvetően
egy projekt működtetésére jött létre, arra, hogy évente egy
felmenő rendszerben a nyugdíjasok szervezett kereteken
belül tudják elmondani gondjaikat, problémáikat. Az elhangzottakat csoportosítva, az egyesület eljuttatja azokat a
döntéshozók felé.
Elmondható, hogy már négy ilyen felmenő rendszerű
nyugdíjas parlament volt. Ezeknek a vége mindig az volt,
hogy az ország felsőházába közel négyszáz nyugdíjas jött el,
és ott beszélhettük meg az aktuális problémákat. Az első
évben alapvetően az intézmény elfogadtatása, kiépíttetése
történt meg,
A második évben már ennél többet vártunk, azt, hogy
a széles bázison elindulva egyre szakszerűbb legyen a problémák felvetése, és olyanná alakítsuk át ezeket, hogy az
államigazgatásban dolgozók is megértsék a felvetéseinket.
A harmadik évben pedig azt tűztük ki célul, hogy a rengeteg problémát próbáljuk meg valamilyen ragsorba állítani. Mert nem lehet azzal előállni, hogy 29 fontos ügyünk
van, mert egy ilyen felvetés a döntéshozók körében azt
eredményezné, hogy egyik ügyünket sem vennék komolyan.
Ehhez ezért először elfogadtuk a problématérképet, ami
felsorolta azokat a felvetéseket, amit a különböző helyeken tettek nyugdíjasaink Nyíregyházától Körmendig. Ezt
követően súlyoztuk a problémákat. Meghatároztuk a két
legfontosabbat, az egyik a vegyes indexálás ismételt bevezetése, a másik pedig az, hogy a nyugdíjas közösségeknek
legyen az államigazgatási szinten egy olyan felelőse, aki kiszámítható és traszparens kapcsolatot tart a nyugdíjasszervezetekkel.
Ezzel párhuzamosan az elmúlt három évben tárgyalásokat folytattunk a magyarországi pártokkal, amelyeken a
pártok megismerhették azokat a problémákat, amelyek a
nyugdíjas társadalmat napjainkban foglalkoztatják.
Alapvetően nekünk három olyan súlyponti kérdés van,
amit szeretnénk megnyugtatóan megoldani: egyik ilyen a
nyugdíjasok anyagi és egészségügyi kiszolgáltatottságának
a csökkentése.
Másik az idős korosztály megítélésének javítása, az
emberi méltóságának megőrzése a közéletben. Az utóbbi
években sok támadás éri közéleti szereplők részéről, ami
nagyon bántó és méltatlan egy tisztességben letöltött életutat követően.

Harmadik az izoláció, az elmagányosodás csökkentése. A Nyugdíjas Parlamentben azért dolgozunk, hogy ez a
három fontos kérdés a jövőben kedvező irányba változzon
meg. Azt látjuk, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer sok sebből
vérzik. Sok olyan fogalmakkal találkozhatunk, amelyek napjainkra üresekké váltak, és a jelenlegi helyzetben nincsenek
tartalommal megtöltve. Nekünk ahhoz kell szövetségeseket
szereznünk, hogy ezeken a rossz beidegződéseken változtatásokat tudjunk elérni, és a jelenleg érvényes Alaptörvényhez
kapcsolódó koncepciók kerüljenek kidolgozásra.
Például nagyon nagy kérdés és állandó vita tárgya napjainkban a nyugdíjrendszer jövőbeni fenntarthatóságának kérdése. A vitában két nézet ütközik meg. Egyik az,
amelyik a termelékenységtől, a másik az, amelyik a termékenységtől várja a megoldást. Szerintünk az, ha több munkáskéz – közmunkás – van, nem biztos, hogy megoldja a
nyugdíjasproblémát, a mi meglátásunk szerint a produktivitás növelése az, ami a jövőben biztosíthatja a fenntarthatóságot. Ezeknek a problémáknak a megoldásához kérjük
az idős társadalom támogatását.
Lejegyezte: Demeter Ferenc
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Tiltakozunk!

Nézőpont

Az idősek lettek az új migránsok
Ez már nem a generációk háborúja. Jóval több annál. Egy
ország fordult az idősekkel szembe. A legnagyobb kockázatú csoportból az elmúlt hetekben első számú közellenség
lett. Úgy tűnik, a központi kommunikációban valami nagyon félrecsúszott.
Elemi igényünk van a bűnbakokra. Kiváltképp manapság, a járvány idején kell hogy legyen valaki, akire magányosan vagy csoportba verődve rámutathatunk. Kell hogy
legyen valaki, aki a puszta létével garantálja számunkra a
tudatot, hogy az a sok rossz, ami történik velünk, nem csupán a játékos kedvű véletlen műve. Instant világban élünk.
Mindent azonnal akarunk. Leginkább magyarázatot arra,
amire, ha van is magyarázat, korántsem annyira megnyugtató, mint azt szeretnénk.
Mivel krízishelyzetben elvesztünk minden fogódzkodót,
jobb híján minden, információra hasonlító közlésbe belekapaszkodunk. Ha ellátogatunk a járvánnyal kapcsolatos
központi kommunikációs oldalra, a folyamatosan frissülő
adatok mellett két olyan tartalom van, amely rögzítettként,
szinte kezdetek óta látható. Az egyikben arra figyelmeztetnek, hogy „Az idősek maradjanak otthon!” A másikban
hangsúlyozzák, hogy „Tegyünk meg mindent a járvány
terjedése ellen.” Így, sorrendben, egymás után.
Noha a két információ távolról sem függ össze egymással, az oldal szerkesztői tudatosan vagy sem, de gondoskodtak arról, hogy az olvasók fejében összekapcsolódjanak
a mondatok.
Egyértelműnek tűnik az üzenet, miszerint a járvány terjedésének egyik oka az idősek szabad mozgása. Ezek után
aligha van okunk csodálkozni azon, hogy szinte generációs
háború tört ki a 65 év alattiak és fölöttiek között.
Nem tudni, mi a központi kommunikátorok stratégiája, már ha van ilyen, de azt bizonyára tudhatták, hogy
a magyarnak ellenség kell. Akkor is, ha nincs. Akkor is,
ha éppen unalmas békeidőket élünk. Mindez fokozottan
érvényes egy krízishelyzetben, amikor gyorsan, hatékonyan és főleg központilag célszerű tematizálni az emberek
gondolkodását. Félő ugyanis, hogy ha úgymond nincs
megmondva, mi legyen a beszédtéma, még a végén ki-ki
szabadon kezd értelmezni, sőt talán kérdések is megfogalmazódnak, amelyekre előbb-utóbb választ kell adni.
Ráadásul a gyűlöletkampányokban szocializálódott lakosságnak nem elég egy általános magyarázat a történésekre. Nekünk ennél több kell. Egy ellenség. Nem is akármilyen. Legyen jól körbehatárolható, jellemzően védekezésre
képtelen, és az sem baj, ha az irántuk érzett gyűlölet csírájában már megvan.
Korántsem biztos, hogy az illetékesek ezt lépésről lépésre végiggondolták, könnyen meglehet, hogy magától
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alakult ki az idősellenes hangulat. Az viszont kijelenthető,
hogy kapóra jött a járvány kommunikációjáért felelős illetékeseknek.
„A néni itt mászkál, közben üresek a temetők…” „Maradj otthon! Melyik szó nem érthető?” „Délelőtt az öregek teliköpködik a zsömlét, amit délután a fiatalok megvesznek.” Kezdünk hozzászokni az ilyen és ehhez hasonló
beszólásokhoz. Akárcsak a migránskampány idején, valamennyi kommunikációs felületen az idősekkel kapcsolatos
intelmekkel és figyelmeztetésekkel találkozhatunk.
Több szociálpszichológiai kísérletben is bizonyították,
hogy ha egy hazugságot sokszor és következetesen ismételnek, hajlamosak vagyunk igaznak vélni. Még a józan gondolkodásúak is kezdik elhinni: összefüggés lehet a járvány
terjedése és a 65 pluszosok engedetlen viselkedése között.
Erre mindennap újra és újra ráerősít az operatív törzs,
amelynek még nem volt olyan sajtótájékoztatója, amelyen
ne hangzott volna el az idősekre vonatkozó korlátozás.
Mindez természetesen az idősek érdekében. Legalábbis a
központi indoklás szerint. Ám mindannyian ismerjük a
pokolba vezető út és a jó szándék összefüggését… Akárhogy is, az idősek alkalom szülte közellenséggé váltak. Főleg a renitens idősek. Ők azok, akik makacsságukkal „csak
a bajt hozzák ránk”.
Az idősek központilag elrendelt otthon tartása mára
népmozgalommá fejlődött. Több Facebook-csoport is alakult kifejezetten ebből a célból. Arra azonban nem térnek
ki a tájékoztatókban, hogy vajon milyen káros mellékhatásai lehetnek annak, ha az idősek magukra zárják a lakásuk
ajtaját. Miközben a tiszti főorvos többször is hangsúlyozza
a szabad levegőn történő mozgás fontosságát, arról senki
nem beszél, hogy a napi félórás sétára a 65 év felettieknek
legalább akkora szükségük van, ha nem nagyobb. A tartós
bezártság következtében az amúgy krónikus betegségben
nem szenvedők is legyengülnek, így csökken az immunitásuk, amely aztán kaput nyit a kórokozók előtt. És akkor nem említettük az ingerszegény életmódot, amely a
depresszió melegágya lehet. Mindezek ellenére nagyon sok
idős megszeppen, és engedelmesen otthon marad. Egyelőre nem tudni, melyik a kisebbik rossz: a renitenskedés vagy
az intelmek szolgalelkű betartása.
Ha a központi kommunikációs kampány dacára mégis
kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért is „renitenskednek”
az idősek, érdemes higgadtan végiggondolni, vajon miért
nem vesznek tudomást a tiltásról, az intelmekről. Talán
nem árt tudni, hogy egy olyan korosztályról van szó, amely
meg- és túlélte a háborút, illetve ’56-ot. És mivel ez így
van, ők azok, akiknek meggyőződésük, hogy ezt is megús�szák. Ez a túlélők szubjektív biztonságérzete.

Természetesen nagyon sokan vannak, akik praktikus
okokból kényszerülnek arra, hogy lemenjenek az utcára.
Hiába az önkormányzatok és a különböző civil szervezetek
aktivitása, nem jutnak el valamennyi egyedülálló nyugdíjashoz. Sokan vannak, akik több évtizede megszokták az
önellátó életformát. Ők azok, akik láthatatlanok maradnak. Soha nem kértek és ezáltal nem is kaptak segítséget.
Ha ők valami véletlen folytán mégis a segítők látóterébe
kerülnek, nem fogadják örömmel a támogatást. Számukra az önellátás mint olyan, az önbecsülésük szerves részét
képezi. A kéretlen segítséggel az énképük szilánkosra törik,
így – ha az óvintézkedéseknek köszönhetően megússzák a
járványt – náluk szinte biztosra vehető a pszichés károsodás, amely akár súlyos depresszióhoz is vezethet. Mindemellett a napi bevásárlás a legtöbbször nem a létfenntartáshoz, hanem a magányérzet csökkentéséhez kell.
Kortól függetlenül mindannyiunk számára olyan új, ismeretlen helyzetbe kerültünk, amelyben létfontosságúakká váltak a keretek, a kapaszkodók. Ilyenek a szokásaink.
Nem véletlenül mondogatják a szakemberek, hogy aki képes otthon is megoldani, sportoljon, gyakorolja a hobbiját
és próbálja tartani a napirendjét. Az időseknek nem kell

külön hangsúlyozni. Maguktól is erősen ragaszkodnak a
szokásaikhoz. Az egy más kérdés, hogy mi van akkor, ha ez
történetesen a napi séta vagy a napi bevásárlás.
Ám van itt még valami, ami megmagyarázza a 65 év
felettiek „engedetlenségi mozgalmát”. Nevezetesen éppen
a sokat emlegetett gyűlöletkampányok. Mint arra számos
közvélemény-kutató is rámutatott, főleg az idősek voltak
a legfogékonyabbak a kormányzati üzenetekre. Ők voltak
azok, akik például – noha nem is találkoztak migránsokkal – erősen tartottak tőlük. Körükben volt mindig is a
legnagyobb idegenellenesség. Most azonban történt valami. Hirtelen elkezdtek nem hinni a központi kommunikációnak. Jelenleg csupán feltételezésekbe lehet bocsátkozni
a pálfordulat okát illetően. Az egyik lehetséges magyarázat
az, hogy ha saját testi-lelki jólétükről van szó, immunisabbakká válnak az emberek a meggyőzésekkel szemben. Ha
ez igaz, akkor a több éve tartó gyűlöletkampányok paradox
hatását tapasztaljuk, ha a tiltott idősávban látunk nagybevásárló nyugdíjasokat. Lehet, hogy a fagyi visszanyal?
Forrás: 168 óra
https://168ora.hu/itthon/az-idosek-lettek-az-uj-migransok-mukodik-a-tulelok-szubjektiv-biztonsagerzete-183826

Új időszámítás kezdődik!
Nem kétséges, hogy a globális gazdasági világrendszerre épült kapitalizmus eddigi változatának a végére jutottunk. Kiderült, hogy az ökológiai szisztéma, a gazdaság
és a társadalmi létezés olyan összetartozó rendszert alkot,
amelynek egyik elemét sem lehet semmibe venni. Új típusú, komplex, az életünk minden területét érintő, mindent
megváltoztató, elhúzódó válsághelyzet van, ami szétfoszlatta a szupercivilizációnk mindenhatóságáról és a virágzó és
önfenntartó Magyarországról szőtt képeket is. Világszerte
nemcsak a gazdaság került válságba, de kiderült, hogy a
környezeti és a társadalmi biztonság (egészségügy, oktatás,
szociális ellátás) elhanyagolása a civilizációnkat is súlyos
katasztrófába is sodorhatja. Az egyre gyakoribbá váló egészségügyi veszélyhelyzetek nem véletlenek. A mindent uraló
gazdasági racionalitás és az ezzel járó világméretű szegénység rejtett bugyraiban születtek és születnek mindig újjá,
amíg a helyzet nem változik meg. Minden válságnak vége
lesz egyszer. De nem mindegy, hogy milyen árat fizetnek
a túlélésért, és milyen tanulságokat vonnak le az emberek.
Annyi biztos, hogy gyökeresen át kell alakítani a világot.
Felértékelődött például a termelés és az ember biztonsága.
Kiderült, hogy még a legnagyobb nemzetek sem képesek
védelmet nyújtani a polgáraiknak, sem a pénzügyi, sem a
gazdasági, sem a társadalmi vagy éppen a mostani, vagy a
majdani újabb világméretű egészségügyi válságok idején.
Le kell vonni a történtek valamennyi tanulságát, és újra
kell szervezni Európát és Magyarországot is. Az egyoldalú

és viszonylagos gazdasági növekedés elfedte az ország évtizedek óta megoldatlan társadalmi gondjait (szegénység és
nyomor, romaügyek, a területi különbségek növekedése,
az egészségügyi és a szociális rendszer leépülése stb.) és a
növekvő környezeti problémákat. Bár a válság tiszteletre
méltó társadalmi kreativitást és önzetlenséget is felszabadított, a mostani rendszer alapvető alkalmatlansága egyre
nyilvánvalóbb.
Új értékeken alapuló társadalmi-gazdasági rendszert
kell teremteni. Olyan modern világot, amelyben a környezet, a gazdaság és a társadalom összhangban van, és egyik
sem válhat a rendszer sírásójává. A „szociális és zöld” gondolat és stratégia még sohasem volt aktuálisabb, mint ma.
Képesek leszünk-e a változtatásra, vagy tovább pusztítjuk a
világot és az emberi társadalmat? Ez a legfontosabb kérdés,
amelyre a válasz elkerülhetetlen.
Dr. Köteles Lajos
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Tisztelt Nyugdíjastársak, Aktivistáink!
Szervezeti élet, a szokásos csatornák
hiányában az újság hasábjain szólítalak meg benneteket!
Hosszú időbe telt, mire megtaláltam azokat a gondolatokat, amelyeket szeretnék veletek megosztani
ebben a veszélyekkel teli időszakban.
A mondandóm első bekezdése a
köszönet hangján szól. Elsősorban
azon kortársaknak szeretném megköszönni munkájukat, akik így vagy
úgy, de segítő közreműködői e megváltozott életrendnek, és ezen belül
is a kortársi segítségnyújtás ékes példáit adják. Sok felől vannak híreim:
vannak aktivistáink, akik lelkes és
tevékeny szerepet vállalnak egy-egy
település időseinek az ellátásában
(vannak, akik ezt vállalt feladatként,
önként, szervezetten teszik), mások
maszkot varrnak, vagy csak az internet segítségével mesélnek az unokáknak a házi „őrizetből”, megint mások
nyugdíjas pedagógusként korrepetálnak szintén a net segítségével. És azt hiszem, azokra is büszkék lehetünk, akik a
bezártságban megtalálják a hasznos, esetleg felemelő időtöltéseket, magukat, családjukat is óvva az elmagányosodás
szomorú következményeitől. (Épp most mesélte egyik zenész kortársam, hogy be vannak táblázva a napjai. Szinte
mindent megtanult neten keresztül intézni. A tánckör is
heti két alkalommal próbál – ki-ki otthon járja a lépéseket,
az oktató az interneten mutatja, hogyan –, ugyancsak heti
kétszer online nyelvórákat „vesz”, egy-egy délután zenélni
gyakorol, a délelőtt a főzésé, az újságolvasásé, és csak ritkán
ül a tévé elé, mert addigra épp eléggé elfárad, és a pihenés is
jólesik.) Kérlek benneteket, ha módotok van rá, tolmácsoljátok köszönetünket az érintetteknek!
Azt hiszem, hogy még egy jó ideig a „Maradj otthon!”
parancsának eleget téve kell az életünket élni, és akkor teszünk jót magunkkal, ha ebben a korlátozott szabadságban
megtaláljuk a lehetőségeket, és magunkat nem elhagyva,
nem merülve sötét gondolatokba, életünkbe új rendszert
találva próbáljuk átvészelni a nehéz napokat. Gondoljunk
arra, milyen jó lesz majd a fellélegzés utáni tevékenység
örömeit megélni!
Persze az otthonunkba zárt élet arra is módot ad, hogy
elgondolkozzunk olyan dolgokon, amikre korábban nem
volt idő, figyelem, esetleg azt gondoltuk, hogy nem fontosak. Elmélázni, nem a mindennapos programokról, hanem
a nagyobb ügyekről.
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Engem most két ilyen kérdés foglalkoztat, amelyet szeretnék megosztani veletek.
– Az egyik nagy kérdés számomra,
hogy vajon fel tudunk-e majd újra
állni a rossz napok után? Lesznek-e
még nekünk helytállásban ez idáig
élenjáró vezetőtársaink, akik az újrakezdésben is partnerek lesznek? Vagy
kedvet vesztve, elfáradva lemondanak az új lendületről? A közösségeink
ismét talpra állnak majd? Tudtunk-e
annyi élményt, összetartó erőt, sikert
adni az elmúlt időszakban, ami vis�szahozza őket egymásnak, mert azt
valljuk, hogy egyedül nem jó, nem
megy? Lesz-e, egyáltalán, kell-e majd
mindehhez bátorság? A hónapokig
tartó félelem, ami ma még bennünk
van, eltűnik-e, és tudunk-e majd ismét önfeledten ünnepelni, együtt lenni?
Ma még tanácstalan vagyok a válaszokat illetően.
– A másik nagy kérdés számomra legfőbb feladatainkhoz, a korosztályos érdekvédelem témájához kapcsolódik.
Aki ma az újságok, a tévé, a közösségi portálok híreit olvassa, megtapasztalja, hogy az egészségügy mellett a gazdaság
is milyen bajban van, és különféle érdekcsoportok milyen
követeléseket fogalmaznak meg. A sokféle probléma mindmind elsőrangú, és nekünk, nyugdíjasoknak, valószínűleg
a nyugdíjak színvonala, vásárlóértékének romlása a legkomolyabb mindezek közül. Hallunk is hangokat arról, hogy
ki emeli fel a szavát az egyszeri nyugdíjkiegészítés/utalvány
érdekében, aminek biztosan mindenki örülne, szükség is
lenne rá. Én azonban – hosszas tépelődés után – úgy látom,
most nekünk nem kellene beállnunk a követelődzők hosszú
sorába. Most, amikor mindenkinek megvan a maga „keresztje”, munkanélküliek, mindenféle megtakarítás nélküli
családok sokasága vesz minket körül, nem szabad magunk
számára több előnyt követelni, mint amit a társadalom más
rétegei is jogosan szeretnének. Látjuk, halljuk mindennap:
akiket ma a társadalom megbecsül, azok dolgoznak, teszik,
amit tenni kell, nem követelőznek, nem helyezik mások elé
magukat. Ha azt akarjuk, hogy nekünk, nyugdíjasoknak is
jusson a társadalom megbecsüléséből elég (ne csak a nyuggerezést és a legkülönbözőbb sérelmekből adódó kritikai
megjegyzéseket olvassák a fejünkre), akkor nem állhatunk
duplán sorba a pluszelőnyökért.
Ugyanakkor helyénvalónak látom, hogy az elszaladó
inflációra tekintettel az őszi „nyugdíjkiigazítást” előrehoz-

zák. Ez mindenképpen be kell hogy következzen, tehát
egy jogszabályban rögzített juttatás átütemezését kérjük
„csak”, ami – véleményem szerint – kevésbé irritáló, mint
az egyéb követelőzések.
Nagyon szívesen olvasnám, hallanám a véleményeteket
minderről.
Ebben a súlyos problémákkal teli időben mit tanácsolhatunk? Több helyen olvashattátok, kiadtuk a Felelős
Nyugdíjasok 12 pontját, itt olvashatjátok, ha módotok van
rá, terjesszétek.
Ugyan a szervezeti élet szinte teljesen leállt, azért van
tennivalónk – terveink szerint –, ezekről is szeretnék szólni.
– A mozgalmi év ilyenkor a régiós rendezvényekkel szokott hangos lenni, ezekről le kell mondanunk. Két választást látok: vagy elhalasztjuk őszre ezeket a rendezvényeket,
vagy az őszre téve az országos fesztiválokat, azokat meghívásos alapon szervezzük, nagyobb résztvevői körrel. Mindehhez el kell azonban mondanom, hogy a kialakult helyzet
miatt a rendezvényeink támogatásául szolgáló szponzori
pénzek nem fognak rendelkezésre állni, szponzoraink most
közösségi programokat nem támogatnak. Új források kellenek, hogy legalább az országos programokat tudjuk támogatni, ezen dolgozunk, megoldhatónak látjuk a problémát. A Balatoni Randevúra (aug.31.–szept.2.) vannak
pályázati pénzeink, nagyon készülünk rá, jó lenne, ha a
tagszervezetek is terjesztenék a hírt: terveink szerint lesz 3
szép napunk Balatonfüreden.
– A közeljövő fontos feladata lenne a küldöttgyűlés.
Május elejére terveztük, ez ma nem látszik reálisnak. Tudjuk, május végéig a mai szabályozás szerint van időnk, de
úgy látjuk, ez a központilag szabályozott határidő valószínűleg kitolódik majd.
– Egy aprócska örömről szeretnélek tájékoztatni benneteket. Az alábbi linken megtalálható egy hírlevél. Ebből kiderül, hogy egy sportkönyveket forgalmazó kiadó és
webáruház áprilisban kuponkedvezményt ad a könyveire, és minden eladott könyv után 100 Ft-tal támogatja a
NYOSZ-t. Ha minden igaz, több könyvkiadó, webáruház
is csatlakozik majd ehhez az akcióhoz, legalább is ezt ígérték, ezt szervezik.
A
link:
https://mailchi.mp/718c8399dc19/500forintos-kedvezmnykupon-sportkonyvekhu
Levelem végén szeretném megismételni kérésemet:
a fenti felvetéseim, javaslataim arra várnak, hogy írjátok
meg, mondjátok el véleményeteket, ti hogy látjátok a jövőnket, milyenek a napjaitok, hogy készültök a szebb napokra? A telefonom mindig nyitva (30/298-5252), és az
e-mail-fiókom (jgyorgyi@nyosz.hu) is várja leveleiteket.
A következő, remélhetőleg közeli találkozásig jó egészséget, kitartást, szebb napokat kívánok barátsággal:
Győr, 2020.4.1.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége – hasonlóan a fiatalokhoz – megalkotta a Felelős
Idősek 12 pontját arról, mi a teendő,
mire figyeljenek oda, mit tartsanak szem előtt
az idősek most, a koronavírus-járvány idején:
1. Életkortól függetlenül vegyük komolyan
a koronavírust!
2. Tartsuk be a járvánnyal kapcsolatos írott
és íratlan szabályokat!
3. Maradjunk otthonunkban a járvány idején!
4. Kíméljük meg magunkat és internetes
követőinket, beszélgetőtársainkat a
rémhírektől, az álhírektől, és csak hiteles
forrásból tájékozódjunk, tájékoztassunk!
5. Ismerkedjünk meg az internet segítségével azokkal a technikai eszközökkel,
amelyek megkönnyítik az életünket!
6. Kérjünk segítséget, ha otthonunkon kívüli teendőnk van, családtagunktól,
közeli ismerősünktől, az illetékes kormányzati szervezetektől vagy az önkormányzattól!
7. Segítsünk egymásnak a technikai eszközök (internet, telefon, e-mail stb.) segítségével, külön figyeljünk az egyedülálló, valamint a beteg ismerősökre!
8. Segítsünk egymásnak az idő hasznos
eltöltésében, osszuk meg receptjeinket, kulturális élményeinket (könyv, film,
online múzeumi élmények, koncertek)!
9. Segítsük gyerekeinknek, elégedjünk
meg, hogy egy ideig csak az internet
vagy telefon segítségével látjuk egymást, beszélgetünk egymással!
10. Kezdjünk el új dolgokkal megismerkedni, tanuljunk meg új ismereteket!
11. A megszokottnál is körültekintőbben
gondoskodjunk a higiéniáról és fizikai
állapotunkról!
12. Vonjunk be másokat ebbe a mozgalomba!

Némethné Jankovics Györgyi – NYOSZ-elnök
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Hírek Siófokról
Csak ekként gondolkodhatunk, ha egy közösség, egy város
kilátástalan helyzetbe kerül.
Tisztelt Barátaim! Ma megjelent a Siófoki Hírek aktuális száma, benne a városi civil szervezetekre érvényes 2020.
évi pályázati lehetőségek szabályaival. A város önkormányzatának képviselő-testülete erre a célra 15 millió forintot
különített el, még „békeidőben”.
A nyugdíjas-egyesület elnökeként végiggondoltam a tervezett programjainkat és az egyesület működésének feltételeit, amit még az év elején vezetőtársaimmal összeállítotTúlélési praktikák a sólyi nyugdíjasoktól
A bezártságot szeretném csökkenteni azzal, hogy lehetőséget kínálok nyugdíjastársaimnak egy kis játékos
agytornára. A játékban bármelyik sólyi lakos részt vehet.
A kérdések minden csütörtökön 14 óráig kerülnek meghirdetésre az interneten. A válaszok beküldhetők a solyi.
nyugdijasok@gmail.com címre, vagy elhelyezhetők a
Kossuth L. u. 49 szám alatti postaládában. Az első három
leggyorsabb és legjobb választ küldőnek két-két paradicsompalántát ajánlok fel.
A következő heti felajánlás 2 db paprik palánta. Aki
eddig a kertjében nem nevelt zöldségféléket, az dézsában vagy 20 literes vödörben is megteheti ezt, melyhez a
termesztési útmutatót is mellékelek.
Az egyesület több programja a vírus miatt elmarad, helyette találunk ki olyanokat amelyek találkozások nélkül is
megoldhatók. Tornásszunk otthon kivetítéssel, melyhez a
videót küldöm a neten keresztül. Küldjük el egymásnak
kedvenc retrózenénket. A közelgő költészetnapi ünnep
apropójából szavaljunk verset, és töltsük fel a Facebookra, vagy másoljuk be a kedvenc versünk szövegét.
Főzzünk együtt. Úgy gondolom, hogy mindenkinek a
legrosszabb kitalálni, hogy mit főzzön ebédre. Erre létrehozhatnák a „Mi volt nálunk az ebéd?” oldalt recepttel
vagy anélkül. Olyan ételek is kerülhetnének így a család
asztalára, amilyeneket eddig nem főztünk.
Énekeljünk közösen távol egymástól, a YouTube-ra felrakunk egy dalt, és mondjuk, azonos időben lejátsszuk.
Akik hallgatják vagy énekelnek vele, azok tetszik vagy
nem tetszik jelzést küldjenek, így megtudhatjuk, hogy aznap kik hallgatták vagy énekeltek velünk.
Van az egyesületnek egy Facebook-fiókja Sólyi Nyugdíjasklub elnevezéssel. Regisztráljatok, és ide gyűjtsük
össze azokat, amiket láttatni szeretnénk!
Ami fontos: bezártságunkban is legyünk aktívak, pozitívan gondolkodók. Vigyázzunk magunkra, egymásra!
Hiszen a vírus után még sok teendőnk van, barátaink,
gyermekeink, unokáink körében.
Szabó Zsuzsanna
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A remény meséi
tunk. A rendkívüli helyzet felülírta terveinket, így anélkül,
hogy ebben a döntésben kikérném a tagság véleményét
(amit belső szabályzatunkban sem rögzítettünk), az általunk tervezett pályázati összegről – ami 400 ezer forint lett
volna – lemondunk.
Arra kérjük a város vezetését, hogy a város által elkülönített szolidaritási alapba kerüljön az összeg, és azt a válság
kezelésére használják fel.
Úgy gondolom, e döntéssel valamennyi érintett nyugdíjastársam egyet fog érteni. A ránk váró nehéz helyzetben
ahhoz, hogy talpon maradhassunk, minden forintnak helye lehet, arról nem is szólva, hogy ez a pénz is a városlakók
adóforintjainak része!
Válságkezelés Siófokon
A rendkívüli helyzet kezelésében Siófokon megalakult a
válságstáb, melynek tagja vagyok én is. Döntés született az
időskorúak kiemelt kezeléséről. Működik egy városi zöld
szám, ahol folyamatosan elérhetők vagyunk, és egy mobilszolgálat, amely a mindennapos igényeket kielégíti. Tehát
a gyógyszer- és élelmiszer-beszerzést ütemezetten végezzük.
Az idősotthonokban minden rendben van, a 160 ápolt ellátása biztosított, amiről személyesen is meggyőződtem.
Remélhetően mielőbb a konszolidációról is beszámolhatok, és áldozatok nélkül túl leszünk e krízishelyzeten!
Jánossy Gábor
Siófokról érkezett Dr. Csider Sándor egykori főiskolai tanár, ma nyugdíjas költő tollából az alábbi vers. Mindezt
azoknak a Hétköznapi Hősőknek küldik, akik e válságos
időkben is értünk dolgoznak!
Képeslapok
Küldök harmatcseppeket,
érett pára gyöngyöket,
zöld levélen gördülőt,
napfény szárnyán repülőt.

Küldök szelíd hóesést,
fehér mesét, őzikést,
jégen szikrázó napot,
hópelyhekben csillagot.

Küldök csermelyt, csillogót,
víg kövekkel táncolót,
erdő mélyén csobogót,
barlangtitkot csacsogót.

Küldök felleg templomot,
ég tornyába bimbamot,
záporozó harangszót,
szomjazókat itatót.

Küldök zúgó, vad folyót,
hegyi sziklát csiszolót,
völgyet, dombot építőt,
pusztítással éltetőt.

Küldök kutat, vedreket,
álmaidnak rejteket,
homokszitán szűrt vizet,
tiszta szóból verseket.

Küldök ugró kis békát,
csöpp békának tavacskát,
tavacskának esőket,
esőknek dús felhőket.

– avagy tudd, hogy nem vagy egyedül!
Az élet viharaival olyan légy, mint a madár, amely ha a fát
kivágják alóla, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll.”
(Eötvös József )
Veszprém megyéből kaptuk a hírt, hogy a nyolcéves hagyományos Meseparádé című programjukra valószínűleg idén
nem kerül sor. De hogy a hagyományt valamilyen módon
fenntartsák, az interneten elindítottak egy mesefolyamot egy
tanmesével, amelyet ki-ki a magáéval megtoldhat. Ennek az
ötletnek adunk helyt mi is azzal, hogy hasonló tanmeséket
vár szerkesztőségünk is, építsük az újság hasábjain is a Remény mesefolyamát…

A bölcs és a fán rekedt ember
Csodák léteznek, csak más formában találod meg őket. Erről szól az a tanmese is, mellyel nemrég találkoztam.
***
Élt egyszer egy ember, aki imádta a mangót. Semmi nem
pótolhatta számára a fenséges gyümölcs ízét, és mangófüggősége odáig vezette, hogy egy napon elhatározta,
megszerzi magának a környék legzamatosabb gyümölcseit. Felmászott hát a legmagasabb fára, melynek tetején a
nap érlelte mangók hívogatóan sárgállottak. Nem érdekelték az alacsonyabban csüngő gyümölcsök; neki a legérettebbek kellettek – azok, amelyek a hatalmas fa legfelső
ágairól mosolyogtak le rá.
És csak mászott és mászott felfelé, egészen addig, amíg
már nem maradt ág a feje fölött. Meg is szerezte a finom
gyümölcsöket, csakhogy volt egy igen nagy probléma: lemászni már nem tudott. Rettegett a magasságtól, és a fenti
vékony ágakon hamar elszállt minden biztonságérzete.
Egyre fokozódó kétségbeesésében elkezdett hát segítségért kiáltozni, és szerencséjére nem is hiába tette, mert
a faluból többen is odasiettek. Próbálták biztatni, hoztak
létrát, kötelet és mindenféle eszközöket, de emberünknek sehogy sem sikerült lejjebb jutnia. Csak arra vágyott,
hogy valaki lehozza már végre, de túlságosan félt a magasságtól.
Hamarosan már egész sokan gyűltek össze a nagy fa
alatt: voltak, akik kiabáltak, mások jajongtak vagy fel-alá
futkosva próbáltak tenni valamit, és persze volt olyan is,
aki csak bámészkodni ment oda. Aztán egyszer csak egy
csendes, nyugodt ember érkezett. Sokan ismerték a falu-

ban, bölcsnek és megfontoltnak tartották. Sokak problémáját oldotta már meg, ezért a fa alatt összegyűlt tömeg
kíváncsian várta, most mit fog tenni.
A bölcs ember nem szólt semmit, csak felnézett a fára,
egy pillanatra elgondolkodott, majd lehajolt egy kőért.
A többiek dermedt tekintettel meredtek rá – most vajon
mi fog következni? A bölcs ember pedig anélkül, hogy egy
szót is szólt volna, célzott, majd megdobta a kővel a fán rekedt férfit. Szerencsétlen nagyon ideges lett odafenn: „Te
jó ég, mit csinálsz?? Meg akarsz ölni??!!”
A bölcs ember azonban nem szólt semmit, csak fogott
még egy követ, és még erősebben vágta a másikhoz, akit
még jobban elöntött a düh és a bosszúvágy: „Ezért meglakolsz, Te őrült, csak kerüljek le innen!!” És amikor egy
újabb kemény kő csapódott be, a férfinak teljesen elborult
az agya, és már semmi más nem számított, csak az, hogy
elégtételt vegyen támadóján. Ekkor mindenki megdöbbenésére félelmét leküzdve elindult a fáról lefelé. Újabb
kő érkezett, ő pedig még elszántabban mászott lejjebb és
lejjebb, hogy jól helyben hagyja az öreget.
Nagyon hamar le is jutott, de amikor a haragtól elvörösödött fejjel kereste a falu bölcsét a tömegben, már nem
találta őt. „Hol van ez az idióta? Csak kerüljön a kezem
közé, nem fogja megköszönni, amit kap!” – ordította szinte
önkívületi állapotban, mire a tömegből valaki válaszolt:
„Elég bölcs volt ahhoz, hogy ne várja meg, míg leérsz.”
A férfi még mindig tajtékzott a dühtől, ám ekkor hirtelen rádöbbent, hogy a bölcs ember valójában nem is ártott neki, hanem megmentette az életét. Senki sem tudott
rajta segíteni, ez az ember pedig rávette, hogy a legtöbbet
hozza ki önmagából, és a saját erejét és képességeit használva kikerüljön az életét veszélyeztető helyzetből. Egyedül ő nyújtott valódi segítséget.
***
Amikor segítségre vágysz, vagy másoknak próbálsz segíteni, mindig emlékezz rá Te is, hogy a valódi segítség soha
nem az, ha haszontalan együttérzést tanúsítunk, és nem
is az, ha a másik ember helyett próbáljuk megoldani az ő
problémáját, hanem az, ha megmutatjuk neki a saját erejét, mellyel képes leküzdeni az előtte tornyosuló akadályokat. Mert mindig képes rá, ha igazán akarja.
Ha Neked hasznos volt, másoknak is az lehet. Segíts
eljuttatni hozzájuk is!
Ha van hasonló tanmeséd, küldd el a szerkesztőségbe
(nyosz@enternet.hu), mi is megosztjuk másokkal!
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Kulturális élmények Debrecenben
A Debreceni Nyugdíjas-egyesület tagjai, mintegy „kulturális tanévnyitó” keretében szervezett látogatást tettek a Debreceni Nagytemplomban és a Delizsánsz Postamúzeumban.
A Harthman János által szervezett programok nagyon
népszerűek tagjaink körében. A fent említett programokat
négy csoportban tekintették meg, az érdeklődők létszámának figyelembevételével. Ezzel a programmal mintegy folytattuk előző év végi programunkat, amikor is Szabó Magda,
városunk írónőjének emlékhelyeit végigjárva követtük képzeletben lépteit.
A csepergős, esős idő ellenére 40 fővel gyülekeztünk a
Kálvin tér árkádjai alatt. A szükséges regisztráció alatt innen
ráláthattunk a Kossuth teret uraló hatalmas „sárga templomra”. A templomba belépve ránk telepedett a méltóság,
amit a templom sugall. Fehérre meszelt falai egyszerűségükkel jelzik, hogy a gyülekezet az igére figyeljen. A padsorokban helyet foglalva, az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy a
templom nem volt mindig ilyen. Elődje az András-templom volt, amely az 1802-es tűzvészben teljesen leégett, június 11-én, éppen pünkösdkor. A romok helyén emeltette
a város Péchy Mihály tervei alapján. Az első istentiszteletet
1819-ben tartották.
A nagytemplom elsősorban istentiszteleti hely, a gyülekezet lelki otthona. Az épület a magyar reformátusság, a
világ keresztényeinek és a magyar nemzet sorsdöntő eseményeinek is otthont adott. Itt hirdették ki a Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozatát. Az ide kötődő történelmi
események miatt ez az épület nemcsak templom, hanem
történelmi emlékhely is.
A betérő látogató láthatja a Kossuth-emlékhelyet és a Vizsolyi Biblia eredeti (egyik) példányát. Bibliai makettekben
a Szent Föld-i eseményeket, a járólapokba vésett 66 igeverset, de az időszaki kiállításoknak helyet adó karzatot is.
A templom orgonája 1838-ban épült, és 4258 síppal bír.
A legkisebb 12 cm, a legnagyobbak elérik a 12 m magasságot. A toronykilátóból és a két torony közötti panorámajárdáról gyönyörű a kilátás a városra, és ha szerencsénk van,
a megkonduló Rákóczi-haragot is hallhatjuk.
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A nagytemplom, amely előtt mi, debreceniek, szinte mindennap elmegyünk, (akár köszönhetünk neki, mint Szabó
Magda tette), istentiszteletre ide járunk, és nincs olyan városunkba látogató turista, aki ne készítene fotót előtte.
A kulturális program következő állomása a Debreceni
Postaigazgatóság Delizsász kiállítóterme és a Soó Rezsőemlékszoba megtekintése volt. Itt láthatók a különleges és
érdekes postatörténeti tárgyak. A teljesség igénye nélkül, pl.
faragott szarukürt, postamesteri bélyegzők, rejtekzáras értékmegőrzőláda, levélgyűjtemény, távírók, detektoros rádió
és a kézi kapcsolású telefonközpont.
A kiállítóterem segítségével megelevenedik Debrecen
postatörténete a mészáros postától az 1990-es évekig. A terem közepén a Mátraházáról áttelepített, 1930-as évekbeli
postahivatal enteriőrje látható. Kiemelkedő látványosság
a nagyméretű dioráma, amely egy 1849-es mozgalmas postajelenetet mutat be.
A játékosság is belefért a látogatásba. Kipróbáltuk
a telexgépet, csőpostán küldtünk üzenetet, kapcsolatot teremtettünk a kézi vezérlésű telefonközponttal, régi postásegyenruhát is próbálhattunk.
A Soó Rezső-emlékszobát paravánszerű falak választják el a postatörténeti kiállítástól. Soó Rezső Kossuth-díjas, magyar botanikus, egyetemi tanár, az MTA tagja volt.
Debrecenben, a Köntös-kertben utca viseli a nevét. Botanikai munkáiban nevének rövidítése „Soó”. Születésének
100. évfordulójára kiadott bélyegen tévedésből Ujvárosi
Miklós neve szerepel. A bélyeget visszavonták, de a gyűjtők
körében nagy értéket képvisel.
Emlékszobájának középpontjában, az 1930-as években készült különleges hangulatot árasztó kiállítószekrény
áll. A vitrinekben és a tablókon a botanikus, akadémikus
225 000 db-os gyűjteményéből látható ízelítő.
Nagyon értékes délelőttöt töltöttünk el együtt. Megérte
rászánni az időt. A programokat jó szívvel ajánlom Debrecenbe látogató nyugdíjastársaimnak és családjaiknak is.
Az élményeket lejegyezte Pappné Ráduly Irma,
fotók: Darainé Erzsike, Tófalvi József

A hajdúböszörményi Aranykor Nyugdíjasegyesület nőnapi rendezvénye
„A nő olyan fele a férfinak, mint a nappalnak az éj,
a lombnak a virág.
Csak ránézni is gyönyörűség.
Hát még ha ő tekint szeretve ránk.
Semmi se szebb, jobb, édesebb.
Testének szépségét felül nem múlhatja a művészetnek
semmi remeke –
Lelkének édessége földi üdvösségünk.”
Gárdonyi Géza
Magyarországon 1948 óta ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ez az egy nap, amikor férfiak (apák, férjek, hódolók, főnökök) fejezik ki többnyire virággal vagy édességgel
a nők iránti figyelmességüket. A nők tisztelete, megbecsülése, elismerése az év minden napjára kellene, hogy kiterjedjen, viszont többnyire ezzel a március 8-i köszöntéssel
„lerendezettnek” tekintik az ügyet.
A nők „rendeltetése” rendkívül sokoldalú, talán ebben
rejlik kiszolgáltatott helyzetük is. Bár évek óta világszerte
változott megítélésük, szavazati és munkavállalási jogokkal
is rendelkeznek. Mivel saját jövedelmükkel rendelkeznek,
már bátrabban önállósulnak.
A szülés, a gyereknevelés, a család ellátása, a tanulás,
a munkahelyeken való helytállás több, mint a klasszikus
női szerep.
Nem ünneprontásként, de tudvalevő, hogy a világ lányaira-asszonyaira rengeteg veszély leselkedik. Nem szabad
némán elmenni a nőket ért erőszak, a szexuális zaklatás
mellett akár családon belül is. Országunkban is legalább
30%-os az atrocitásoknak kitett nők száma. Bár vannak
egyesületek, szervezetek, alapítványok, ahova bármilyen
sérelem esetén fordulni lehet, ha elég bátor a sértett elszenvedő. Nem a mi kultúránkban ugyan (pl. India) évente
milliószámra kényszerítenek kiskorú lányokat házasságba.
A szexuális csonkítás (főleg Indonézia, Etiópia stb.) sem
ritka azzal a céllal, hogy korlátozva legyenek nemiségükben. Ez a beavatkozás emberi jogokat is sért. Az abortusz
sok államban tiltott, még nemi erőszak esetén is. Általában
a nőkkel szembeni viselkedés, az alacsonyabb munkabér,
a lekezelés, mind-mind megnehezítik a nők mindennapjait. Sajnos, vannak – nem sokan ugyan –, akik életvitelükkel, viselkedésükkel, megnyilvánulásaikkal megszégyenítik
a női nemet. Erkölcstelenségükkel sokat ártanak családjuknak, a társadalomnak egyaránt. Gyerekeiket eldobják,
elhagyják, esetleg narkóznak, és bűnesetekbe keverednek,
börtönbe kerülnek.
A nők többsége szerencsére megfelel az elvárásoknak,
életet adnak, nevelnek, tanítanak, szépségükkel-jóságukkal
adóznak férfitársaiknak.

Számtalan női híresség volt és van a világ minden táján. A történelemben, sport- és kulturális teljesítményekben, humanitárius tevékenységekben, tudományos
területeken, a sor végtelen. A 20. századból néhány, mindenki által ismert nőalak között kiemelkedő Indira Gandhi,
a demokratikus nőmozgalmak szimbóluma és az indiai
nép miniszterelnöke. Lady Diana, a szívek királynője,
walesi hercegné rövid élete ellenére is beírta magát a történelembe. Szociális elkötelezettsége, jótékonysági rendezvényei, a leprás és AIDS-fertőzöttek látogatása mind-mind
emelte nagyságát, emberségét. A taposóaknák betiltásáért
nagy erőfeszítéseket tett, Teréz anyával együtt imádkoztak
az áldozatokért. Kalkuttaii Szent Teréz – Teréz anya – élete
során mindig a szegények, betegek és a gyengék önzetlen
védelmezője volt, rengeteget dolgozott a rászorulókért.
Mai világunkban a férfiak szerepe is átalakulóban van,
a nők munkába állásával a családfenntartó szerep megváltozni látszik. A nők hálásan gondolnak a tudósokra, feltalálókra, akik tudásukkal, technikai újításokkal megkönnyítik
mindennapjaikat. A háztartási munkában, közlekedésben,
gyereknevelésben, informálásban, szinte minden területen
jelen vannak az életet megkönnyítő megoldások. A nők és
férfiak együtt és egymásért, megértésben, békességben! Így
kerek a világ…
***
Nőnapot ünnepelni jöttünk össze a hajdúböszörményi
Aranykor Nyugdíjas-egyesületben. Nagyné Erzsike szép
szavakkal bevezetett megnyitója után adta át a szót Síposné Julikának, aki közösen Fényiné Mancikával, Nagyné
Erzsikével, Molnár Imrével, Győriné Zsuzsával, Zákányné
Rózsikával verseket, novellákat adott elő. A műsor végén
egy szál szegfűvel kedveskedett a vezetőség a klub hölgytagjainak.
Lejegyezte: Bertalan Béláné, klubtag
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Múltidéző

Nőnap, évértékelővel
Évértékelővel egybekötött nőnapot tartott a nagyatádi
Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjasklub. Horváth József elnök az értékelőjében kitért arra, hogy évente négy
kötött rendezvényük van: nőnap, nyári kirándulás, mindenki névnapja és a karácsonyi megemlékezés. Emellett
állandó aktív szereplői és résztvevői a városi rendezvényeknek (gyermeknap, szüreti felvonulás és egyéb rendezvények). A hagyományos rendezvényeiket általában terített
asztalok mellett, finom vacsorával és azt követő bállal szokták megrendezni. Így volt ez legutóbb is.
A klubelnök mellett Ormai István polgármester is megköszönte a városért végzett munkájukat, valamint köszöntötte a megjelent hölgyeket, megköszönve önzetlen munkájukat, amit családjukért és a közösségért tesznek. Vránics
Ildikó gitárral kísért dalai után a nyugdíjastársak közül
többen is verssel és dalokkal köszöntötték a nőket. Mécsesek gyújtásával megemlékeztek elhunyt társaikról is.
Meleg szeretettel és virágcsokorral köszöntötték a megjelent 85 esztendős Horváth Jánosnét, akit a megyei szö-
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Gyermekkortól a férjhez menésig
Spártában a lányoknak komoly szerepet szántak, és távolról sem azt a buta nézetet erősítették bennük, hogy mi
minden van, amire nemüktől fogva nem lennének képesek. Oktatták, sportoltatták őket, és különös figyelmet
fordítottak rájuk, ami azokban az időkben egyáltalán nem
volt általános a világban.
A fiúkhoz hasonlóan a lányok is szervezett oktatásban
részesültek, csak nem bentlakásos iskolákban. A lányoknál
is súlyozott jelentőséggel bírt a fizikai fejlesztés. Keményen
edzették őket, hogy állóképességük minél jobb legyen. Ettől
könnyű szülést reméltek a nőknek, valamint masszív testi
adottságokkal megáldott spártaiak világra hozását. Az erőnlét
azért is volt fontos, hogy a spártai nők akkor is meg tudják védeni az államukat, ha a férfiak nagy része épp máshol harcol.
Futottak, gerelyt hajítottak, birkóztak, végletekig fejlesztett fizikumukat pedig a spártai nők atlétikai versenyeken
is próbára tették, ahol férfiakkal egy mezőnyben, egymás
ellen is indulhattak. A nők lóversenyeken és vadászatokon
ugyancsak részt vehettek.
A kislányok nevelésében a szellemi műveltség megszerzése is fontos cél volt. Megtanították őket a múzsák művészeteire, vagyis a muszikére is. Zenét, táncot és versmondást tanultak, utóbbiakból is előnyben részesítve azokat
amelyek a hazaszeretetet erősítették bennük. Kifejezetten
bátorították őket a vitatkozás művészetére, és az államigazgatás fortélyaira is megtanították őket.

A spártai nők számos jognak örülhettek,
aminek másutt csak a férfiak
Kevés olyan írásos emlék maradt fenn, amely saját korukban rögzítette volna, hogyan is éltek pontosan a spártai
nők, de az utólagos feljegyzések szerint más görög nőknél
szabadabb volt az életük. Ez már csak abban is megmutatkozik, hogy tanulhattak, sport- és lóversenyeken indultak,
szórakozhattak, valamint vadászhattak is.
Ők, ellentétben más görög nőkkel, birtokolhattak és
örökölhettek is földet. Ez nagy kiváltságnak számított
a korban, még akkor is, ha a törvények szerint a nő földje
automatikusan elsőszülött fiára szállt. Abban az esetben,
ha a földbirtokos nőnek lánya született, a földje a férj birtokába szállt.
A spártai nőknek joguk volt a váláshoz, és újraházasodáshoz – akár többször is. Ez új esélyt jelentett a boldogságra, de arra is, hogy gyereket szülhessenek. Ha ugyanis a
házasságból nem született gyerek, egy másik házasságban
még mindig volt esély rá. Sőt, előfordult, hogy válás nélkül
fordulhatott egy spártai nő gyermekáldás miatt más férfihoz, ezt nem tartották megvetendőnek.
Tanulás, sport, jogok, lehetőségek: a spártai nők élete,
ha gyerekkoruktól az állam irányítása alatt is zajlott, voltaképpen egészen szerencsés lehetett. Athéni nőként sok
szempontból irigyelhették, aki spártai nőnek született.
Források: historyanswers.co.uk;
mult-kor.hu; history.com.

Hogy éltek a spártai nők?
A spártai nők élete szigorú szabályok szerint telt, de sok
jóban részesültek, amiben más görög nők nem.
A spártai nők élete több hasonlóságot mutat a mai nőkével, mint kortásaikéval.
Sokkal több joguk és döntési lehetőségük is volt, mint
más görög, például az athéni nőknek, szabadabban éltek.

Köszöntötték a 85 esztendős Horváth Jánosnét (középen)
vetség is emléklappal köszöntött. Horváth József elnök bejelentette, hogy ez évben még négy 80 esztendős társukat
is fogják a későbbiek során köszönteni.
A finom vacsorát követő tombolasorolás után késő estig
ropták a táncot Káplár Zoltán zenéjére.
Györke József

Nőnap Székesfehérváron
2020. március 5-én szép műsorral kedveskedett a Székesfehérvári Nyugdíjasok Baráti Egyesülete a megjelent 220
hölgynek és kísérőiknek. A megnyitásként elhangzó vers
után operett-összeállítást láttunk, hallottunk két tehetséges
fiataltól. Utána a polgárdi Vidám 4 tenor fergeteges műsorral lepett meg bennünket. A műsor harmadik részében pedig a klubokból léptek fel: Gabrovits Pál slágeregyveleggel,
Nagy Bálint szép nőnapi verset adott elő, majd nótacsok-

A spártai nő szerepe a társadalomban
Minden társadalomnak érdeke, hogy gyarapodjon, ám
a spártai nők esetében különösen fontos küldetés volt,
hogy erős fiúgyermeket szüljenek, akiből jó katona válhat.
Kezdettől fogva ennek jegyében nevelték őket, és mindvégig e szerepük szerint tekintettek rájuk. A gyermekszülés
Spártában olyan feladat volt, akár egy harci küldetés a hazáért: mindenek feletti feladat, hiszen így a hadseregben
biztosítva volt a folyamatos emberutánpótlás.
Fontos feladatuk dacára, hiába szolgálták a gyerekszüléssel Spárta és a sereg érdekét, nem a harcoló katonák női
megfelelői voltak: ha például gyerekszülés közben hunyt
el egy nő, nem részesítették hősöknek kijáró temetésben,
mint egy katonát. A spártai nők viszont sok-sok olyan kiváltságot kaptak életükben és szinte a férfiakéval azonos
jogokat, ami más görög népeknél nem volt szokás.

Házasság spártai módra
A spártai nőket nem gyerekként adták férjhez, hanem 18
évesen, ami más görög népek szokásaihoz viszonyítva késeinek számított. Sokan 30 év körüli férjet kaptak, akiknek
már nem kellett a laktanyában élniük. Ha mégis fiatalabbak voltak, azért módot kerítettek rá, hogy meglátogassák
a feleségüket. Ehhez kiszöktek a laktanyából, ami gyakorlatozásnak sem volt utolsó.
A hajadonokat ránézésre hajviseletük és ruházatuk különböztette meg a férjes asszonyoktól. A spártai nőknek a
frigy előtt leborotválták a hajukat, amit feleségként ugyan
hagyhattak kinőni, ám nem növeszthették meg hosszúra.
Azt várták a férjes asszonyoktól, hogy mind a hajviseletük,
mind a ruházatuk hasonló legyen a férfiakéhoz. A nászéjszakán férfiruhát kellett viselniük. Ezt és a borotvált fejet
azzal magyarázták, hogy a férj már megszokta más férfiak
társaságát, és így könnyebben közeledik majd a feleségéhez.
Háztartási feladatokkal a spártai nők nem foglalkoztak,
azokat általában rabszolgákkal végeztették el. Fő feladatuk
az volt, hogy jó fizikumukat fenntartsák, szüljenek, és gyereket neveljenek, ez a sors pedig alapvetően nem volt rossz.
Tanulhattak, a mozgásnak és a magukra illetve gyerekeikre
szánt elegendő időnek hála pedig kiegyensúlyozott életük
lehetett. Sőt, a mulatozástól és az ivástól sem tiltották el
őket, szabadabban is öltözködtek, mint más görög városállamok női lakói. Ráadásul sokkal több joguk is volt, mint
más poliszok nőinek.

rot kaptunk tőle. Rábai Károly 3 csodálatos opera áriával
lepte meg a jelenlévőket. Volt közben egy vidám bemutató
is a rendező úrral és két önkéntes jelentkezővel. A műsor
végén kézen fogva teli torokból énekeltük az Azért vannak
a jó barátok című, ismert dallamot. Nagyon jó érzés volt
látni a sok csillogó szemű, mosolygós arcú nyugdíjastársat
a közönségben.
Barabásné Soltész Éva elnök
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Irodalmi pályázat

Irodalmi pályázat

Válogatás a NYOSZ 2019. évi irodalmi
pályázata díjnyertes verseiből
Füzik Irén (Megyercs, Szlovákia):
Örököm
Nagyapám gátőr volt az édesapám halász,
Vízpartok szülötte; mi is lett volna más?!
A segédje így lett apró csekélységem,
Szivárványnaphal volt a fizetségem.

Általa láttam én, mit más nem láthatott;
Miként is lelhetők a harcsapandalok.
Jobban ismerte Ő a kanálisok vizét,
Mint a táplikötelétől felhorzsolt tenyerét.

Megtanított apám hallani a csendet,
Tőle tanultam dalt; vígat – kesergőset.
Olykor a szellő is hozzánk szegődött,
Tengernyi nádszálon ősi dalt regőzött.

Öreg gátőrházat az idő rég elmosta,
Apám hálóját már a túlparton foltozza,
Azt a gazdagságot, mit örökül átadott
A földön ennél többet senki sem adhatott.

Irázi Tibor (Mezőberény):
Felnézek rá
(Az én Édesanyám)
Felnézek reá, mint kicsiny koromban,
mint mikor reám nézett ágyam fölé
hajolva.
Felnézek reá, mint az égre az ifjú,
ki mindig a szépet várja, s nem a bút.
Velem voltál minden bajban,
kerekesszékem gyakran toltad.
Átöleltél, múlt a bánat,
simogattál s én megnyugodtam.

Engem soha el nem hagytál:
rám figyeltél s tanítgattál.
Ölbe vettél s megöleltél,
melegséggel feltöltöttél.

Ha bajban voltam,
hozzád bizalommal fordulhattam.
Rólam le sosem mondtál,
rólam rosszat nem gondoltál.

Rád gondolok, a lelkem mosolyog:
jó az Isten, mert nékem adott.
Felneveltél, elém példát vetítettél,
emberré válnom segítettél.

Gondod velem sokszor annyi,
mint ahány csillag az égen világít.

Budai István (Szatymaz):
In memoriam
Folyton magam előtt
látom a képet,
ahogy kúszol
a vezeték alatt.
Nem félve a biztos halált,
csak a többi legyen szabad.

Mert valóban győztél:
egyszerű csata volt csupán,
de társaid élete
forgott a kockán
s háborúzni már
nem maradt idő.

Zihál ugyan a melled,
de tudod, hogy győztél
és így halsz meg,
ebben a tudatban.

Egy évben születtünk,
mily fiatal voltál még,
egy kis ember sirat téged
és egy ifjú feleség.

16

S gyászolnak még sokan
és büszkék is reád.
Meghajtom én is előtted
a kegyelet zászlaját.

Kanyár Erika (Veszprém):
A vár kockakövein

Pablényi Istvánné (Budapest):
Emlékezés

Kopognak századok
kíméletlenül –
tatár, török tegnapelőtt
labanc, orosz s a
kommunista út-törők
börtön-szabadság
Örök csak –
élet, halál

Kopognak hónapok
könyörtelen
csobban a vér
sercen a sors
súrlódik a jelen
didereg a lét
Örök – csak
a szenvedés

Kopognak tizedek
kegyetlenül
gyermekmosoly, gyermekhalál
kong lélekharang
időtlen fájdalom
megszakadás
Örök csak –
az elmúlás

Kopognak hetek
szenvtelen
fogas feladatok
stressz és betegség
konok kitartás
keményre kalapál
Örök – csak
a munkálkodás

Kopognak évek
halaszthatatlanul
kicsengetés, becsengetés
diákzsivaj, ballagás
vizsga, izgulás
monoton sora –
Örök csak
a változás

Kopognak napok
reménytelen
az árnyék nő
sápad a hold
zsákutca az út
a folyó erecske már
Örök – csak
a kiégő sár

Emlékeztetők, hogy
Most is sebez még
ezer esztendő átka.
Vagy annál is régebbi
nehezül rá e vén világra.
Lobogók erdeje, harc, gyász,
nem volt orvosság.

Később Apámat elvitték: málenki robot
mondták,
De egyáltalán nem úgy gondolták.
Anyám össze-vissza kereste.
Így jutott el a Vöröskeresztbe.
Nagy nehezen kiderítette,
Apámat tovább vitték Szegedre.
S még vitték volna az országból messze,
De a Jóisten ezt nem engedte.
Tífuszt kapott és ott ragadt a szegedi
kórházba.
Anyám, nyakába velem, elindult
utána.
Itthon járni sem tudtam még,
Előttem tátongott a padlórés,
Mely hatalmas árokként meredt.
Aprócska lábam beleremegett.
Így vonatoztunk el Szeged városába,
És itt találtunk rá a csodára.

Kovács T. István (Vác):
A lelkek fasorában
Jelek.
Csak fejfák, csak jelek.
A lelkek fasorai ott,
ahová elmentetek,
tragikus hirtelenséggel.
Mert neki feszültetek
ennek a dagonyás világnak.

Negyvenháromban Óbudán születtem
én,
A második világháború közepén.

Nép, érdek, történelem.
Micsoda fogalmak!
Ó, szintetizálódott babonák,
elvetélt forradalmak!
Mennyire más lett már
a módja itt a harcnak!
Keresni kell az ösvényt,
mit giz-gazok takarnak.
Dal, mégse csitulj el!
Szél, fújd el a könnyem!
Sors, adj nekem erőt még,
hitemet fel ne adjam,
legyen értelme a dacnak!
Dicsőség néktek áldozathozók
és vesztett forradalmak.

A borzalmak közepén idegen emberek
Befogadtak minket és segítettek.
Tizenhat éves lányuk a kórházban
önkénteskedett.
Hozta – vitte a házikosztot, és
üzeneteket.
De nagyon sokan haltak meg itt!
Anyám látta, mikor a kórházkapu
nyílt,
És stráfkocsival vitték a halottakat.
Annak sem volt biztonságos aki
megmaradt,
Mert azokkal újra indultak tovább.
Pedig láthatták, alig bírja őket a láb.
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Egy „régimódi történet”
A legújabb könyvében a dédszülei házasságát búvárló
szépíró (költő, tanár, prózaíró), Petrőczi Éva életművének
súlyát jelzi, hogy 2013-ban József Attila-díjat érdemelt
(korábban sok más elismerést is kapott), s ugyanabban az
évben monográfia is született a munkásságáról Bakonyi
István tollából.
Az Ida és Gyula (Dédszüleim története) visszavisz bennünket a 20. század elejére, amikor még – ha recsegettropogott is – még tartotta magát a monarchia, a sok kisebb-nagyobb népnek otthont adó államképződmény.
A könyvben elbeszélt történet az emberi életnek sok érdekes egykori (és/vagy örökös, univerzális) dimenziójával ismerteti meg az olvasót. Kapunk valami historikus,
monarchikus hangulatot, andalító üzenetet egy sajnálatosan letűnt korból. A korért talán nem kár, de az értékei
megmaradhattak volna. Krúdy Gyula jól ismerte ezeket,
ő közelről „parolázhatott” az istenített, boldog békeidőkkel. Ami nyilvánvalóan az ő lelkéből lelkedzett, nem létezett ebben az egekig magasztalt variációban.
S kapunk az Ida és Gyulából információkat a száz évvel
ezelőtti korszak társadalmi valóságáról is. Nagy érdeklődéssel olvassuk a levélkéket, amiket a gyerek írt a szülőnek,
a szülő a gyereknek, férfi a nőnek, nő a férfinak, s érződik
bennük a biedermeieres kellem, finomság, és persze az a
kultúra, ami már nincs, és nagy kár, hogy nincs. Elveszett
mára az egymásra figyelés, a másik igazi féltése, ma be vagyunk önmagunkba zárva, atomizáltságunk egy hedonista
szenvedélybeteg önzését plántálja belénk.
Mi lehet a műfaja ennek az írásnak, gondolkodom. Valamiféle familiáris dokumentumregény, merthogy nagy
szerepet kap benne az emberpár levelezése? Aztán a szerző
„versbetétes esszékötetnek” mondja – s tényleg, maradjunk
is ennél. Végül is mindegy, mi a műfaja, egy könyvnek nem
ez az értéke, hanem az a haszon, szellemi hozam, amiért
olvasni érdemes. S ennek a könyvnek van ilyen görgetett
hordaléka, nem is kevés.
Gondolom, a megszépítő messzeségnek, a szerzői
eufemizálásnak nagy szerepe lehet ebben a történetben.
A régi családtagok többnyire kedves, derék emberek,
mindegyiknek jut a jókais romantizáló fényből. Ha nem
éppen nagyon derék az illető, akkor legfeljebb bohém,
mint az anekdotikus realizmus legtöbb figurája. A „megénekelt” emberpár zömben a poszt-trianoni érában élte
életét, amikor a kosztümös úri rend igyekezett fenntartani
a bokacsattogtatásos, vitézkötéses világot. Környezetünkben, más országokban már szárba szökkent a demokrácia,
Csehszlovákiában már szinte virágzott a parlamentrarizmus, amikor nálunk még csendőrök pofozták a renitens
cselédeket és lövöldözték a dezertőröket. A romániai Ko-
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Ida és Gyula - a házaspár egyik utolsó fényképe
lozsvárott vagy Nagyváradon is magasabb fokon zajlott
a polgárosodás, mint mondjuk, Debrecenben. A cselédkönyves, embervásáros Magyarországon a sírva vigadás
mentalitása még jobban megerősödött Trianon miatt.
Az üres történelmi klisékkel teli, tehetetlen horthyzmus
végkifejlete az lett, hogy a második világégésben csaknem egymillió magyar állampolgárnak kellett meghalnia,
mintegy 600 ezer zsidó honfitársunknak, s mintegy 150
ezer virulens fiatal férfinak, akik teljesen feleslegesen „védték a hazát” a Donnál. Az úri rend a jobbágyfelszabadítás
ellenére a jobbágyság bujtatott fenntartásában volt érdekelt, s ez a kártyakultúrás osztály elbukta a történelmi Magyarország kétharmadát. Nem mi mondjuk ezt a kritikát,
kiolvasható a magyar irodalom legjava szerzőinek munkáiból, s a legkitűnőbb történészek tanulmányaiból. Hogy
miként tűnt el a Kárpát-medencéből a magyar dominan-

cia, azt megtudni nem kell történelem szakot végezni, elég
elolvasni Móricz, Mikszáth és mások vonatkozó regényművészetét. S végsősoron közvetve árad az Ida és Gyulából is, amely regénynek természetesen nem a múltkritika
a vállalt feladata. Sokkal inkább az, hogy fölmutassa, „hogyan valósult meg a teljes szerelmi és házastársi harmónia
egy szegedi zsidó leány és egy Arad megyei katolikus fiatalember között”.
Miközben Petrőczi Éva történetét olvasom, az jut
eszembe, én vajon meg tudnám-e írni nem a dédszüleim,
hanem a nagyszüleim szerelmét és élettörténetét, s azt kell
válaszolnom, hogy nem, dehogy, még a szüleimét sem.
Nemcsak szorgalom és tehetség híján, azért sem, mert nem
volt kellőképpen dokumentálva. Minél kevesebb az értelmiségi a famíliákban, minél kevesebb az irat és írás az életükről, annál nehezebb a múltidéző munka, színes fantázia
kell a kikerekítéshez. Petrőczi Évának volt mihez nyúlnia,
s ráadásul segítői is akadtak bőven e magható emberpár
életútjának megrajzolásához.
Első ránézésre e munkáról azt gondolhatnánk, hogy
magánügy, a családi legendárium része, de a második rátekintésre már nem így véljük, mert megelevenedik előttünk
a boldog békeidők vége, a sokaktól nosztalgiázott ferencjóskás évtizedek, amikor fejlődött az ország. Az osztrákok
engedtek a gyeplőn, polgárosodott a Monarchia, annak
reményben hagyták fejlődni a magyar területeket, hogy
talán a mi támogatásunkkal megmenthető lesz az osztrák
hegemónia. Nem volt megmenthető.
Csak csodálni lehet, hogy egy író (Petrőczi Éva) számára
milyen fontos a családi múlt, a felmenők életének alakulása, sorsmintája. Aprólékos kutatást, poroszos kitartást
igényelt a főszereplő emberpárt övező figuraállomány taglalása. Ha tanulmányozzuk a kötetvégi adathalmazt a történet fontosabb szereplőiről, már abból sokat tanulhatunk.
Láthatjuk, milyen törékeny kis sajkák voltak a családok a
történelem viharzó vizén. Sokat mondó, hogy valaki 1945
előtt bankár volt, 1945 után pedig segédmunkás. Számtalan németes nevű ember (zsidó) halálozási éve volt 1944,
szörnyűséges haláltáborokban végezték messze a szülőföldjüktől. Oly’ korban éltek e földön, amikor az ember nem
oda ment, ahová akart, hanem oda vitték, ahová nem akart
menni. Ám a minőségi egyének ebben a szabadsághiányos
időben is tudtak boldog családi életet élni. Megtalálták az
öröm forrását, volt bennük jó érzék felismerni a rosszat és
a jót, meg tudták teremteni a maguk bensőséges kisvilágát.
S az ő gondoskodásuk mellett jó volt gyereknek is lenni,
s egyáltalán: születtek gyerekek. Még egy iskolaigazgatónak
is tizenkét gyereke volt, nemhogy egy zsellérnek, s az emberek feláldozták magukat az utódaikért.

Amikor Petrőczi idillikus történetét olvassuk, kicsit
irigykedünk is: milyen jó nekik, hogy ilyen problémátlan párkapcsolatban morzsolgatták az évtizedeiket, ahol
szinte egy hangos szó sem rondított bele a boldogságba.
Egy, e könyv egyik könyvbemutatójáról írott tudósításban olvastam, hogy „végtelen ellentmondás van az emlékezetpolitika, illetve ennek a regénynek a módszere,
szándéka között”. Az írónő elmondta, hogy „a politikai
emlékezetgyakorlatot kizárta az életéből, most megjelent
családi krónikája segített neki túlélni az ötvenes éveket,
azt a sokkot, amit már kisgyermekkorában elszenvedett.
A megkeresztelése utáni napon vitték el az édesapját, Ludwig Károlyt, a végzős orvostanhallgatót szovjetellenes ös�szeesküvés vádjával. Először életfogytiglant kapott, majd
ezt tizenegy évre csökkentették, végül 1956 februárjában
szabadult.”
Mint Ida és Gyula – valahogy így kellene élnünk ma
is, nekünk is, ilyen komolyan, hűségesen, ilyen hittel,
a másikra figyeléssel, ilyen szorgalmasan, szeretettel, gyöngéden. Nehéz feladat, de nem teljesíthetetlen.
Erdei Sándor
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Nekem is van kokárdám

Húsvéti gondolatok

Már csak homályos az emlékezet. Drága, meleg kezét a
fejemre tette. A homlokomra a kereszt jelét vetette édesanyám. Némán néztük egymást. Apró könnyek ezüstje
gördült le békés arcán. Beteg volt. Magas volt a láza.
Égette gondterhelt arcát. Én elmentem iskolába. A kokárda meg hol van? Kérdeztem nyomban magamtól,
ahogy átléptem a tudás fellegvárának kapuját. Ünnepélyre készülődött apraja, nagyja, mellükön csillogott-villogott a szépséges, fénylő kokárda. A szent zászló színeiből
gyúrták.
De nekem nem volt kokárdám. Nem csinált nekem
az anyukám. Elfeledte. Vádoltam őt, aki lázas beteg volt.
Akkor is odagörnyedt a varrógép szolgapedáljára, súlyos
betegen. Gyengén, de hajtotta. Hogy önző hiúságomnak eleget tegyek, vadul kezdtem kiabálni. Az igazgató
úr hallotta ezt az esztelen üvöltést. Odajött hozzám, és
halkan azt mondta: – Fiam ott jön valaki. Vajon nem
a te édesanyád? Arra fordítottam a fejem. Reszkető, lassan haladó, bizonytalan mozgásra figyeltem fel. Igen, Ő
volt, az én drága jó Édesanyám. Őszes fején egy hajszállal
játszadozott a hideg, röpke szél. Nagyon akart jönni, ez
látszott is a mozgásán, de a betegség béklyóba fogta lábait. Meleg tekintete átszűrődött a hűvös levegőn. Furcsán
mosolygott, hogy ne lássam betegnek. Az osztálytársaim
kiabáltak, ott van, ott van Édesanyád, ott jön. Lassan
közelebb ért, és a kezében ott volt a kokárda. Nem rég
készíthette el. Én szaladtam felé, közben éreztem, ahogy
a friss szél az arcomba vág. Tárt karokkal várt, ő is szaporázta lépteit. Kisfiam, most már neked is van kokárdád,
mondta, és feltűzte az ingemre. Éreztem és láttam rajt,
hogy testére rákövesedett a betegség, majdnem összeesett
a láztól. Még mindig a düh fojtogatta torkom. A színes

Szentkirályon kezdődött az életünk, itt volt az otthonunk. Mintha most történne velem, éppen húsvétkor,
nagyszombaton felkiáltott Édesanyám. – Gyerekek!
Megjött a nyuszi! Gyertek, nézzétek meg, mit hozott
nektek. Rohantunk az udvarra! Kezünk, lábunk szerteszét, és megláttuk a csodát. A csoda, a tavasz illata, íze
megérintette pici szívünket, az öröm pillanatai voltak.
Ezek az emlékek könnyen hozzáférhető helyen vannak,
benn a lelkemben. Ebből a forrásból merítkezem most
is, így, ünnep előtt. Akkor hajszolt minket a kíváncsiság.
A feltámadás a misztikus titkainkat is jelentette. Szívünk
rejtekén dédelgettük álmainkat.
Az ünnep kiperdít bennünket a csapdáinkból, átformál. A természet is megújul, ékes virágok, növények
virítanak és kapnak új erőre. Derűt dalol a madár, és a
színek tarkabarka zenéje. Ilyenkor jóleső ragyogásban van
részünk, úgy, mint akkor is, akkor régen. Emlékszem,
mikor mosolyogva bekacsintott a napocska házunk kicsi ablakán. Elmerengtünk, vajon mit kapunk? Mit hoz
nekünk a nyuszi? Akkor a gyerekek nem tudták, csak
remélték, mit fognak kapni. Aztán láss csodát, a zöldben pompázó fűben megláttuk a piros pettyes labdát,
és a piros tojásokat, zöldet, sárgát, vöröshagyma színűt
stb. A labda körül a színes apró tojáscukorkák csepegtek
a csábítástól. Átéltük a boldogság és az öröm színtiszta
pillanatait. A birtokba vétel után a kakaó édes, meleg illata, és a forró tea hívogatott a konyhába, a rakott ünnepi asztalhoz. A terítőt az asztalra Édesanyám hímezte. A testvéreim is felzárkóztak mellém. Bátyám közben
a szájharmonika játékával tükrözte érzelmekkel telített
gondolatait. A család minden tagja szerette a muzsikát,
a zenét. Egy kis ízelítőt is adtunk, egyházi énekeket dudorásztunk. A lényeg, hogy együtt voltunk, a nagy család,
és egymás örömét tükröztük mindnyájan. Az ünnep magasztosságát a kifinomult dekoráció emelte. Este mindnyájan ünneplőbe öltözve, emelkedett lélekkel indultunk
a templomba. Felragyogott bennünk az isteni jelenlét,
közben felzúgtak a harangok, ujjongva röppent szét a
feltámadás hangja. Közben hitünk egyre erősödött. Halkan megjegyzem, akkor még nem a locsolás és az együtt
evés-ivás jelentette az ünnepet. Ennél sokkal, de sokkal
többet. Ez az érzés belül volt tapintható, a szívünkben.
Az ünnepet megelőzte a böjt, a mi családunk is komolyan vette a böjtölést. A böjttel kapcsolatos egyházi rendeletek, iránymutatások most is elhangozhatnának életmódbeli tanácsként. Hiszen tisztítókúra volt lelki és fizikai
értelemben egyaránt. A böjt türelemre, lemondásra, ön-

ruhadarab ott virított a mellemen. Aztán egyszeriben
elmúlt minden kínzó gondolat. Már nekem is van kokárdám, mondogattam magamban. Közben megszólalt a
csengő, ünnepélyre hívott. Indultam is, hogy én is beállok a többi gyerek közé, de hirtelen megtorpantam. Fájt
a szívem, mert hideg volt, mint a vas. Aztán hátat fordítottam az iskolának és rohantam utána, sebesen, mint a szél.
A fájó lelkem közben azt súgta: rohanj, rohanj, öleld át
szorosan. Majd fellöktem, és nagyot szorítottam a derekát.
Nem volt könnyes a szeme, a megbocsátás harmat felhője
felszárította könnyeit. A megbocsátás egyben a felejtés is,
hogy úgy szeretlek, ahogy vagy. Ez a szeretet valóban éget
és felszárítja az ezüstösen csillogó könnyeket. Én akkor ott
bocsánatot kértem tiszta szívvel. Már akkor megkaptam
a feloldozást, amikor arra gondoltam, tedd meg, ne késlekedj.
Elleng az idő, kihűlnek a szavak, de szemének szelíd,
kedves ragyogását a csillagok őrzik azóta is.
Fehér Levente

Pablényiné Piroska:

Virtuális Húsvét
Különleges Húsvét köszönt ránk.
Csak virtuálisan lesz húsvéti sonkánk.
Mert mire a boltba lemerészkedtem,
A kötözött sonkának hűlt helyét leltem.
Az élesztő is kámforként elfogyott,
Így sütni is virtuálisan fogok.
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És mivel kellőképpen dühös lettem,
A koronavírusról virtuálisan a koronát levertem!
Mert mindenről ez a betolakodó tehet!
Ne hagyjuk, hogy elrontsa az ünnepet.
Majd sütök – főzök mást, sokkal jobbat!
Hátha a húsvéti nyúl mégis bekopogtat.

megtartóztatásra tanít valami nagyobb cél érdekében. Ha
feladjuk túlfűtött vágyainkat (hiszen nem kell mindig jól
járni), úgy gondolom, hogy pozitív hatás a hozadéka.
A régi időkből érkező gondolatok, tettek elkísérnek
életem során. Ezek az emlékek érzelmi biztonságot adnak, segítik az ellazulást.
Olyan sokféle gondolatot hallunk a húsvétról, hogy
miről is szól, mi a lényege, és mennyire határozza meg,
vagy változtatja meg életünket, hétköznapjainkat. Mi is
az a feltámadás? A megváltásról szól, a reményről, és a
megváltozás lehetőségeiről. Hiszen lehetőségünk van
megszabadulni a rossz beidegzésektől, az ártó magatartástól, a mindig hibát kereső embertől. Emlékezés arra,
aki által megváltattunk. Az esztelen birtoklástól, gyűjtéstől, irigységtől, gyűlölettől, hazugságtól, haragtól nehéz
megszabadulni. Nem lehetetlen, mert van lehetőségünk
változni, jobb embernek lenni. A természet is lehántja
magáról a régi elszáradt részeket, akadályokat. Újat hoz,
újat növeszt, vagyis megtisztul, méregtelenít. Embert
próbáló tett, hogy mennyire tudjuk feledni a bántást, a
vélt vagy valós sértést. Tudunk-e megbocsátani, hiszen a
megbocsátás nem gyengeség, hanem erőgyűjtés, amely
immunerősítő. A tartós stressz legyilkolja az immunrendszerünket, tehát káros. A megbocsátás tehát egy új élet
forrása lehet mindkét fél számára. Nagy költőnket idézem: „Testvérek, ha túl leszünk, sose nézzünk hátra. Ki a
bűnös, ne kérdjük, ültessünk virágot, szeressük az egész
világot.” (Babits)
Egy kedves lelki atyától hallottam a következő szép
gondolatot: tisztelni kell a nem jó úton járókat is, mert
keveset tudunk róluk, hogy ítélhessünk.
Sajnos most nehéz időket érünk meg. Egy láthatatlan
ellenség lecsap, életeket olt ki. Most van szükség igazán
a fegyelmezett magatartásra. Csak együtt lassíthatjuk
a vírus terjedését és a végén megsemmisítését. A türelem,
a szeretet és a másik emberről való gondolkodásnak és
gondoskodásnak van itt az ideje. Most lehet adni, ami a
mienk. Adni, adni! Erről szól e néhány sor is: Amit teszel,
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg! A másikban ne akadályt lássunk, hanem befogadásra várót. Életeket menthet a kitartásra való buzdítás, az interneten
keresztül egy mosoly, egy jókívánság, egy kis zene, egy kis
humor, mert mind meghosszabbítja az életünket. Azok,
akik a gyógyításban vesznek részt, és azok, akik bármi
módon szolgálják a segítségre szorulót, ők hősök. Tisztelet és szeretet övezze őket!
Fehér Levente
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Mit tegyünk, hogy ne ölje meg a magány a nagyit?
A kormány a hetven pluszosokra célzó társadalmi hirdetéssel győzködi az idősebbeket, hogy maradjanak
otthon, mémoldalak szerint minden busz VIP-nyuggerfesztivállá változott, és sokan tudni vélik, hogy miközben az élet és a gazdaság leáll, a nyugdíjasok „szó
szerint bandáznak a piacon és a boltokban”. Sok idős
ember valóban inkább vállalja a vírus veszélyét is, csak
hogy ne legyen egyedül?
Azt, hogy az idősek között most valóban több-e a renitens,
nem tudjuk, csak benyomások vannak, nem statisztikák,
és érezni ezekben a véleményekben jó adag vádaskodást is,
amiben célt talál magának a társadalmi feszültség. De az
idősek helyzete most különösen súlyos, és nem csak azért,
mert rájuk nézve valóban életveszélyes lehet a koronavírus.
Nekik egyszerre két súlyos fenyegetéssel kell most társas
támogatás nélkül megküzdeniük: a járvány mellett a magánnyal is, amit éppen a megbetegedés elkerülése érdekében kényszerít rájuk az idő.
A tömegessé váló koronás járványhelyzet mellett a magányosság ragálya is sokakat elkap majd, szintén főleg az
idősebbek közül. Paradox helyzet, amiben az egyik veszély
kivédéséért egy másik, talán kevésbé kézzelfogható, de attól még nagyon is valós veszélyt kell vállalni.
A közvetlen kockázatot persze a koronavírus jelenti, ami
hatvan, de főleg hetvenéves kor felett egyre több áldozatot
szed, a nyolcvanon túli fertőzöttek között pedig a 15 százalékot közelíti a halandóság. Egyre több ország készül arra,
hogy az ellátórendszer túlterhelésével olyan, háborús helyzetekre emlékeztető döntésekkel lesz kénytelen szembenézni az orvos, mint az olaszoknál, ahol a szűkös kapacitások
között el kell dönteni, hogy kinek az életéért küzdenek tovább, és kiről mondanak le a kórházi osztályokon. Ha még
rosszabbra fordul a helyzet, egy javaslat szerint Torinóban
a 80 felettiek egyáltalán nem kaphatnak majd lélegeztetőgépet.
Szerbiában a 65 év felettieknek rendeletileg megtiltották, hogy elhagyják otthonaikat, a szigorú karantén még
csak rájuk vonatkozik. Nagy-Britanniában, ahol a legtöbb
országtól eltérően eleinte a nyájfertőzés modelljét akarták követni (ezen közben változtattak), az időseket, mint
legveszélyeztetettebb csoportot, szintén szigorúan izolálni
akarták. Az időskori elkülönítés, önkéntes bezárkózás szigorú megvalósítása minden kormány egyik fő üzenete a
lakosság felé.
Miközben azonban járványügyi szempontból a social
distancing, a távolságtartás kulcsfontosságú, a magunkra és
idős rokonainkra kényszerített egyedüllétnek önmagában
is súlyos következményei vannak. Nem csak arról van szó,
hogy nem könnyű megoldani az ellátást, étkezést, fizikai
gondozást, miközben meg akarjuk óvni őket a betegségtől;
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ebben a helyzetben a lelki egészség is súlyos veszélynek van
kitéve, különösen az egyedül élő időseknél.
A MAGÁNY UGYANIS ÖNMAGÁBAN IS MEGBETEGÍT.
Egy orvosi körökben is gyakran idézett összefüggés szerint a tartós egyedüllét olyan egészségügyi kockázatokkal jár, mintha az ember napi 15 szál cigarettát szívna
el. A magány lényegében krónikus stresszhelyzetté tud
válni, és a pszichoszomatikus összefüggés többszörösen
kimutatott: az egyedüllét depresszióhoz vezethet, növeli
a magas vérnyomás és a szív- és érrendszeri problémák
valószínűségét, és gyengíti az immunrendszert is, ami pedig most igazán fontos lenne. Az időseket kénytelenek
vagyunk lehetőség szerint elkülöníteni, de közben éppen
ez az elkülönítés is gyengítheti a vírussal szembeni ellenálló képességüket.
Beteg dolog a magány
„Ez egy rendkívül nehéz helyzet. Máskor mindig azt
mondjuk, hogy a szociális stimuláció, a társas kapcsolatok,
az unokák, dédunokák tartják az időseket jó állapotban.
Most azonban éppen ez tiltott. Így főleg azok, akik egyedül
élnek, még jobban izolálódnak” – mondta az Indexnek Pék
Győző klinikai szakpszichológus, akinek az időskori pszichológia a szakterülete. A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének nyugdíjas docense személyesen is érintett:
400 kilométerre él idős édesanyjától, akinek most szervezi
a családsegítőket, akik az új protokoll szerint már maszkban és kesztyűben lépnek csak hozzá, de holnaptól már
csak az ajtó elé teszik le neki az ebédet. „Naponta többször
hívom telefonon, ahogy más családtagok is. Sok mindenről beszélgetünk, de a fő téma most a koronavírus, és hogy
nem szabad senkivel sem érintkeznie.”
Idáig, normál élethelyzetben tehát éppen a társas érintkezés volt az idősek felé az egyik fő orvosi javallat: a kutatások szerint a legjobb szellemi és fizikai állapotban lévő
90 év felettiek, a jobb életminőséggel bíró „nagy túlélők”
szociálisan is jók, másokhoz képest gazdag kapcsolatokkal
rendelkeznek. Ez összességében nem jellemző a magyar
idősekre, akiknek a kapcsolathálózata más országban élő
kortársaikhoz képest szűkebb a felmérések szerint. Sokaknak épül le a társas viszonyrendszere – hogy miért, csak
tippelni lehet: talán mert nálunk a munkahelyi barátságoknak különösen nagy a szerepük, és a nyugdíjjal ezek
könnyebben halványodnak el; talán mert a magyarok
egyébként is hajlanak a familizmusra, a családi kapcsolatok
felértékelésére az azon túliakkal szemben.
MÁRPEDIG A 75 ÉV FELETTIEKNEK CSAK A HARMADA
ÉL PÁRKAPCSOLATBAN: A FÉRFIAK MÉG INKÁBB,
AZ ŐKET TÚLÉLŐ NŐK AZONBAN SZINTE ALIG.

Az idősek kapcsolati hálóját kutató Albert Fruzsina szociológus szerint a társnélküliség eleve alapvető rizikótényező az egyén jólléte szempontjából. Így különösen fontos,
hogy milyen a gyermekekkel való kapcsolat: a 60–74 éves
nők a legnagyobb, közel 40 százalékos arányban a gyermeküket említették legfőbb bizalmasukként, akikkel fontos
dolgokról tudnak beszélni.
Az időseknek azonban összességében kevesebb barátjuk
és kevesebb bizalmas kapcsolatuk van másoknál. A 75 év
felettiek 13 százaléka azt mondja, senkivel sem beszélt az
elmúlt hónapokban a fontosabb dolgairól, problémáiról.
Ez önmagában is megbetegít, de a 60–74 évesek fele, a
75 év felettiek háromnegyede már eleve akadályoztatva
érzi magát mindennapi tevékenységeiben tartós betegség,
rokkantság, rossz egészségi állapot vagy mentális probléma
miatt.
Az aktív öregedéshez kell a szociális kontaktus fenntartása, ez azonban most a megszokott módon nem lehetséges – mondja Pék Győző. A barátságok száma időskorban
nagyon lecsökken, pedig a közös történetek, még a közös
panaszkodás is megtartó tud lenni. „Talán ezzel is ös�szefügg, hogy az embereknek az a benyomása, hogy még
mindig sok idős ember mozog az utcán. Lehet, hogy a veszélyérzete nem mindenkinek olyan nagy, és néhány idős
embernél tapasztalható egyfajta lemondás, nihilizmus is:
engem már annyi minden ért, nincs sok időm hátra, miért
ne menjek ki vásárolni.”
Piacozás, öregezés
Az egyedülálló idős embernek sokszor a vásárlás az egyetlen szociális kontaktusa, így erről különösen nehéz lemondani. De valójában nem lehet tudni, hogy az idősek összességében hogy viszonyulnak az izolációhoz, tényleg olyan
sokan mennek-e ki az utcára, mint mondják. „Nincs kijárási tilalom, nekik is be kell vásárolniuk, őket is váratlanul
érte a helyzet, ők is áruhiánnyal találkoznak, és sokan nem
tudtak felhalmozni, mert vagy pénzük nem volt rá, vagy
segítségük” – mondja Kucsera Csaba, az ELTE szociálpolitika tanszékének oktatója.
Ezt nem lehet kapásból felelőtlenségek bélyegezni, van
ebben egy idősekkel szembeni előítélet is: a mostani helyzetnek van némi morális pánik jellege, amikor könnyen
beindul a bűnbakképzés.
Az age-izmus, az idősekkel szembeni negatív sztereotípiák egyébként is erősek, akkor is, ha ezekről kevesebb
szó esik, mint mondjuk a rasszizmusról. A pszichologizáló magyarázat szerint a fiatalabbak részéről lehet emögött
hárítás is, az öregedés el nem fogadása, egyfajta „én biztos
nem leszek ilyen” fogadkozás. De benne van az az igazságos
világ feltételezéséből adódó torzítás is, hogy hajlamosak vagyunk öntudatlanul is azt hinni, hogy aki bajban van, az
valahol biztos meg is érdemli. Márpedig az idősek most
tényleg bajban vannak, és könnyű rájuk hárítani a felelősséget, mondván, ha ők nem tartják be a szabályokat, mi
igazán nem tudunk mit tenni.

Mindenki a családi fedélzetre
A házi gondozás rendszere most alakul át, hogy veszélyeztetés nélkül láthassák el az idősebbeket, és több alulról jövő, civil kezdeményezés is van, hogy megszervezzék a bevásárlást a környéken élőknek. Ugyanez spontán
módon alakul sok lakóközösségben, a szolidaritás korábban nem annyira jellemző formáit hozva vissza. Közben nem mindenkinek könnyű lemondani az autonómiáról, sokan stigmának érezhetik, hogy nem tudják
ellátni magukat.
„Nagyon sokfélék az idősek, az aktív életet élő friss
nyugdíjasoktól a 90 felettiekig, a többgenerációs családokban élőktől a teljes izolációban és magányban lévőkig. Ez
elég komplex dolog, és nagyon leegyszerűsítve gondolkodunk róla, mert nagyon új a helyzet, és mindenkinek egyszerre nehéz” – mondja Kucsera Csaba. Vészhelyzetekben
a család összezár, ezt lehetett látni a rendszerváltás után is,
de most ez nagyon hirtelen jött, és nagyon nehéz szituáció.
Ha vannak is családtagok, akik itthon és nem külföldön
élnek, és élő, megfelelő velük a kapcsolat, sokuknál most
otthon van a gyerek, mellette kell távmunkázni, kitalálni az új életet otthon, miközben gondoskodni kell az idős
szülőkről is.
Ennek ki kell alakulnia, van egy vészhelyzet, amire még
senki nem tudja igazán, hogy reagáljon. Az időseknél külön szorongást okozhat ebben, hogy azt mondják, még
maradjon is otthon. Miközben folyamatosan érkeznek a
félelmet, kiszolgáltatottságérzetet növelő hírek.
Egészséges pesszimizmus
Sokaknál a hit segíthet, az idősebbek között eleve több a
vallásos, és az életkorral általában meg is nő a spiritualitás iránti igény. Most, hogy a templomokban sincs már
nyilvános szertartás, ennek is egy fontos része eltűnik, és
nyilván nem fogja mindenki online streamen követni a
szentmiséket vagy istentiszteleteket. Egyik kollégám szavaival:
„Mária néni, a szomszédunk, egy tündéri 90 éves néni,
mindennap másik templomba megy, több misére is jár, ez
olyan szenvedélye, mint nekem a foci. Ahogy a stadionokat bezárták, úgy a templomokat is, úgyhogy most próbáljuk egymást támogatni a bajban, de csak szigorúan két
méteren túlról, maszkban, a gangon, egy-egy szóra.”
Most a sötét szemüveg kötelező, fiataloknak, de időseknek is – fogalmaz Pék Győző. Mint mondja, az „óvatos
pesszimizmus” egy életkoron túl kifizetődő stratégia: miközben fiatalon gyakran illuzórikusan magas a kontrollérzet és pozitív a jövőkép, egy utánkövetéses német kutatás
szerint a saját jövőjüket nagyon optimistán látók közül az
50 évesek és idősebbek között többen haltak meg, mint a
pesszimisták és a realisták csoportjából. „A csökkenő erőforrások miatt az idősebbeknek óvatosabbnak, taktikusaknak kell lenniük, kevésbé kockázatvállalónak. Ez leginkább
az egészségfenntartásra vonatkozik, és most fokozottan érvényesül, konkrétan a túlélést segíti.”
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A járvány miatt sokaknak bezárult a világ
Hazai vizsgálat a 65 év felettiek helyzetéről
A magyarországi 65 éven felüliek társas kapcsolatait vizsgálta
a Társadalomtudományi Kutatóközpont két munkatárs Messing Vera és Ságvári Bence. Az európai összehasonlításban kifejezetten zárkózottnak számító korosztály egy részét különösen érzékenyen érintik a járvány terjedésének lassítását célzó
rendkívül fontos korlátozások.
A koronavírus terjedésének lassítására, megakadályozására
az egyik leghatékonyabb módszer a személyes kontaktusok
minimálisra csökkentése. A világ országaiban, így Magyarországon is foganatosított intézkedések szintén ezt hivatottak
elősegíteni. A megbetegedés az eddigi tapasztalatok szerint
a 65 éven felüliekre veszélyes leginkább, így nekik a legfontosabb a személyes érintkezések elkerülése. De vajon milyen
hatással lehet mindez rájuk?
Korábbi már beszámoltak a kutatók azokról a korábbi
kutatásokról, amelyek feltárták, hogy a társas kapcsolatok
leépülése milyen egészségügyi és pszichés következményeket
vonhat maga után.
A téma magyarországi vonatkozásait járta körül felmérésében a Társadalomtudományi Kutatóintézet (MTA Kiváló
Kutatóhely) két munkatársa, Messing Vera és Ságvári Bence. A 2011-es népszámlálás és a 2015-ös, KSH által készített
mintavétel-alapú lakásfelmérés adatai szerint a 65 éven felüliek nagyságrendileg egyharmada, mintegy 600 ezer ember
él hazánkban egyszemélyes háztartásban. Ezt az eredményt
összevetették az European Social Suervey három kutatási hullámának adataival.
A European Social Suervey felmérésében részt vevőknek
a társas viszonyaikra vonatkozó kérdéseket tettek fel, mint
például: Mennyire van egyedül?; Milyen gyakran találkozik
másokkal?; Van-e közeli barátja? stb.
A társasági élet lényege, hogy az embernek valamilyen háztartáson kívüli kapcsolata legyen: kolléga, rokon, barát, bárki,
akivel az illető nem él egy háztartásban. Az eredmények azt
mutatják, hogy az érintett korcsoport mintegy 60 százaléka
egyáltalán nem, vagy ritkábban, mint havonta él társasági
életet, tehát szociális kapcsolatai meglehetősen beszűkültek –
európai összehasonlításban a magyar idősek kifejezetten zárkózottnak bizonyulnak.
„Ezek az emberek a valós társasági életet
úgy pótolják, hogy eljárnak otthonról: boltba,
orvoshoz, lottózóba, fodrászhoz – „az utcán
élnek”. – hangsúlyozta Ságvári Bence
Ezek ugyan nem valódi társas kapcsolatok, de jellegükben
azokhoz hasonlóak. A járvány miatt most sokak számára a
kapcsolatteremtésnek ez a lehetősége is megszűnt vagy minimálisra korlátozódott, s ezzel teljesen bezárult számukra a
világ. Esélyük sincs rá, hogy személyesen találkozzanak valakivel, hogy valaki szóljon hozzájuk, beszédbe elegyedjen velük.
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Az egyedül élők körében korábban is magasabb volt azok aránya, akik kifejezetten magányosnak érezték magukat. Nagyjából hatból egy idős ember tartozott ebbe a csoportba. Ez az
arány vélhetően növekedni fog az előttünk álló időszakban.
A társadalmi élet ütőere a korábbiakhoz képest most még
inkább az online térbe tevődött át. Az online világba való
belépés az elmúlt két évtizedben világszerte hasonló mintázatokat követett. A kezdetekben elsősorban a fiatalok, a férfiak, a városiak és a magasan iskolázottak használták a digitális
eszközöket, de az elmúlt néhány év trendje egyértelműen az
volt, hogy a nyugdíjas korosztály is egyre lelkesebben veti bele
magát az internet világába. Egy részük a legaktívabb felhasználók közé tartozik, de ebben a korosztályban a legnagyobb
az aránya azoknak, akik továbbra sem használnak internetet.
Egy két évvel ezelőtti felmérés alapján az 50–69 év közöttiek
több mint 60 százaléka aktív internethasználó. Bár, a 70 éven
felüliek körében kifejezetten nehéz mérni, valószínűsíthető,
hogy ebben a korcsoportban ez az arány jóval alacsonyabb, és
többségben vannak a nem internet-felhasználók.
Azok az idősek vannak szerencsés helyzetben, akiket családtagjaik korábban segítettek abban, hogy megismerkedjenek az
internet nyújtotta lehetőségekkel. Nekik – családtagjaik révén
- eleve megvan a szociális hálójuk, amit most megfelelő segítségnyújtás mellett könnyebben ültethetnek át az online térbe.
A járvány jelenlegi fázisában sok jó kezdeményezést lehet
látni. Sok önkormányzat képes hatékony segítséget nyújtani
az alapvető szükségletek – élelmiszer, gyógyszer beszerzése
– kielégítésében az arra rászoruló időseknek. A kutatók egyöntetű véleménye szerint azonban emellett fel kell készülni a
bezártság pszichés következményeinek kezelésére is.

Kinek-kinek más-más túlélési taktikája van a bezártság idejére. A budapesti Pablényiné Piroska
versírással múlatja az időt, íme, aktuális verse…

Koronavírus
Fölöttünk az ocsmány, szürke égbolt.
Éjjel ott himbálózik a sápadt vénhold.
Azon túl az ismeretlen messzeség honol
Tán ott trónolnak az Istenek valahol
Nagyon utálnak minket ezek az istenek.
Ránk zúdítanak minden rosszat, amit csak lehet

De a vírus csak szedi áldozatait.
Az emberiség meg otthon lapít.
Színházak, múzeumok, sportcsarnokok zárva.
Az utcák, terek kihaltak, az elmúlást várva.
Ezt az ellenséget lelőni nem lehet;
Bár már folynak világszerte kísérletek.

Most a Koronavírus szakadt a világra
Először Kínára, majd Európára
De már minden kontinensen dúl.
Egy furcsa, misztikus háború az úr
Sok helyen kijárási tilalom van már!
Nem jár repülő, vonat, lezárva a határ!

Az Istenek küldenek ránk időnként járványokat?
Azt gondolják tán, jobb ember lesz, aki megmarad?
De ez az elképzelés hiába való.
Most a bajban is van képmutató, csaló!
Kérlek, bocsássatok meg a gyarló embereknek
Vessetek véget járványnak, félelemnek.
Bűnös kis világunk hadd éljen tovább
Folytatva megszokott életritmusát.

„Az volt a célunk ezzel a vizsgálattal, hogy
felhívjuk rá a figyelmet: a jelenlegi bezártságot
az idősek pszichésen is nagyon nehezen
fogják viselni”– emelte ki Messing Vera.
A kutató a pszichés terhelés kezelését az online pszichológiai
szaktanácsadásban látja, és fontosnak tartja, hogy ennek hiányában az internet világán kívül élőkkel legalább telefonos
kapcsolattartás legyen rendszeres, akár a családtagok, akár az
önkormányzat részéről.
A kutatók szerint a médiának rendkívül fontos szerepe van
abban, hogy a hatósági tájékoztatás elérje azokat a 65 éven
felülieket, akik nehezen vagy egyáltalán nem képesek csatlakozni az internet világához. És itt nem csak az idősekre kell
gondolni. Van ugyanis egy másik, életkortól függetlenül is kifejezetten veszélyeztetett csoport: a szegénységben, szegregált,
marginalizált területeken élők, akiknek sem anyagi lehetőségük, sem kapcsolati tőkéjük nincs ahhoz, hogy az online
világban működni tudjanak. Egész egyszerűen nem tudnak
telefont vagy számítógépet venni.
Forrás: Mta.hu/Seres Anna
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A tragikus sorsú
Jávor Pál
Jávor Pál volt a harmincas-negyvenes évek magyar filmjeinek elsőszámú sztárja. Ezeket a filmeket még ma is sokan
szívesen nézik. Talán azt gondolják, hogy egy ilyen sikeres
színésznek gondtalan élete lehetett. Pedig az az igazság,
hogy Jávor életének első három évtizede szegénységben telt.
Amerikában töltött tizenegy éve sem volt sikeres, utána gyakorlatilag már csak meghalni jött haza. Sztárságának másfél
évtizedében sem élvezte nyugodtan kivételes szerencséjét,
hanem folyton bizonyítani akarta, hogy nemcsak a szórakoztató filmek sármőrjét képes megformálni, hanem klas�szikus drámákban is megállja a helyét színházi színészként.
Jávor Pál (1902–1959) Aradon nőtt fel, a család szűkös
megélhetését egy kis bolt biztosította. Egyszerűen megszökött otthonról, hogy színész legyen. A Színiakadémiáról fegyelmezetlensége miatt kizárták, tanulmányait az Országos
Színészegyesület Színésziskolájában fejezte be. Színinövendékként és ismeretlen, fiatal színészként is nyomorban élt.
Amikor később vagyonos ember lett, rendszeresen segített a
rossz helyzetben lévő fiatal kollégáinak. Fejlett igazságérzete
és lobbanékony természete miatt gyakran került bajba.
Kezdettől jó képességű színésznek tartotta mindenki, 1922-ben a Renaissance Színház szerződtette, amely a
Nagymező utcában, a mostani Thália Színház helyén működött, erős társulata és igényes műsora volt. Jávor Pál azonban
nem tudta megbecsülni a szerencséjét és kivárni, hogy idővel
nagyobb szerepeket kapjon. Állandóan elégedetlenkedett,
miután egy veszekedés a tettlegességig fajult, kirúgták.
Csak vidéken tudott munkát találni, Székesfehérváron
lett belőle hamarosan a közönség kedvence. De nemcsak
színpadi teljesítménye szolgáltatott beszédtémát a városban,
hanem szerelmi hódításai és kicsapongó életmódja is. Jávor
Pál egész életében hajlamos volt összekeverni a szerepeit a
valóságbeli viselkedésével.
Erős késztetés volt benne, hogy ne csak a filmekben legyen tesztoszteron fűtötte macsó, hanem az életben is. Közben kifejezetten intelligens ember volt és érzékeny, finom
játékra is képes színész.
Híres volt cigányzenére átmulatott éjszakáiról, de valójában a benne meglévő szorongások miatt menekült az alkoholhoz rendszeresen. A fékezhetetlen Jávor Pált fegyelmi
eljárással távolították el Székesfehérvárról, egy darabig úgy
nézett ki, hogy nem tud a színészi pályán maradni. Végül
Szegeden kapott lehetőséget az 1927/28-as évadban.
Ebben az időben keresett valakit hősszerelmes szerepkörbe a Vígszínház, és Jávor Pált szerződtették 1930-ban.
A Koldusopera Kurt Weill slágereinek köszönhetően tulajdonképpen a musical műfajának egyik klasszikusa. Az 1928-
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as hatalmas berlini sikert követően Heltai Jenő fordításában
és átdolgozásában a Vígszínház is műsorra tűzte.
Jávor Pál úgy érezte, hogy Bicska Maxi szerepe nagy kiugrási lehetőség számára, és még énektudását is alkalma van
megmutatni.
De akármilyen jó is volt Jávor Pál mint az első magyar
Bicska Maxi, a Koldusopera nem találkozott a Vígszínház
közönségének ízlésével. Viszont nem kellett sokáig várni,
mert hamarosan eljöttek azok a sikeres előadások is, amelynek főszerepeiért megbecsült színésszé vált Jávor Pál. Ha
nem indul be nagy lendülettel a hangosfilmgyártás Magyarországon, és annak nem válik legfoglalkoztatottabb színészévé Jávor Pál, színházi munkája alapján akkor is sikeres
színésszé vált volna.
Magyarországon 1931 és 1944 között nagyjából háromszázötven hangosfilm készült, ezek közül több mint hetvennek Jávor Pál volt a főszereplője. Ebben az időszakban folyamatosan játszott színházban is, ehhez jöttek még az alkalmi
fellépések vidéken, mert a rajongótábor ezt követelte.
Jávor Pálnak elképesztő munkabírása volt, megállás nélkül dolgozott.
Innentől inkább csak imázs maradt a mulatós Jávor Pál,
annál is inkább, mert 1934-ben megnősült. Sokan meglepődtek rajta, hogy a két gyerekét egyedül nevelő, elvált asszony,
Landeszmann Olga lett Jávor Pál párja. A tehetős családja ki

is akarta tagadni Landeszmann Olgát, ha feleségül megy a
szívtipró hírében álló színészhez. Egész életükben kitartottak
egymás mellett, akár a feleség volt üldöztetésnek kitéve zsidó
származása miatt, akár Jávor Pált lehetetlenítették el előbb
a nyilasok, aztán a kommunisták. Jávor Pálnak szenvedélyes
megnyilvánulásaival sikerült „kiérdemelnie”, hogy mindenfajta politikai szélsőség a veszélyes ellenségének tartsa.
A magyar közönség mindig Jávor Pált akarta látni az ös�szes földbirtokos, katonatiszt és mérnök szerepében. Elegánsnak, sármosnak, erősnek.
A Jávor-filmek nagyjából két részre oszlanak. Az egyik
rész kortárs környezetben játszódó vígjáték, nem túl bonyolult cselekménnyel és elmaradhatatlan betétdalokkal.
A Jávor-filmek másik része igényes irodalmi alapanyagból
készült, tehát az örökké elégedetlenkedő Jávor Pálnak nem
teljesen volt igaza abban, hogy csak sármőrnek használja a
filmgyártás.
Az alapvetően intelligens és jó ízlésű Jávor Pál maga is gazdag ember lett (tényleg ő volt az elsőszámú magyar filmszínész, neki mindenki másnál magasabb gázsi járt), és most a
jómódban felnőtt felesége révén bepótolhatta műveltségbeli
hiányosságait, elsajátíthatta az elit életmódját. Landeszmann
Olga családja is megenyhült, jelentős összegű apanázst folyósítottak a lányuknak. Feleségével örömüket lelték abban,
hogy értékes festményeket vásároltak és komoly könyvtárat
gyűjtöttek össze.
Míg Karády Katalin filmjei egyharmadában, legnagyobb
sikereiben volt Jávor Pál partnere, addig Jávor Pál filmjei
egytizedében volt a női főszereplő Karády Katalin, és Jávor egészen kivételes listát tud felmutatni női partnerekből:
Ágay Irén, Muráti Lili, Fenyvessy Éva, Perczel Zita, Szörényi
Éva, Szeleczky Zita, Tolnay Klári, Dajka Margit.
Az 1935 és 1944 között eltelt nem rövid időszakban a
Németh Antal vezette Nemzeti Színházban folytatódott a
pályája.
Számára az hozott megnyugvást, hogy valóban elismert
színházi színésszé érett, amikor Bajor Gizi egyenrangú partnereként sikerült helyt állnia Ibsen Nórá-jában vagy A kaméliás hölgy-ben.
Jávor Pál fiatalon sem félt véleményt mondani bármiről.
Amikor a történelmi rémálom kezdett kibontakozni, az is
eszébe juthatott, hogy ő „a Jávor Pál”, hozzá úgysem mernek
nyúlni. Ebben igen nagyot tévedett.
Kiss Ferenc (1893–1978) története meglehetősen furcsa.
Huszonhat évesen lett a Nemzeti Színház tagja, mindenki
megítélése szerint jelentős színész volt. Szélsőjobbos nézeteket nem hangoztatott korábban, de amikor lehetőség nyílt
előtte, elfoglalt bizonyos pozíciókat. A nyilas hatalomátvételkor kinevezték a Nemzeti Színház igazgatójának. Az ő
keze volt abban, hogy a nyilasok, majd a Gestapo kilenc
hónapon át fogva tartották Jávort anélkül, hogy bármivel
megvádolták volna.
Jávor Pál példamutatóan viselkedett, végig megőrizte
emberi tartását. A visszavonuló németek magukkal hurcolták, csak 1945 nyarán sikerült hazajutnia.

Egyáltalán nem ünnepelték hősként, érdeklődésére,
hogy mikor kezdheti meg a munkát a Nemzeti Színházban, amely tagjának tekintette magát, az új igazgató, Major Tamás újra és újra kitérő választ adott. Lassan kiderült
számára, hogy őt a formálódó kommunista rendszer a polgári világ jelképének tartja, amivel kapcsolatban a jelszó:
„végképp eltörölni”.
Jávor Pál várta, hogy jobbra forduljon a sorsa, hogy addig
is csináljon valamit, három hónapig turnézott Erdélyben,
majd hat hónapra leszerződött egy amerikai vendégszereplésre is. Hat hónapra számított és tizenegy év lett belőle.
Időnként érdeklődött, de világos volt, hogy Magyarországon nem kívánatos a jelenléte. Az egykor büszke és
gazdag Jávor Pál most már végleg arra szorult, hogy egyszemélyes produkcióként járja Amerikát és mutogassa magát
azoknak, akik még kíváncsiak az egykori sztárra. A szünetben lemezeket és dedikált fényképeket lehetett vásárolni.
Ezzel még mindig nem érte el a megaláztatások mélypontját. Eleganciája miatt portás lehetett előkelő New York-i
bérházakban. Régebben ő osztogatott gavalléros borravalókat, ha mulatni ment. Most neki adott borravalót, akinek
ajtót nyitott.
A szocialista kultúrpolitika szeretett volna hazacsalogatni száműzetésben élő színészeket, hogy ezzel demonstrálja
az enyhülést. 1957-ben elfogadta a magyar állam ajánlatát:
hazatérhet, és visszakapta a villáját. A Jókai Színház és a
Petőfi Színház egy intézményként működött (a mai Thália
Színház és Újszínház helyén), itt játszhatott, de nem kapott nem jelentős szerepeket. Járta a vidéki városokat, és a
közönség mindenütt ünnepelte, pedig a filmjeit 1945 után
már nem vetítették. Felemás érzés volt megtapasztalnia,
hogy még mindig rajonganak érte, de közben nem kapott
rá lehetőséget, hogy valódi teljesítményt nyújtson. A hatalom kivárt, hogy az egykor megfélemlíthetetlen Jávor Pál
hogyan fog viselkedni. Közben Jávor Pál testében ott növekedett már a rákos daganat. Többször megműtötték, de sohasem került már olyan állapotba, hogy újra dolgozhasson.
A kórházi ágyánál nemcsak a bocsánatot kérő Kiss Ferenc jelent meg, hanem Major Tamás is egy szerződéssel,
hogy ha felépül, várja a Nemzeti Színház színpada.
Ez egyrészt elégtétel volt Jávor Pál számára, másrészt egy
végtelenül cinikus gesztus egy halálos beteg emberrel szemben. 1959 nyarán furcsa jelenetre került sor a János kórház
kertjében. Egy csontsovány ember cigányzenére mulatott.
Ez volt Jávor Pál utolsó kívánsága, nemsokára meghalt.
Amikor a nincstelen tizenéves leszállt az Arad felől érkező vonatról, kevés fogalma volt még színházról és filmről. De nagyon hamar kialakult Jávor Pálban egy pontosan
működő értékítélet, akár művészetről, akár politikáról és
erkölcsről volt szó. Hiába hangsúlyozzák többnyire a lobbanékonyságát, az önérzetességét, sokkal fontosabb az a
fejlődés, amin mint színész és mint ember végigment.
Jávor Pál hiába volt az első magyar filmsztár, a sorsa
mégis tragikus.
(Lajos Sándor)
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Fogyasztóvédelem

Kertészet

Koronavírus – Utazás, foglalás
Visszatérítés? Hogyan tudja legjobban magát védeni
a fogyasztó?
Világjárvány- Vis maior
Sajnos nagyon sok fogyasztó szembesülhetett azzal,
hogy már megrendelt, kifizetett út lemondása esetén
milyen válaszokat kapott akár az utazási szolgáltatótól, akár egy szállodától, akár a légitársaságtól vagy fog
szembesülni a válaszokkal, ha most szeretne lemondani
egy már befizetett utat. Ráadásul sokan most olvassák
el az általános szerződési feltételeket és lesznek tisztában azzal, hogy mit is jelent egy olyan vis maior helyzet, amit nem a szálloda, nem az utazási iroda, nem légitársaság, hanem egy járvány okozott.
Az elmúlt időszakban a kialakult helyzet miatt rengeteg
megkeresés érkezett a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez.
Nézzük a felmerült kérdésekre adott válaszokat. Sok jogszabály rendelkezik az ilyen helyzetekre, és ezek közül az
egyik legfontosabb az utazási szolgáltatásokra vonatkozó
szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási
szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről rendelkező
472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet. Ugyanakkor ugyanilyen fontos a felek által aláírt általános szerződési feltétel
tartalma is.
1. Amennyiben a szerződés felmondásra kerül és a szerződést egy utazási irodán keresztül foglalta le az utas, az
utazási iroda bánatpénz megfizetését követelheti a fogyasztótól, a szerződési feltételekben meghatározottak szerint. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy bizonyos határidőn
túli lemondás esetén, például, ha még hetven nap van az
út megkezdéséig akkor nem, de a szerződésben meghatározott határidőn belüli lemondás esetén akár az út árának
felét is elkérheti bánatpénzként, és minél közelebb van a
nyaralás napja annál nagyobb összegre jogosult. Ennek
egyedüli oka nem az, hogy a fogyasztótól minél több pénzhez jusson a szolgáltató, hanem az, hogy az utazási irodát
is súlyos kötbérfizetési kötelezettség terheli, ha lemondja
például a fogyasztónak kiközvetített szállást a szállodánál
vagy a repülőt a légitársaságnál.
2. Abban az esetben, ha az utas közvetlenül maga rendeli meg a szállást a szállodától vagy az interneten keresztül
egy szállásközvetítőtől: a visszaigazolásban egyértelműen le
lesz írva, hogy a szállás kötbérmentesen meddig mondható
le vagy a szállás lemondása lehetséges ugyan, de az egész
összeget elveszíti a fogyasztó, ha például másnap bármilyen okból lemondja a szolgáltatást a fogyasztó. Ez utóbbi esethez - azaz bevállalva, hogy az egész díj elveszhet - a
fogyasztók azért ragaszkodnak jobban, mert az ár sokkal

28

kedvezőbb egy ilyen esetben, mintha a még meghatározott
ideig lemondható szolgáltatást venné igénybe.
3. A fenti két esetben is igaz, és sokszor kell hangsúlyozni, hogy jól át kell gondolni a jövőben még inkább milyen
szerződési feltételeket ír alá a fogyasztó, és hogyan tudja
legjobban magát védeni.
A most kialakult világjárvány miatt egy esetben jogosult a fogyasztó a befizetett díj azonnali visszatérítésére, az
utazásszervezőtől, ha a szerződés megkötését követően a
külpolitikáért felelős minisztérium által vezetett honlapra felkerül az „utazásra nem javasolt” célországok közé az
adott utazás során meglátogatni kívánt ország. Természetesen a lehetőség ilyenkor is fennáll, hogy a felek a szerződést
közösen módosítsák, akár úgy is, hogy egy más időpontra
átfoglalják az utat.
Fontos aláhúzni, hogy a fokozott biztonsági kockázatot
rejtő országok és térségek felsorolása alatt található országokba történő utazás esetén is csak a szálloda, a szolgáltatást nyújtó jóindulatán fog múlni egy fogyasztói lemondás
esetén - ha a szerződési feltételek szerint bánatpénzt vagy
kötbért kellene az utasnak fizetni -, hogy milyen összeget
fizet vissza vagy milyen más alternatív lehetőséget ajánl fel
a fogyasztónak.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szállodák
külföldön ragaszkodnak a szerződésben meghatározottakhoz, függetlenül attól, hogy milyen intenzitású a járvány az
adott területen, az érintett országban.
4. Nem szabad elfelejteni viszont, hogy egy járattörlés
teljesen önálló életet él a szállástól, ha például a fogyasztó saját maga intézte foglalásait. Erre fel kell készülnie a
fogyasztóknak! A tegnapi napon derült ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok is beutazási tilalmat vezet be, tehát
rengeteg járatot fognak törölni a légitársaságok. Ezekben
az esetekben lehetőség van az átfoglalásra egy későbbi időpontra, vagy a légitársaságnak vissza kell fizetnie a repülőjegy vételárát az utas részére.
5. Fel kell készülni arra is, különös tekintettel, ha közeljövőben utazna valaki külföldre, hogy bármikor a célország
lezárhatja határait. A biztosítások ilyen esetben, emiatt
nem védik a fogyasztót.
6. A biztosítási szerződések egyik típusa esetén, azaz a
storno biztosítás kizárólag abban védi a fogyasztót, ha ő
kerül utazásképtelen állapotba például még az utazás megkezdése előtt, illetve a betegségbiztosítás esetén a biztosító
a kint tartózkodás alatti betegségez kapcsolódó kárainkat,
költségeinket fogja fedezni. Leegyszerűsítve, ha külföldön
állapítják meg, hogy megfertőződtünk akkor fizet a biztosító, ha az ország közegészségügyi rendelkezése miatt kerül
a fogyasztó karanténba, akkor a biztosító nem fog téríteni.
Dr. Baranovszky György ügyvezető elnök

Kertek, teraszok nyári dísze a leander
Sokunk kedvence a leander, de bárhogyan is próbálkozunk, növényük csak nem virágzik úgy, ahogy azt elvárnák tőle. Annak érdekében, hogy örömünket leljük
gyönyörű virágaiban fontos a gondos ápolás, amelyet
növényünk meghálál!
A leander számára a téli 5-10 C fok az ideális. Tavasszal tegyük világos helyre, gondoskodjon róla, hogy érje friss, de
nem hideg levegő! Kaparjuk le talaja felső rétegét és pótolja a
hiányzó földet jó minőségű virágfölddel.
Levélhullását okozhatják a kártevők (pajzstetvek, takácsatkák) elszaporodása, ami a téli hónapokban a száraz levegőtlen
helyen a növény fonákán jelennek meg. Alaposan vizsgáljuk
meg a levelek hátoldalát, s ha látunk a növényén pajzstetveket vagy pókhálószerű szövedéket, akkor olajos rovarölő szerrel permetezzük le a növényt. Ezt a lemosást két hét múlva
meg kell ismételni.
A körülbelül gombostűfejnyi kártevők a növények nedvét szívogatják, majd a felesleges cukros levet (mézharmatot)
kiválasztják, és maguk mögött hagyják. Ez némi segítséget
jelent a beazonosításukhoz, ugyanis ténykedésük nyomán
ragadós, ragacsos anyagot hagynak, magán a növényen, de
gyakran az akörüli padlón is (mint mikor cukros üdítő folyik a járófelületre). A pajzstetű tulajdonképpen egy gyűjtőnév, fajgazdag családról van szó. Gyorsan szaporodnak, és ha
megjelennek, akkor sebesen terjednek a kertben, vagy a lakás
növényein, így irtásuk nem tűr késedelmet, mivel tevékenységük a fa, növény meggyengülését, elhalását okozhatja.
A növény szárat is ellephetik. Ha már megtörtént a baj,
és elszaporodtak a tetvek, elsősorban mechanikusan távolíthatjuk el őket, vagyis egy alapos levélmosás (környezetbarát
eszköz erre a szappanos víz és denaturált szesz oldata, de elterjedt a fokhagymaoldat is), a növényszárak puha kefével való
letisztogatása eredményes lehet. Vegyszeres irtásuk is szóba
jöhet, de kemény, viaszos páncéljuk miatt ez nem mindig
hatásos. Létezik egy természetes ellensége is a pajzstetűnek,
aki nem más, mint a (már csak ezért is szeretnivaló) hétpet�tyes katicabogár. Katicát ugyan nehézkesen tudunk a kertbe,

Pajzstetű

vagy a szobába telepíteni, de ha megjelennek, akkor egyrészt
tudhatjuk, hogy tetű van a környéken, másrészt meg is nyugodhatunk, mert hathatós segítséget kapunk.
Erősen fertőzött kerti fák, bokrok esetében néha nincs segítség, és a többi növény érdekében csak a kivágás segíthet,
szanálásával a többieket védhetjük meg. Ugyanez az eljárás
érvényes a benti flórára is, ha tetvek elleptek egy növényt,
és kezdenek megjelenni egy másikon is, akkor a betegebbet
ajánlatosabb az égi mezőkre (szemetesbe) küldeni. Mivel a
pajzstetű előszeretettel ostromolja a legyengült, nem teljesen
egészséges, vagy elhanyagolt növényeket, az is hozzájárul a
megelőzéshez, ha zöld kedvenceinket jó kondiban tartjuk,
vagyis mindig körültekintően ápoljuk, gondozzuk.
Virágzásának titka
–– A leander virágzását egyik legnagyobb mértékben befolyásoló tényező a teleltetés. A legmegfelelőbb hely számára egy hűvös, sötét, párás hely. A tövét tartsuk ilyenkor is nedvesen.
–– Egy másik fontos tényező a tápanyagutánpótlás. A leander rendkívül tápanyag- és vízigényes növény, és csak a
tűző napon szépül meg igazán.
–– Nagyon lényeges a leander rendszeres visszametszése,
főleg kétévente. A metszések hiányában a növény felnyúlik. Ilyenkor csak arra ügyeljünk, hogy ne drasztikusan metsszük vissza őket.
–– Az elvirágzott részeket vágjuk le, ellenkező esetben a
leander elkezd a magra és a termésre dolgozni, ami a
virágzás szempontjából nem jó.
–– Ha leanderünk kinőtte a cserepét, akkor érdemes a növényt megfiatalítani. Szedjük ki a növényt a cserépből,
a gyökeret vágjuk vissza kb 20%-kal, végül az egész növényt arányosan metsszük vissza, és így ültessük be az
új tápanyag közegbe, így 2-3 évig még ugyanabban a
cserépben megél.
Leander öntözése
A leander kedveli a bőséges vízellátást. A cserép alatti tálkában ezért tavasztól őszig mindig álljon egy kis víz. A változó vízellátás okozza például a levélsárgulást. Egyszer
túlöntözzük, egyszer pedig kiszárad a földlabda és a növény
ilyenkor azzal védekezik, hogy az idősebb leveleit ledobálja. Próbáljunk ezért egyenletesen és rendszeresen öntözni.
A kisebb fokú levélhullás természetes jelenség, sőt fajtajellemző is, az idősödő tövek alulról kopaszodnak. A csupasz
ágak metszéssel bírhatóak újabb hajtások fejlesztésére.
A leander napimádó!
A tűző nap elengedhetetlen a dús virágzáshoz és az erős
ágrendszer kifejlődéséhez. Árnyékban nem virágzanak, sőt
hajlamosak lesznek a nyurgulásra és elgyengülnek az ágaik.
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HoroszkópÁprilis



Kos

III. 21.–IV. 20.

A világjárvány miatt kénytelen lemondani egy utazásról, de ez nem jelenti azt,
hogy végérvényesen. Most úgy tűnik,
hogy ősszel lehetősége lesz bepótolni.
Ezek a hetek alkalmasak arra, hogy átértékelje emberi kapcsolatait, és felismerje
ezek fontosságát.



Bika

IV. 21.–V. 20.

Ebben az időszakban – bár időnként
nehezére esik – különösen nagy jelentősége van annak, hogyan fogalmazza
meg mondandóját a külvilág számára.
Lényeges, hogy képes legyen megkülönböztetni a tényeket a csupán kitalált,
a valóságtól távol álló hírektől.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Most, hogy sokat van egyedül, mert
kerülnie kell szeretteivel, barátaival a
fizikai kapcsolatot, gondolkodjon el,
miért alakult ki ez a helyzet a földön.
Érdemes megvizsgálnia saját szerepét is:
a múltban milyen energiákat közvetített
a külvilág felé.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

Az ön számára is fontos az otthona, a
családja, és mivel most nemigen van
más választása, jóval több időt tölthet
szeretteivel. Ez lehetővé teszi, hogy néhány dolgot átgondoljon, és olyan témák is terítékre kerüljenek, amelyekre
korábban nem volt ideje.
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Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Bölcs dolog, ha a fertőzés elkerülése
érdekében pontosan betartja a közösségi érintkezésekre és a távolságtartásra
vonatkozó rendeletek előírásait. Ha
muszáj vásárolnia, minél rövidebb ideig tartózkodjon zárt térben, és kerülje a
tömegközlekedést.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

Nehezen viseli a bezártságot, de a stressz
kialakulásának megelőzésére, mozgásigényének kielégítésére most is adódik
lehetősége. Ha kertes házban lakik, sok
időt tölthet a szabadban úgy, hogy nem
teszi ki magát veszélynek. Vagy sétálhat
a környéken.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

Ne adja át magát negatív gondolatoknak, mert a félelem olyan, mint egy vírus. Senki nem akarja, így ön sem, hogy
tovább terjedjen. A csillagok most segítik, hogy rájöjjön, hogyan válhat immunissá a félelmet keltő és a félrevezető
információk ellen.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Gyors tempójú világunkban ritkán adatik meg, hogy az ember elvonulhasson,
élvezhesse a csendet, gondolataiba merülhessen. Ez most, ha kényszerűségből
is, de sokaknak megadatik. Ön is szánjon időt a csendre, engedje, hogy feltöltődjön pozitív energiával.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Mostanában egyetlen téma körül forognak az ön gondolatai is, de nem mindegy, milyen üzenetet továbbítanak.
Esélye van ugyanis arra, hogy felfedezze
családi kapcsolatainak fontosságát, és
megtalálja a módját, hogyan teheti jobbá és egészségesebbé azokat.



Rejtvény

Sudoku
A sudoku egy érdekes játék, amely a megfejtő logikus gondolkodását teszi próbára. Az elnevezés a japán „Súdzsi wa
dokusin ni kagiru” szavakból keletkezett, de a játék nem japán eredetű. A játék a 20. század 80-as éveiben a „Number
Place” („Számok behelyettesítése”) néven vált ismertté egy

amerikai fejtörő magazin oldalain. A japánoknál is nagyon
hamar ismertté és kedveltté vált, viszont Európában csupán
2005-ben vált ismertté ez a látszólag egyszerű játék.
Írja be a számokat 1-től 9-ig a táblázatba úgy, hogy az egész
9×9-es táblázat minden sorában és minden oszlopában
az 1...9 számok mindegyike egyszer forduljon elő.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Ha nehezére esik is, jelen helyzetben
vissza kell vennie az önre jellemző tempóból, terveinek megvalósítása is később lehetséges. Most a legfontosabb,
hogy megóvja egészségét, amihez hozzájárulhat a napi C-vitamin és antioxidáns kiegészítő bevitele.



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Azért, mert most csak ritkán mozdulhat
ki a négy fal közül, nem kell ideje jelentős részét hírek olvasásával, hallgatásával
töltenie. Ha egyedül él, próbálja lekötni
magát olvasással, rejtvényfejtéssel, a televízióban pedig a filmcsatornákra kapcsoljon.



Halak

II. 20.–III. 20.

Már májusban enyhülhetnek a szigorú
korlátozások, de továbbra is óvatosnak
kell lennie, mivel a vírus még nem tűnik
el végleg. Fontos a szervezete, kórokozókkal szembeni védekezését biztosító
immunrendszerének erősítése, hogy ellenálljon a fertőzésnek.
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Rejtvény
Egykeségek.
Rejtvényünk számozott soraiban Reményik
Sándor (1890–1941) kolozsvári születésű
erdélyi költő négy sora olvasható.
A február havi megfejtés:
Minél messzebb sodródik egy társadalom
az igazságtól, annál jobban fogja gyűlölni
azokat, akik kimondják!
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Kozó Gyuláné, Szentgotthárd
Mostani beküldési határidő:
2020. június 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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