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Közbölcsesség
Az internet közösségi oldalain néha hosszasan el lehet időzni – persze ha nincs jobb dolga az embernek.
Esetenként rá lehet találni olyan párbeszédekre, amelyekben az élet nagy kérdéseire próbálnak választ adni
a „mindent tudók”. Persze, hogy valóban azok-e,
az csak később derül ki…
A napokban az oldalamra „tolakodott” egy ismert
énekesnő problémafelvetése: „Van olyan ember rajtam
kívül, aki nem tud aludni éjjel? Mit csináltok ilyenkor?”
Alig jelent meg a bejegyzés, sorra jöttek a művésznő követőinek jobbnál jobb ajánlásai álmatlanság ellen.
Voltak közte persze ismert ötletek, olyanok, amiket már ezerszer kipróbáltunk.
(Mondom, kipróbáltunk, mivel sajnos én is ebbe a körbe tartozom…) Olvass
Wass Albertet, Buda Bélát, igyál Gute Nacht teát vagy mézes meleg tejet, hallgass
meditációt Bagdi Emőkétől stb.
Voltak különleges javaslatok, kipróbálnám, csak hát a kellékek hiányoznak.
Pl. állítólag a hangtálterápia kiváló megoldás – persze annak, akinek van. Vagy
hallgatni az esőt, állítólag az is jó altató – ha éppen esik.
Aztán jöttek a praktikus ajánlások: kelj fel, rakj rendet a szobában, süss kenyeret, vagy fűzz gyöngyöt. Ezek már megvalósíthatóbbnak tűntek, de számomra
ezek sem voltak nyerők.
Végül találtam két megfontolásra érdemes, figyelemfelkeltő javaslatot.
Írj naplót! – így az egyik ötlet. Ha rendszeres nem alvó vagy, a nap eseményeinek átgondolása, az arra érdemesek rögzítése nemcsak pihentető időtöltés, hanem
arra is jó, hogy később visszaolvasd, emlékképpé szelídült változatait újraéld, kikapcsoljon, jó érzésekkel töltsön el, megnyugtasson.
A másik izgalmas ötlet egy megállapításból indult ki: aki nem tud aludni, azzal
Istennek beszélgetnivalója van. Hát beszélgessünk! Ha nem Istennel, hát egy képzeletbeli emberrel. Kettős játék, amelyben te vagy a kérdező idegen és a válaszoló
is egyben. Próbáld ki, játszd el! Eldöntheted, hogy ma az őszinte valódat adod a
párbeszédbe, vagy ma éjjel te leszel a kötekedő, a harcos, a védelmező, mindegy,
bármilyen szerepet magadra ölthetsz. A fontos, hogy beszélgess magaddal.
Hát jó, gondoltam ma éjjel, kipróbálom. „Jött” az Ember. Azt kérdi: – Mi
aggaszt? – Sok a feladat, nyomaszt – válaszolok. – Mi a legidőszerűbb? – jött a
kérdés. – Írnom kellene a lapindítót az újságba – volt a válaszom. – Miért nem
teszed? – adódik a kérdés. Világos elmémbe máris bevillant: Mennyivel jobban
jársz, ha alkotsz, mintha szenvedsz.
Így igaz! Így született meg a mai cikkem.
Némethné Jankovics Györgyi
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Címlapsztori

Címlapsztori

Különleges küldetést teljesítek…
Újságunk ebben a hónapban az idősebb korosztály részéről
ismert előadóművész–táncdalénekes–dalszerzőt keresett
fel.
Alex Tamással nyugdíjastársaink elmúlt évben az ország
több településén újra találkozhattak. Idősebbek hullámhosszán című élő zenei műsorával egy országos koncertturné keretében járta az országot, hogy elvarázsoljon minket
régi korok csaknem elfeledett nagy slágereivel. A vele készített telefonos interjú során egy kis bepillantást nyerhetünk
a színpadi deszkák mögé, és megismerhetjük magánemberként is.
Az énekes életéről, pályafutásáról az alábbiakban mesél:
Úgy gondolom, hogy nagyon különleges életem volt,
kezdve azzal a ténnyel, hogy 1958 szeptemberében Franciaországban, Versailles városban láttam meg a napvilágot.
Szüleim 1956-ban, az akkor hétéves bátyámmal elhagyták
az országot, és Versailles-ban telepedtek le. Ötéves voltam, amikor visszatértünk Magyarországra. Az anyukám
nagyon sokat foglalkozott velem, így ötévesen már írtam
és olvastam magyarul és franciául. Sajnos az akkori Magyarország poroszos nevelésű óvodai és iskolai rendszerébe
nehéz volt beilleszkednem, emiatt inkább magamnak való
gyerek voltam. Sokat olvastam, koromat jócskán meghaladó könyveket, magas szinten sakkoztam, és emellett sportoltam is, birkóztam és fociztam. Természetesen a zene sem
maradt ki az életemből, kamaszként Cserháti Zsuzsa volt
a kedvencem. Iskolás éveim alatt a gitár szeretete már meghatározó volt, de elkezdtem dalokat is fabrikálni.
Édesapám azt szerette volna, ha szakmát szerzek, így a
kispesti általános iskola után végül CNC-esztergályosként
végeztem és kezdtem el dolgozni a környező gyárakban.
Szabadidőmben mindig a focival és a zenével foglalkoztam, többször hívtak – akkor még amatőrként – fellépni
különböző KISZ-rendezvényekre, majálisokra, bálokba.
Az éneklésben az első igazi sikerélményemet 1983-ban
szereztem, amikor elindultam az országos Ki mit tud?on, és táncdal kategóriában nyertem az Érzés című dallal.
Akkor határoztam el, hogy otthagyom a szakmám, mert
énekléssel szeretnék a jövőben foglalkozni. De hogyan tovább? Énekesi pályafutásom következő állomása 1985-ben
volt, amikor felvételt nyertem az OSZK–ORI Stúdióba,
ahol két kőkemény év tanulás következett Sík Olga tanárnővel, majd a vizsga. Érdekességképpen elmondom, hogy a
vizsgabizottság egyik tagja Cserháti Zsuzsa, a másik Korda
Gyuri volt. A sikeres vizsga után hivatásos előadóművészengedélyt kaptam. Annak idején az énekesek csak ennek
birtokában léphettek fel színházban, szórakozóhelyeken,
színpadon. Én rögtön a Balatonnál kezdtem, ahol az egész
szezont végigénekeltem. Ezt követően Budapesten léptem
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fel, több híres éjszakai szórakozóhelyen találkozhattak velem, de megfordultam az ország szinte minden nagyvárosában is. Ez 1998-ig, a rendszerváltásig jól is működött,
majd az internet és a gépzene terjedésével az élő zene egyre
jobban kezdett háttérbe szorulni.
Azért Táncdalfesztiválokat még tartották, így például
1992-ben Egerben, ahová engem is meghívtak, és Szigeti
Csabával elnyertük a Danubius rádió különdíját A hold
ma éjjel című dallal. Ennek a sikernek köszönhetően több
televíziós műsorban is felléphettem, majd a következő évben, 1993-ban újra meghívtak Egerbe a Táncdalfesztiválra.
A siker nem maradt el, megkaptam a legjobb férfi előadói
címet a Néma lány című dal előadásáért.
Ebben az évben volt egy sajnálatos esemény, Magyarország egykori miniszterelnökének, Antall Józsefnek a halála. Számomra ez hozta a következő sorsfordító helyzetet.
Beküldtem egy dalt a televízióba, amit Kaszás Péter barátommal, dalszerzőtársammal közösen írtunk Csak a jók
mennek el címmel. A miniszterelnök úr búcsúztatóján ez a
dal szólt, melyet az MTV is élőben közvetített. Az országos
ismertséget ez hozta el számomra, a dalt ezek után rádiós
kívánságműsorokban és a tévében folyamatosan játszották. Egyre népszerűbb és ismertebb lett, és végül elnyertük
általa a Magyar Televízió nívódíját. Csak szeretném megegyezni, hogy a mai napig búcsúztatásokon legtöbbször ez
a dalunk csendül fel, az emberek nagyon szeretik.
Ennek a dalnak a sikere volt az, ami visszaterelgetett az
éneklés világába, és újra erőt adott a fellépésekhez. Úgy
éreztem, hogy az emberek újra kíváncsiak rám, és Kaszás
Péterrel elkezdtünk új dalokat írni. Több műsoros kazettám jelent meg, ismertségem Budapesten ekkor felért egy –
mai mércével – celébével. Az ismertségem tovább növelte,

hogy az ezredfordulón volt egy három évig tartó műsorom
az akkori egyetlen kereskedelmi tévécsatornán, az ATV-n,
Alexebbek címmel. Ez a műsorom egy kicsit előfutára volt
a későbbi zenés tehetségkutató műsoroknak, sok ifjú tehetség megfordult nálam, csakhogy egy-két példát mondjak:
Dolhai Attila, Dancs Annamária, Janza Kata, Pintér Tibor.
Sok fiatal művésznek adtam lehetőséget a bemutatkozásra,
vállalva a hangszerelés költségeit is, ezért nagyon jó érzéssel
tudok visszaemlékezni erre a három évre.
A zenei műsorom sikerein felbuzdulva Pesterzsébeten
hét évig működtettem a zenés-táncos klubomat Alexebbek
néven. Mindig volt egy meghívott vendég előadóművész,
az embereket 3-4 órára elrepítettem egy másik világba. Ezt
a klubot felelevenítve szeretném most Szolnokon – ahol
jelenleg élek – újraindítani, elsősorban az idősebb korosztály számára. Úgy gondolom, hogy egy vidéki városban az
emberek nyitottabbak, a közösségi élet jobban működik,
és jobban figyelnek egymásra. Igény van rá, azt már a tavalyi koncertturné során megtapasztaltam, és – mivel helyi
szinten a támogatás is megvan – nincs semmi akadálya,
hogy a klub főnixmadárként újjászülethessen.
Joggal kérdezhetik tőlem azt, hogy a dalaimmal miért az
idősebb korosztályt igyekszem megcélozni? Egész életemet
végigkísérték a táncdalok, együtt idősödtem meg ezzel a
generációval és az akkori slágerekkel. A másik oka az, hogy
ez a közönség az, akiknek ezek a dalok még mondanak valamit. Amikor éneklem a negyven évvel ezelőtti dalokat,
látom a szemükben, a boldogságot és arra az egy-két órára
elfelejtik az élet nehézségeit, gondjait.
Ezekről a régi dalokról tudni kell, hogy nagyon egyszerű mondatokban fejeznek ki emberi érzéseket, nincsenek
teletömve közhelyekkel, nem akarják megváltani a világot.
Szeretem ezeket a régi dalokat énekelni, ezzel fel tudom
eleveníteni a régi emlékeket és a megfakult érzéseket.
Az éneklést egyfajta küldetésként élem meg, és úgy érzem magam, mint az utolsó mohikán, mert én még mindig a régi hangszereléssel dolgozom, és ilyenek ebben a
műfajban már csak kevesen vagyunk.
Én úgy látom, hogy az idős korosztályban van igény
arra, amit a táncdalok éneklésével képviselek, szerintem
egy nagy űrt pótlok a mai zenei palettán. Azt is látom,
hogy napjainkban nekik és róluk nem szól semmi, csak
időnként a választások idején előtérbe kerülnek, vagy egy
járvány idején egy kicsit beszélnek róluk. De alapvetően
azok a dolgok nem történnek meg velük, amitől ők jól
éreznének magukat ebben a világban. Hiányzik az a mindennapi törődés, amitől éreznék a társadalom megbecsülését, gondoskodását. Szeretem az idős embereket. Annyi
mindent megcsináltak már az életükben és élték át a nehézségeket a háborút követő években, és ezt tisztelni kell
bennük.
Nekem már nem élnek a szüleim, de minden idős emberben a szüleimet látom viszont. Az ő életútjukból tudom
azt, hogy nekik is milyen jólesett, ha érezték időskorukban
az odafigyelést és a törődést. Ezt az odafigyelést szeretném

az emlékek felidézésével ebben a kis időben a színpadról
átadni a közönségemnek. Amikor énekelek, azt egy kölcsönös feltöltődésként élem meg, ami nekem is sokat jelent,
mert új energiákat ad a továbbiakhoz.
Az elmúlt évben a Jankovics Györgyi elnök asszonnyal
történt beszélgetésünket követően láttam azt, hogy nincs
az időseknek, az idősekről szóló dal. Felkérést kaptam a
dal megírására, és így született meg a Szépkorúak himnusza. A dal CD-n is megjelent, és nagyon hamar országosan
népszerű és ismert lett. Ezt az indulót mára már nagyon
sok idősklubban megismerték. A himnusszal egyidőben
született néhány új dalom is, ami szintén felkerült a CDre, de azóta is folyamatosan dolgozom új dalokon. Ezeknek
később nagyobb publicitást szeretnék adni, és a terveim
között szerepel még az Idősebbek hullámhosszán II. CD
megjelentetése, valamint egy angol nyelvű hanganyagot is
tervezek nagy külföldi slágerekből.
Szeretném a mondanivalómat azzal befejezni, hogy a
jelenlegi életem, mind a munkámban, mind pedig a magánéletemben nagyon kiegyensúlyozott, harmóniában élek
feleségemmel, akivel idén lesz a hetedik házassági évfordulónk. Büszke vagyok két felnőttkorú leányomra, akik közül
a nagyobbik jövő év elején egy unokával fog megajándékozni minket. És készülök szeptembertől vissza a színpadra.
De hangsúlyozom, nem világmegváltó vagyok, harmóniára és szeretetre vágyom és törekszem, és ezt szeretném a
színpadról átadni a dalaimon keresztül az idősebb korosztály számára.
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Nyugdíjügyeink

Nyugdíjügyeink

Nyugdíjasok a célkeresztben
*Sürgős segítség kellene, de csak későbbre ígérik
A járvány első szakasza lassan lecseng, és most már jól
látszik, hogy ebből a nyugdíjasok jöttek ki a legros�szabbul. Nemcsak azért, mert közülük került ki a koronavírus legtöbb áldozata, hanem azért is, mert közben
sok tekintetben romlott a társadalmi megbecsültségük.
A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület eddig sem
nézte tétlenül az idős emberek helyzetének romlását,
de most újabb akciókba kezdett. Erről beszélgettünk a
szervezet elnökével, Karácsony Mihállyal.
Aki huzamosan nem teljes, nyolcórás munkaidőben dolgozik, az számolhat azzal, hogy ezt a nyugdíja megállapításakor is figyelembe veszik. Vagyis a szolgálati idejét lefelé
arányosítják. Tavaly január óta azonban érvényes a munka
törvénykönyvének az a módosítása, amely többek között
250-ről 400-ra emelte az egy évben megkövetelhető túlórák számát. Hiába az ellenzéki pártok és a szakszervezetek
tiltakozása, a köznyelvben csak rabszolgatörvénynek nevezett változtatás hatályba lépett. Az viszont még senkinek
sem jutott eszébe, hogy ennek nyomán követelje a nyugdíjtörvény átalakítását. A huzamosan teljesített túlmunka
miatt ugyanis felfelé kellene arányosítani a nyugdíjakat,
ahogy egyébként az egészségügyi ágazatban – de csak ott –,
ez most is lehetséges.
Ezzel a példával illusztrálta a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke, mennyi mindenre kell figyelniük, amikor az idős embereket érintő gondokkal
foglalkoznak. Karácsony Mihály a 168 Órának elmondta,
szervezetük főleg a szakmai kérdések közötti eligazodásban
igyekszik segíteni. Példaként említette, hogy szinte minden
héten beadnak két-három közérdekű adatigénylést, amelyekre gyakran nem kapnak választ, s emiatt néha a pereskedésig is el kell menniük. De benyújtottak már összesen 16
népszavazási kérdést is az Országos Választási Bizottsághoz.
„Nem reméltük, hogy átmennek, de legalább alapos válaszokat akartunk. Ezt el is értük. Bár mindegyiket elutasították – a Kúria, az Alkotmánybíróság, a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság korábbi határozataira hivatkozva –, de kénytelenek voltak hosszú és tartalmas indoklást fűzni hozzájuk.”
Ezért sem tekintik a munkájukat szélmalomharcnak.
Bíznak benne, hogy javaslataikat előbb-utóbb megfontolják azok, akiket illet. Éppen emiatt most megpróbáltak
egyetlen, de szerintük annál fontosabb ügyre koncentrálni.
Megkeresték az összes parlamenti pártot és a kormányt is a
méltányossági alapú nyugdíjemelés ügyében. Erre ugyanis
a jövő évi költségvetés tervezetében éppúgy 800 millió forintot irányoztak elő, mint amennyit az előző négy évben
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Karácsony Mihály
szántak rá. Csakhogy a legutóbbi zárszámadási törvényből
kiderült, hogy bár tavaly 61 ezren kérték, de kimerült a
keret, és így csak 34 ezren jutottak hozzá az egyébként csekély, de számukra lényeges összeghez. Az ellátás korrigálását ugyanis csak olyanok kérhetik, akiknek 85 ezer forint
alatt van a havi nyugdíjuk, s így a törvény alapján 2800 és
7500 forint közötti pluszra számíthatnak.
A Nyugdíjas Parlament most a keretösszeg duplájára
emelését kéri, és forrást is talált hozzá. Karácsony Mihály
emlékeztetett rá, hogy tavaly a rezsiutalványokat 47 ezer
embernek nem tudták kézbesíteni, ez az összeg – mintegy 400 millió forint – megmaradt az államkincstárban.
Az utalványok hozzávetőleg 4-5 százalékát nem váltották
be, ami megint csak 400 milliót jelent. Szerintük tehát
ezekkel a maradványösszegekkel lehetne kétszeresére növelni a méltányossági nyugdíjkérelmekre szánt keretet.
„Kérésünk ezúttal rendkívül visszafogott, de ezt csak az első
lépésnek tekintjük. Természetesen tisztában vagyunk vele,
hogy rendezni kellene a nyugdíjak körüli összes problémát, tehát a jövőben ezek megoldására is gondot kívánunk
fordítani” – mondta az elnök. Mostani javaslatukkal egyúttal választ kívántak adni az utóbbi időszak kormányzati
propagandájának arra az állítására, amely szerint a jövő évi
költségvetés első számú kedvezményezettjei a nyugdíjasok.
A koronavírus-járvány terjedése idején mindenesetre éppen az ellenkezőjét tapasztalták. Karácsony Mihály
szerint ez az időszak elsősorban éppen az idős embereket
sújtotta. Közülük került ki a legtöbb halálos áldozat, és
a járvány olyan anyagi terhekkel járt, amit kompenzálni
kellett volna. A karantén hatása – az izoláció, a társas kap-

csolatok hiánya – is náluk jelentkezett leginkább. Eközben
viszont „felerősödött az idősek elleni uszítás. Visszataszító,
sértő megjegyzéseket lehet hallani, amelyeket néha humornak szánnak. Közlekedési eszközökön gyakran beszólnak
az idős embereknek. Az érettségizők például azzal vádolják
őket, hogy miattuk nem tudtak a végzős gimnazisták ballagni. Egyszerűen sértő minden baj forrásának őket beállítani. Tény azonban, hogy ennek a korosztálynak jelentősen
csökkent a társadalmi megbecsülése” – vélekedett.
A Nyugdíjas Parlament elnöke szerint lehetett volna
segíteni azonnali lépésekkel. Emlékeztetett, hogy Bécsben
például taxicsekkeket kaptak az idős emberek, hogy ne
kelljen a tömegközlekedést használniuk. Ezt Budapesten
is megtehették volna, mint ahogy adhattak volna nekik
ingyen vagy kedvezményesen immunerősítőket, étrendkiegészítőket, fertőtlenítőszereket. „Ezzel szemben sem
anyagi, sem természetbeli, sem társadalmi értelemben nem
kaptak annyi megbecsülést, mint amennyit megérdemeltek volna” – tette hozzá.
Karácsony Mihály tisztában van vele, hogy mindez persze csak tüneti kezelés lehetett volna, hiszen sokkal súlyosabb gondokat is lát. „A jelenlegi nyugdíjrendszer rengeteg
igazságtalanságot tartalmaz, ezer sebből vérzik. Méltánytalan, hogy területileg nagy a szóródás a nyugdíjak között.
Nem egyforma a férfiak és a nők ellátása, és az sem mindegy, hogy ki mikor ment nyugdíjba. Folyamatosan nő
a nyugdíjak közötti különbség csak azért is, mert mindig
százalékosan emelik, vagyis akinek eddig több volt, annak
az emelésnél is több jut” – sorolta. Felidézte, hogy már
régóta változtatást szorgalmaznak a nyugdíjemelés kiszámításában. Ehhez jelenleg csak a fogyasztói árindexet veszik figyelembe, amit jövőre három százalékra terveznek.
Ha azonban a bruttó bérkiáramlással együtt számítanák
– amely a következő évben 8,5 százalék lehet –, akkor
ez a vegyes indexálás lehetővé tenné, hogy akár hat százalékkal növeljék az összegeket.
Amire azért is nagy szükség lenne, mert a járvány miatt nagyon megemelkedtek a megélhetési költségek.
Az élelmiszerek például nyolc százalékkal kerülnek többe,
de közülük az alapvető élelmiszerek ára 20–25 százalékkal
nőtt, a sertéshúsé pedig harminccal. Karácsony Mihály leszögezte, most kellene segíteni, ám a tervbe vett 13. havi
– konkrétan 53. heti – nyugdíj kifizetése csak jövőre esedékes. Nem kétséges, hogy ezt előre kellene hozni – mondta
az elnök. „Ez pont olyan, mintha a vállalkozói szférában
azt mondanák, ha majd jövőre is tudod működtetni a szállodádat vagy az éttermedet, akkor egy év múlva segítünk
neked. Különös módon az állam az ő esetükben tisztában
van azzal, hogy most van szükség a segítségre. Viszont gondoljunk bele: a 13. havi nyugdíj teljes összegére mindenki
csak négy év múlva számíthat” – magyarázta. Karácsony
Mihály azt is hozzátette, felháborítónak tartják, hogy sok
olyan embernek ígéri a kormány ezt a juttatást, aki addigra
már nem is fog élni. A Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint évente mintegy 110 ezer nyugdíjas hal meg. En�-

nyien tehát már nem érik meg a jövő februárt, amikor az
első heti részlet esedékes lesz. „Ki lehet számítani, négy év
múlva már majdnem félmillióan nem élnek majd azok közül, akiknek most ígérget a kormány. Ez nem tisztességes.
Még akkor sem, ha hasonló nagyságú tömeg viszont belép
a rendszerbe, hiszen közben nyugdíjba mennek” – mondta
Karácsony Mihály.
Az elnök arról is beszámolt, hogy ősszel – mint az utóbbi
években mindig – ismét összehívják a Nyugdíjas Parlamentet. Nagyon fontosnak tartják ugyanis, hogy ezzel is segítsék e korosztály önbecsülésének erősítését. Mint mondta,
az országban rengeteg szervezet igyekszik támogatást nyújtani az idős embereknek, ők pedig mindegyikükkel együtt
akarnak működni. Immár négy éve minden megyében
szerveznek nyugdíjas parlamenteket, ahová mindenkit
meghívnak, tekintet nélkül az esetleges politikai vagy akár
vallási különbségekre. Az elhangzó javaslatokból pedig elkészítik az úgynevezett problématérképüket, a megoldásra
váró feladatok listáját.
Karácsony Mihály jelezte, tisztában vannak vele, hogy
–a Medián felmérése szerint – a 65 év felettiek 46 százaléka
a Fideszre szavaz. „Ez az életkori csoport arra szocializálódott, hogy mindent a központi hatalomtól kap meg. Magyarországon az ellátás 86 százaléka származik a központi
költségvetésből. Ez európai szinten kiugróan magas, de
egyúttal érthetővé válik, miért figyel epedve a nyugdíjasok
nagy része a vezérre. Az ő közléseitől teszi függővé az álláspontját. Erre persze a hatalom rá is játszik. Sosem akarják,
hogy világosan lássanak a nyugdíjasok. Ha ugyanis nem
látják át a rendszert, akkor könnyebb manipulálni őket”
– magyarázta.
Amiből az is nyilvánvaló, hogy sok teendője akad még
a Nyugdíjas Parlamentnek.
*Sebes György
168 Óra
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Még a járvány miatt
bajba jutott nyugdíjasok
sem kapnak pluszpénzt
a kormánytól
Tavaly június óta folyamatosan magasabb a nyugdíjasinfláció, mint a fogyasztói áremelkedés üteme, a bérek növekedése pedig évek óta sokszorosan meghaladja a nyugdíjakét,
a kormány mégis úgy látja, járvány idején nem jár segítség
a nyugdíjasoknak.
A 2019 májusa óta eltelt egy évben 3,2–4 százalékos sávban mozgott a nyugdíjasinfláció, az ellátást mégis csak ennél kisebb mértékben emelték: tavaly év elején 2,7, idén 2,8
százalékkal. A tavalyi ellátást idén januárban 0,7 százalékkal
növelték, mert nagyobb volt az áremelkedés az előre tervezettnél, s várhatóan idén is hasonló lesz a helyzet. Ez annyit
jelent a gyakorlatban, hogy a nyugdíjasok 2,6 milliós tábora
egész évben hitelezi a kormányt.
De nemcsak ez a gond a nyugdíjakkal, a nyugdíjemeléssel.
Egyre nagyobbra nyílik az aktívak és a nyugdíjasok jövedelme közötti olló, hiszen amíg a keresők bére évek óta évente
átlagosan tíz százalék körül emelkedik, a nyugdíj ennek legfeljebb harmadával.
Az elmúlt másfél-két év változásai rámutattak egy másik
problémára is. Elavult a nyugdíjas vásárlói kosár, amely alapján a nyugdíjas inflációt számítják.
– Az infláció számítása bonyolult dolog, és itt nem csupán
az éppen esedékes folyamatok számszerűsítésére gondolok.
A nyugdíjasok kiadásait mutató nyugdíjaskosár összeállítása
is nehéz feladat – nyilatkozta Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának elnöke.
Arról is beszélt, nem vitatja ugyan a KSH adatait, amelyek szerint a nyugdíjas infláció mindössze 3,2 százalék volt
az elmúlt hónapban, azonban úgy véli, ideje lenne korrigálni
a nyugdíjaskosárban szereplő termékek összeállítását, mert az
elmúlt évek folyamatai alapvetően befolyásolták azt. Hiszen
a nyugdíjasok által leginkább vásárolt élelmiszerek, alapvető
élelmiszerek áremelkedése az átlagosnál nagyobb volt, az általuk kevésbé keresett tartós fogyasztási cikkeké pedig kevésbé,

Kiürül a nyugdíjasok kosara
Idén csökken az időskorúak járadékának vásárlóértéke,
ráadásul kiesik a nyugdíjprémium összege is. Az ellátás
összege egyre inkább elszakad a keresetektől.
A nyugdíjasok kéréseiből egyelőre semmi nem teljesül a jövő
évi költségvetésben, szervezeteik módosító javaslatait ugyanis
nem fogadta el a kormánypárti többség, ahogy a Nyugdíjas
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vagy éppen csökkent. Ezért már fel is kértek statisztikusokat,
hogy szakmai szempontok alapján lássanak neki a nyugdíjaskosár átalakításának. Erre már csak azért is szükség lenne,
mert amíg korábban az átlagos infláció és a nyugdíjasinfláció
között 0,1–0,3 százalékpontos különbség volt, addig ma ez a
rés sokkal nagyobb.
Az elnök úgy gondolja, már csak azért is ideje lenne a
nyugdíjasokat érintő áremelkedés számítási módjának átalakítására, mert manapság egyre kevesebb nyugdíjas vásárol
tartós fogyasztási cikkeket, viszont jövedelmükből sokat költenek alapvető élelmiszerekre, amelyek ára jelentősen emelkedett az utóbbi években.
– Ezek közül két árucsoportot emelnék ki, az alapvető
élelmiszereket és a gyógyszereket. Az utóbbiakra ugyan nincs
pontos adatunk, de a nyugdíjas kollégák szerint jelentősen
emelkedett árszínvonaluk. Az alapvető élelmiszerek, például
a sertéshús ára pedig jelentősen, akár 50 százalékkal is emelkedett az elmúlt két évben, és a tej, illetve a kenyér ára is jóval
magasabb, mint néhány évvel ezelőtt. Sajnos sokan vannak,
akiknek százezer forint körül vagy az alatt van a nyugdíjuk,
nekik jelenti a legnagyobb terhet ez az áremelkedés – foglalta
össze legnagyobb gondjaikat a szakember.
Ezért a jelenlegi járványhelyzetben – amikor a nyugdíjasok az ellátási nehézségektől tartva előre bevásároltak, és
laposabb a pénztárcájuk – azonnali segítséget kértek a kormánytól. Elképzelésük szerint öt hónapon keresztül havi 1010 ezer forint azonnali segítséget kaptak volna az átlag alatti
nyugdíjjal rendelkezők.
Ez ügyben, illetve a Magyar Szakszervezeti Szövetség
(Maszsz) tavaly őszi, hatpontos, a nyugdíjasok megsegítését
célzó javaslatáról is szerettek volna tárgyalni a kormánnyal.
A miniszterelnök ugyan nem fogadta őket, de az illetékes
szakemberrel, az Emmi családpolitikáért felelős helyettes
államtitkárával, Beneda Attilával már megvolt a tárgyalás
időpontja, a járvány miatt azonban nem került sor a megbeszélésre. A többszöri levélváltás eredményeként az viszont
kiderült, hogy hiába a legszegényebb nyugdíjasok számára
kért azonnali segítség, arra még ebben a gyászos helyzetben
sem számíthatnak.
– Leveleinkre azt a választ kaptuk, hogy a miniszterelnök
bejelentése szerint a nyugdíjasokra vonatkozó segítség a 13.
havi fizetés visszaépítése, aminek első egyhetes részletét csak
jövő év elején kapják – mondta Juhász László.
Szakszervezetek.hu
Szervezetek Egyeztető Tanácsának (NYUSZET) arra a felvetésére sem érkezett válasz, hogy a járványhelyzet és az elszabadult infláció miatt a 150 ezer forint alatti ellátásból élők
kapjanak egyszeri, 50 ezer forintos támogatást. Karácsony
Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület vezetője
a Népszavának azt mondta: a nyugdíjrendszerben felgyűlt feszültségekre változatlanul csak annyi a kormány válasza, hogy
megőrzik a járadékok reálértékét. Pedig a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése rámutatott: idén csökken az időskorúak já-

radékának vásárlóértéke, és kiesik a nyugdíjprémium összege
a bevételi oldalon.
Tavaly novemberben még átlagosan húszezer forintos
nyugdíjprémiumot kaptak az idősek, mert a gazdasági növekedés túllépte a prémium feltételeként szabott 3,5 százalékot,
s mellé tízezer forint kiegészítés járt, mert a tényleges infláció
0,7 százalékkal haladta meg az év eleji nyugdíjemelés 2,7 százalékát. Idén azonban – Gulyás Gergely kancelláriaminiszter
kormányinfón elhangzott szavai alapján – a 2,8 százalékos
inflációhoz vakon ragaszkodik a kormány, amiből a nyugdíjasok arra következtetnek, veszélyben van még a nyugdíjkiegészítésük is. Abban reménykednek, előbb-utóbb a pénzügyi
tárca is elfogadja a monetáris tanács számítását, ami 3,3 százalékos inflációt feltételez, vagy a jegybank nemrég bejelentett,
3,5 százalékos inflációs várakozását, és novemberben legalább
a tavalyi tízezerhez hasonló kiegészítést megkaphatják. Egyelőre azonban némi aggodalommal figyelik az egymásnak
sokszor ellentmondó elemzéseket a gazdaság várható teljesítményéről, ami az ő pénzüket is befolyásolja. Ráadásul
érthetetlen, hogy miért számol 2021-ben háromszázalékos
inflációval, s így ekkora januári nyugdíjemeléssel a kormány,
ha a jegybanki előrejelzés máris 3,3 százaléknál tart.
A kormányinfón a kancelláriaminiszter ismét azt hangsúlyozta, hogy jövő februárban megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése, ami átlagosan 35 ezer forint kifizetését jelenti, s ennek fedezete benne van 2021-es költségvetésben.
A NYUSZET a miniszterelnöknek és több miniszternek is
elküldte azt a levelet, amelyben a kisnyugdíjasok anyagi nehézségei mellett arra hívták fel a figyelmet, hogy az időskorúk ellátása egyre inkább elszakad a keresetektől. Az induló nyugdíjak 2010-ben még az illető utolsó nettó keresete

Az égbe lökte az alma
árát a járvány, de drágább
a krumpli és a hús is
Április után májusban is jelentősen érezteti hatását a koronavírus-járvány az élelmiszerárakon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a fogyasztói
árak 2,2 százalékkal magasabbak az egy évvel korábbinál –
derül ki a hivatal adataiból, amely azt is közölte, hogy az
elmúlt egy évben az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk ára emelkedett még jelentős mértékben.
Az adatok szerint az alma kilója 75 százalékkal drágult
a 2019-es árszinthez képest. A Pénzcentrum.hu a tavalyi
árnak is utánanézve azt írja, hogy az alma kilója 2019 májusában még 283 forint volt, idén májusra viszont 497 forintra emelkedett.
A KSH adatai alapján a párizsi és kolbász ára egy év alatt
22 százalékkal, a sertéshúsé 21 százalékkal, az idényáras
élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 19 szá-

65 százalékának feleltek meg, 2018-ban már csak az 55
százalékának – emlékeztetett a szervezet, amelynek soros
elnöke, Juhász László azt is hozzátette, hogy a bérek gyors
növekedése miatt újabb feszültségforrást jelent az is, hogy
akár 30 százalékos különbség is van az induló nyugdíjak és
a 3–4 évvel korábban megállapított ellátások között. Ezért
javasolja minden nyugdíjasszervezet az infláció mellett
a bérek növekedésével is számoló vegyes indexálás visszaállítását az év eleji nyugdíjemeléseknél, de erről a kormány
nem hajlandó még csak beszélni sem. Hegyesiné Orsós
Éva, az Életet az éveknek országos klubhálózat vezetője azt
tapasztalja, hogy nehezen oldódik a fertőzéstől való félelem
a nyugdíjasokban, márpedig a bezártság és a magány gyengíti az immunrendszerüket. Közülük nagyon sokan nem
tudnak sem gyümölcsöt, zöldséget, sem immunerősítőket
venni, s keresnék a megoldást a biztonságuk növelésére.
A segítséget a kormánytól várnák. Némethné Jankovics
Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke valamennyi társához hasonlóan elfogadhatatlannak nevezte,
hogy nincs lehetőségük érveik ismertetésére, mert évek óta
nincs fórum, ahol a kormány hajlandó lenne meghallgatni
az idősek javaslatait.
„Senkitől nem sajnálom, a pénz jól jön mindenkinek,
de először kötelező lenne rendbe tenni a magyar társadalom
anyagi és egyéb problémáit, legyen az nyugdíjas, mostani
munkanélküli, fiatal munkakezdő, nagycsaládos, azután száz
év múlva tőlem akár építhetnék a budapesti olimpia Csepelt
is befedő sportcsarnokát” – fakadt ki egy nyugdíjas érdekvédő, miután kiderült, hogy a parlamenti többséget idén sem
érdekelték a nyugdíjasok kérései.
Forrás: Népszava
zalékkal, a cukoré 15 százalékkal, a szalámi, szárazkolbász
és sonkáé 13 százalékkal lett magasabb. A szeszes italok,
dohányáruk ára átlagosan 7 százalékkal, ezen belül a dohányáruké 11 százalékkal emelkedett. A szolgáltatásokért
3 százalékkal kellett többet fizetni, ezen belül a lakásjavítás,
-karbantartás ára 12 százalékkal, a járműjavítás, -karbantartásé pedig 9 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára
viszont 22 százalékkal csökkent.
Több termék ára áprilishoz képest is nőtt. Az idényáras
élelmiszerek ára 5,1 százalékkal emelkedett. A margarin
ára 2 százalékkal, a rizs és a hántolmányoké 2 százalékkal,
a cukoré 2 százalékkal nőtt, a tojás ára viszont 3,3 százalékkal csökkent. Az üzemanyagok ára viszont az olajárak
emelkedésének hatására nőtt, összesen 4 százalékkal lettek
drágábbak.
A nyugdíjasinfláció májusban (miután az idősebbek elméleti kosarába több élelmiszer, a 22 százalékkal kevesebbe
kerülő üzemanyagokból viszont kevesebb juthat) az átlagosnál magasabb, 3,2 százalék lett. A nyugdíjemelést azonban nem ehhez, hanem az átlagos inflációhoz kötik. Ezt a
különbözetet aligha kompenzálja a kormány, mint ahogyan
nyugdíjprémiumra sem számíthatnak idén a nyugdíjasok.
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Nem azért
mondom…
Egy megnyert csata margójára
Orbán Viktor miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy
a koronavírus-járvány első hulláma elleni csatát a magyarok
megnyerték. A csata befejeződött, de a kormány újabban
hozott intézkedéseivel a társadalom tagjai között azonnal új
lövészárkok keletkeztek.
Napjainkban azt senki nem vitatja, hogy a magyar egészségügy emberfeletti küzdelme és a magyar nép fegyelmezett
hozzáállása kellett ehhez a viszonylag kevés áldozattal járó
győzelemhez. Ezért abban is mindenki egyetért, hogy a miniszterelnök által beígért egyszeri jutalom a „frontvonalban
harcoló” egészségügyi dolgozókat nagyon megilleti. A kormány gavallér módon ki is terjesztette az elismerésben részesülők körét, ami a részleteiben már vitatottá vált, és ezzel
megosztotta a „csata katonáit”.
A kiterjesztés ugyanis nem részesíti elismerésben a szociális ágazatban dolgozókat, valamint a gyógyszerészeket. A két
terület jogosan jelentkezhetett be az frontharcosokhoz, mert
a betegekkel történő érintkezésben végig az élvonalban voltak, és ha figyelembe vesszük azt, hogy a gyesen lévő egészségügyiek mennyire nem voltak veszélyeztetett helyzetben,
talán jogosak a kérdőjelek.
Egy személyes ismerődöm, akit a csata és a kora miatt
csak hívjunk öreg bakának, a következő gondolatot osztotta meg velem. Hangsúlyozta, nem szeretne új frontvonalat
nyitni. Nem áll be a kalapjukat tartók sorába, de szeretné
a közvélemény figyelmét felhívni a társadalomban meglévő, régi problémára. Hisz abban, hogy a rendkívüli helyzet
és az abból fakadó tapasztalatok átbeszélése hozhat változásokat, ezért erről beszélgetni kell.
A történet azzal kezdődött, hogy április közepén kapott
egy sms-t a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezettől. Bakánkat személyesen megszólították, és azt kérték tőle, mint
sokszoros véradótól, hogy a kialakult helyzet miatt nagyon
nagy szüksége van az egészségügynek a vérkészlet feltöltésére. Nyomatékkal kérték, amennyiben az egészségi állapota
és a körülmények megengedik, adjon most is vért. A rövid
indoklásukban kétszer aláhúzták minden donor részvételének a fontosságát.
Öreg bakánk elgondolkodott a dolgon, alig hitte azt,
hogy még utoljára csatába hívták. Ugyanakkor szkeptikusan
fogadta a felkérést, mert az élete során azt tapasztalta, hogy
a véradó donorokkal való foglalkozás kicsiny országunkban
nagyon sajátosan alakult. A donorral való törődés a hivatal
részéről csak addig tart, amíg a vért szállító alany adott helyen és időpontban megjelenik, leadja a vért, amint elhagyja
a csata helyszínét, láthatatlanná válik, a tette szépen lassan a
felejtés homályába merül.
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Nincs megfelelő motiváció, és a fizetett – profi – donori
rendszer mellett kiemelt fontosságú feladat lenne az önkéntes véradás fenntartása, fejlesztése.
Ehhez most jó alkalom lenne az, ha a csata láthatatlan
katonáit is valamilyen formában megmutatnák a közvéleménynek, és ráirányítanák a figyelmet a cselekedetük köz
számára nélkülözhetetlen voltára, fontosságára. Csak azért,
mert egy ilyen humán befektetés a jövő egészségügyébe
a magyar emberek gyógyulását szolgálná.
Egyben most lehetne jó merészet álmodni, és ha már
újraindul a nemzeti konzultáció, a megkérdezésre szánt
A borúlátását a következő tényekkel támasztotta alá. Jelenleg hagyományosan 172-szeres véradó, valamint a H1N1időszakban az orvosok nyomatékos kérésére 16-szor adott
plazmát, ami 32 véradásnak számít. Így összességében 1972
augusztusa óta 204-szeres térítésmentes véradó. A H1N1időszak is egy különleges helyzet volt, amelynek megoldására nem sajnálta az időt és a fáradtságot, és a végén ez a tette
is a felejthető kategóriába került. De az eltelt 48 év során azt
tapasztalta, hogy a sokszoros véradók társadalmi ismertsége
és megbecsülése nem éri el az elvárható szintet. Ezt azzal támasztotta alá, hogy a 200. véradása két éve volt, de még a
megyei véradók napjának ünnepségére sem hívták meg.
Elmondta, hogy egy társadalmi egyesület tagjaként jó
kapcsolatban vannak egy bajor szervezettel. Egy baráti beszélgetés során kiderült, a bajoroknál a 75-szörös véradókat
a bajor hercegi pár látja vendégül, és a végén az illetőt kitüntetésben részesítik.
Bizonyos abban, hogy a vészhelyzet miatt az elmúlt időszakban sok száz vagy ezer donort szólítottak meg, és sokan önként
el is mentek, segítették az országot, embertársaikat. A véradás
értékét talán az teszi magasabb erkölcsi szintre, hogy úgy ad
a donor magából – egészségéből – egy darabot, hogy azt sem
tudja, kit segít meg vele, így az önkéntes, önzetlen adakozást
nem a személyes érzelem vagy más személyes kötödés váltja ki.
Úgy gondolja – hogy egy ilyen nehéz helyzet után elvárható lenne, ha a „hadvezér” legalább néhány szóban elismerné azokat a névtelen hősöket, akik plazmával vagy a vérükkel
járultak hozzá a csata sikeréhez. Amennyiben ez csata volt,
éljünk egy harci hasonlattal: a küzdelemhez készen álltak
a szép vörös ruhában díszelgő tüzérek, kifényezett ágyúkkal
(véradó szervezet), és ha nincsenek azok az önkéntes, szürke katonák (donorok), akik biztosítják a muníciót (a golyót
és a puskaport), nem fognak tudni beleszólni a csata kimenetébe. Amennyiben jó a hadvezér, győzelem esetén biztos,
hogy nem csak a tüzérek számíthatnak elismerésre.
Azt az egészségügyben járatos miniszternek bizony tudnia kellene, hogy vértartalékok nélkül súlyos eseteket kezelni
nem lehet! Ezért lenne jogos legalább a csata befejezését követően a főnököknek megemlékezni azokról, akik hozzájárultak a győzelemhez, megmutatni ezeket a rejtett katonákat
a nyilvánosságnak. A hivatalosan ismert adatok bizony azt
mutatják, hogy napjaink egészségügyében éves szinten nem
tudják biztosítani csak a szükséges vérkészletek harmadát.

13 kérdés mellé be lehetne tenni még egy igazából érthető,
lényegi kérdést, ami talán az átlagembernek is hasznosnak
mondható. Például így:
A jelenlegi helyzetben is van fejlesztési lehetősége a kormánynak. A befektetés társadalmi hasznosságát és a jövő
egészségügyi biztonságát figyelembe véve, Ön most mire
adna közpénzből támogatást?
a – fehéroroszországi templomfelújításra,
b – az önkéntes véradó mozgalom fejlesztésére.
A kormány irányultsága már ismert, de lehet, hogy a vezetőink a nép válaszán nagyon meglepődnének.

100 nap koronavírus-járványban
Az első koronavírusos beteget március 4-én diagnosztizálták Magyarországon egy iráni diáknál. 100 nap
mérlege…
Magyarország is a koronavírus-járvány árnyékában létezik.
Az első beteg azonosítása óta túl vagyunk pár hónapnyi
karanténon, a gazdaság leállásán, majd újraindulásán, és
az első hullámnak is a végén járunk. Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt, amikor a tudósok, járványügyi
szakemberek és matematikusok modelljeire alapozva azt
mondta: a járvány május 3-án fog tetőzni Magyarországon.
Ez lett az a nap, ami után elkezdtünk lejönni a platóról,
és folyamatosan – egy-egy néhány napos megingással megszakítva – mérséklődik az aktív, jelenleg is koronavírusos
betegek száma. Ha a trend folytatódik, hamarosan ezernél is lényegesen kevesebben lesznek, miközben a legtöbben május 4-én voltak, 2054-en.
Hogy május elején indokolttá vált a korlátozások enyhítése, az a területi járványgörbékből is jól látszik. Igaz,
ha megnézzük, hogyan alakultak a napi esetszámok a legelső, vidéki enyhítések előtt, már kevésbé érthető, miért
kellett a fővárosiaknak plusz két hetet korlátozások között
élniük. Vidéken ugyan nem volt annyira kiugró a járványgörbe lefutása, mint Budapesten, ám a korlátozások
enyhítése előtti egy hétben már teljesen együtt mozgott
a vidéki és a fővárosi görbe. Mindenesetre a számok alapján kijelenthető, hogy az enyhítések után sem tört meg
a korábbi trend, továbbra is nagyon alacsonyan alakulnak a napi új esetszámok.
Budapesten kívül a három legfertőzöttebb megye Fejér
megye, Zala megye és Komárom-Esztergom. Zala megyében akkor ugrott meg látványosan a fertőzöttek száma,
amikor a vírus egy ottani idősotthonban is megjelent. Vannak ugyanakkor csodamegyék, ahol nagyon alacsony
a fertőzöttek száma, ráadásul hosszú ideje nem is azonosítottak már új betegeket. Igaz ugyanakkor az is, hogy az
adatokat elkezdték tisztítani, ami azt jelenti, hogy lehet,
Vas megyében azonosítottak egy beteget, ezért első körben

az itteni statisztikába került be, majd kiderült, hogy az illető Zala megyei lakos, ezért a későbbiekben átsorolták oda.
Ezért lehetséges az, hogy az összes azonosított fertőzöttek
száma csökkenést mutat egy-egy napon.
A koronavírusban elhunytakat illetően: láthatóan hazánk sem különbözik abban, hogy a férfiak körében veszélyesebb a vírus. Ahogy az az alábbi grafikonon is látszik,
az életkort tekintve a nők esetében sokkal koncentráltabb
a diagram, mint a férfiaknál. Utóbbiak körében egyébként több haláleset történt a fiatalabb korosztályban, mint
a nőknél. A gyengébb nem képviselői közül a legfiatalabb
áldozat 37 éves volt, a férfiak között két ilyen korú elhunytat regisztráltak, míg a legfiatalabb 33 éves volt. A legidősebb női elhunyt 99 éves volt, a legidősebb férfi pedig 96
éves. Az átlagéletkor a nők esetében 81 év, a férfiaknál ennél alacsonyabb, 76 év.
Forrás: Menedzsment Fórum
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A nyugdíjasok már nagyon
várják, hogy újra mehessenek
programokra
A kijárási korlátozások hetei több szempontból is kifejezetten nehéz időszakot jelentettek a nyugdíjasok számára – nyilatkozta Szrenka Pálné.
A Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetségének elnökével a hamarosan újrainduló közösségi programokról is beszélgettünk.
– Teljesen érthető módon a nyugdíjas korosztály félelemmel fogadta a koronavírussal kapcsolatos híreket, illetve annak Magyarországra érkezését – hangsúlyozta.
Mint kiemelte, természetes volt az ijedtség, hiszen ebben
az időszakban a virológusok is jóval kevesebbet tudtak a betegségről, mint napjainkban.
– Nem beszélve arról, hogy a járvány elsősorban éppen
az idősebbekre és a krónikus betegekre jelenti a legnagyobb
veszélyt – tette hozzá. – A kényszerű bezártságtól korosztályunk tagjai közül nagyon sokan letargiába estek. Azt kell
mondanom, hogy talán azok számára lehetett kicsit kön�nyebb ez az időszak, akik „békeidőben” közösségekbe járnak.
Az egyesületek, klubok tagjai próbálták felrázni egymást.
Nagyon sokan, egyre többen használják közülünk az internetet, a Facebookot, a telefontársaságok is adtak pluszperceket

A Szolnok Városi Klubok
és Nyugdíjasok Egyesületének
tagjai fegyelmezetten „várnak”
– Február óta nem tartottunk értekezletet, a szépkorú szervezeteink nem rendeztek egyetlen klubfoglalkozást sem.
Fegyelmezettek vagyunk, és betartjuk a vonatkozó jogszabályokat – számolt be korlátozott tevékenységükről a húszéves Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi
és Kulturális Egyesületének elnöke, a városi idősügyi tanács
és civil tanács alapító tagja, az Idősekért díjas Deák Jánosné az Új Néplapnak. A tizenkilenc helyi nyugdíjasklubot,
és harmincegy egyéni tagot számláló egyesület tagsága hétszáz fő.
Az életkorukból adódó kockázatok miatt az ötvenfős
klubvezetői és tagsági értekezlet formájában – amennyiben
a veszélyhelyzettel kapcsolatos előírások nem változnak –
legközelebb várhatóan augusztus tizenötödike után tarthatnak érdemi megbeszélést egymással. Telefonon, interneten
kapcsolatot tartanak a klubtagok. Mind a tizenkilenc klubvezetőt, vezetőségi tagokat és az egyéni tagok többségét telefonon hívta fel az elnök.
Korábban a havonta tartott klubvezetői értekezleten
az esedékes névnapot, születésnapot ünneplőket köszön-
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ajándékba, amit szintén érdemes volt segítségül hívni a kapcsolattartáshoz. Rengeteget telefonáltunk, biztattuk egymást,
hiszen mindenkinek akadtak nehezebb napjai.
Szrenka Pálné szólt arról is, hogy különösen nagy nehézséget okozott, hogy a családdal, az unokákkal nem tarthatták
az idősek a személyes kapcsolatot. Az egyedülállók számára
pedig hiányzott a közösség, mivel a nyugdíjas rendezvényeket
nem szervezhették meg.
A szövetség elnöke elmondta, a napokban kapott kérdést
országos szinten is arról, mikor indulnak újra programjaik.
– Kedden tartottunk elnökségi ülést, ahol a jelenlévők
megerősítették, amit eddig is sejtettünk: a legtöbben alig várják a rendezvények újraindulását, nagyon szeretnének már
barátaikkal ismét találkozni – folytatta a gondolatot. – Nagyon érdekes, hogy meghirdettek egy szabadtéri bográcsozást,
és percek alatt mintegy százan jelentkeztek. Mások szeretnének már egy étteremben zenés-táncos rendezvényt megszervezni, még ha a szokásosnál kisebb létszámban is.
A megyei szövetség az első nagyobb megmozdulást augusztusra tervezi, amikor Békéscsabán hívják majd életre a hagyományos megyei családi egészség- és sportnapot. Október 3-án
az idősek világnapját összekötik majd a kolbászolimpiával.
Az elmaradt táncfesztivált október 24-én pótolnák.
– Természetesen sok függ attól, hogy valóban lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma, és ha igen, akkor
mikorra, valamint milyen erősségben várható – tette hozzá
a szövetség elnöke.
Forrás: Beol.hu
tötte az egyesület. Miután ez lehetetlenné vált, a Szolnok
TV zenés kívánságműsorában egy-egy szép dallal havonta
köszöntötte az elnök az ünnepelteket.
A klubtagok egy része saját kertjében tüsténkedik, néhány fős társaságban és megfelelő távolságtartással főleg
a Zagyva-parton sétálgatva tartják jó állapotban a fizikumukat, manapság pedig már az „engedélyezett“ külsős, teraszos
vendéglátóhelyekre ellátogatva oldják fel az eddigi bezártságérzésük gyötrelmeit. Van olyan nyugdíjas, aki tizennyolc
kötetnyi könyvet olvasott ki.
Deák Jánosné több sajnálatos eset kapcsán az Új Néplaptól is kért segítséget. Felhívta a nyugdíjas társak figyelmét,
hogy manapság gátlástalan csalók csöngetnek be kiszemelt
szépkorú áldozataikhoz, s a járványügyi helyzetre hivatkozva kérnek mások számára pénzbeli támogatást. Illetve
ezen idegenek lakáson belüli, mondva csinált környezettanulmány okán mérik fel a terepet, „értékelik“ a szépkorúak
életkörülményeit, ami alapján anyagi segítséget ajánlanak,
és közben értékeket lopnak a segítőkész és gyanútlan idős
emberektől.
Szolnok Városi Klubok és
Nyugdíjasok Érdekvédelmi és
Kulturális Egyesület vezetősége nevében
Deák Jánosné
elnök

A Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége
és a NYOSZ Elnöksége
2020. október. 24-én (szombaton) 9.00-16.00 óráig
rendezi meg a
XII. ORSZÁGOS SZENIOR TÁNCFESZTIVÁLT
Gyulán, az Erkel Ferenc Általános Művelődési
Központban
(5700 Gyula, Béke sugárút 35.)
A rendezvény célja: A rendező szervek lehetőséget biztosítanak az országban működő szenior táncos csoportoknak
a bemutatkozásra, tudásuk összemérésére, hagyományaink
ápolására. A rendezők célja, hogy a táncosok kedvet csináljanak a közönségnek a mozgáshoz, a felnőttkori tánctanuláshoz és az önfeledt szórakozáshoz.
A résztvevő csoportok: társastánc, néptánc és egyéb kategóriában nevezhetnek a rendezvényre.
Nevezési díj: 500 Ft/fő

A benevezett fellépőcsoportok teljesítményét szakavatott zsűri értékeli és minősíti. A zsűri értékelése alapján
a versenyzők különdíjban, arany-, ezüst- és bronzminősítési fokozatban részesülnek.
Minden résztvevő csoport oklevélben és egyéb tárgyjutalomban részesül.
Vendégeinknek a belépődíj: 700 Ft/fő
A jelentkezési lapot olvashatóan, pontosan, legkésőbb 2020. október 8-ig kérjük megküldeni a Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége (5600 Békéscsaba,
Dózsa György u. 35) címére.
A jelentkezési lap mellett – kötelező mellékletként a fellépőkről – egy 10-12 soros (géppel írott, jól olvasható) bemutatkozást is feltétlenül kérünk megküldeni.
A jelentkezési lap letölthető a www.nyosz.hu és a www.
bekesnyugdijasok.hu honlapról is, amely tartalmazza
a rendezvény programját.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Szrenka Pálnénál +36(30)349-3789 vagy a Szövetségnél a
+36(30)209-1705 számon.
E-mail-cím: bmnyesz@gmail.com

Játékos agytorna 2020
Az első forduló kérdései alább olvashatók, a beadási határidőt meghosszabbítottuk augusztus 20-ig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ki volt Kőrösfői-Kriesch Aladár, s hogyan hozható kapcsolatba a zenével?
Mi a hüdintés? Mi a hujákolás? hütölés?
Mi az oxorciálás?
Mi a ZULUK szó jelentése?
Hol van a Najádok kútja? Kik jártak a kúthoz?
Hol a legvékonyabb a bőr az emberi testen?
Mit jelent a barter szó?
Melyik várost nevezik a nyugat királynőjének?
Mi a leánykoncér?
Mi használ a csili ellen?
Az LNG mozaikszó mit jelent magyarul?
Melyik ország tánca a habanera?
Ki volt Antonio Salieri?
Ki írta A fülemüle c. verset?
Az állatok őrzésével közvetlenül megbízott ember

ÚJABB ADÁSSOROZATTAL JELENTKEZIK
A GENERÁCIÓNK TÉVÉMAGAZIN
A Generációnk Magazin július és augusztus hónapban
újabb 2 alkalommal televíziós adás formájában is elérhető.
A Helyi Televíziók Országos Egyesülete mintegy 93
helyi televíziót tömörít, melyek együttműködésének köszönhetően minden hónapban legalább egyszer (de van,

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mi a Stokholm szó jelentése?
„Az állam én vagyok!” – ki mondta?
Ki írta a Mester és Margarita c. művet?
Melyik ország elnöke volt Augusto Pinochet?
Ki alapított először nyomdát Magyarországon?
Melyik megyénk határos a legtöbb más megyével?
Milyen színű a vizilabdában a kapus sapkája?
„Nem akarok címmel verset” – ki mondta?
Melyik lapkombináció ér többet a pókerben?
Mi a salétrom és sósav keveréke?
Kinek a neve volt Carlo Pedersoli?
Mi a kelevész?
A genocidium szó mit jelent?
Milyen származású volt Václáv Havel?
Milyen állat az acsa?

Beküldendő: Nyugdíjasok Egyesülete Pécs 7625 Majorossy I. u. 15. vagy nyugegy@gmail.com
Országos forduló várható ideje október 15.

ahol egy héten át) közvetítik a Generációnk Magazin
30 perces tévéműsorát. Javasoljuk Olvasóinknak, keressék a helyi tévécsatornák adásaiban a GENERÁCIÓNK
MAGAZIN műsorát.
Aki „lekési”, vagy a régebbi adásokra kíváncsi, a YouTube
felületén vagy a NYOSZ honlapján (www.nyosz.hu Generációnk menüpontban) megtalálhatja.
Jó böngészést!
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Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó és Népdalköri Fesztivál,
Balatonfüred, 2020. 08. 31- 09.03.

Kedves Nyugdíjas Társak!
A tavaszi nagy múltú, felmenő rendszerű versenyeink, fesztiváljaink megrendezését megakadályozta a koronavírus-fertőzés okozta helyzet. Most abban bízunk, hogy a NYOSZ legjelentősebb rendezvénysorozatára – a Balatoni Randevúra – sort tudunk keríteni, kissé megváltozott körülmények között. Mit jelent ez?
- a rendezvénysorozat tömeges, személyes ﬁzikai kontaktuson alapuló eseményeit töröltük a programból (szeniortánc találkozó), és a Randevú inkább a kiscsoportos tevékenységekre alakul át. A korábban jelzett és évente szokásos programok közül a Népdalköri
Fesztivált hirdetjük csak meg (dalköreinknek lesz csak minősítés), de a kulturális találkozó
keretében lehetőséget adunk más művészeti ágak, műfajok bemutatkozó műsorainak is.
A jelentkező csoportoktól azt várjuk, hogy nevezzenek a fesztiválra és jönnek el az augusztus 31-én megrendezésre kerülő programra – célszerű az utazások miatt legalább egy
éjszakát ott aludni, illetve lehetőség szerint személygépkocsival utazni a tömegközlekedés
helyett. A programokra szóló nevezési lapok a www.nyosz.hu honlapon és a NYOSZ tagszervezeteknél szerezhetők be.
Itt hívjuk fel a tisztelt nyugdíjas társak ﬁgyelmét, hogy amennyiben a rendezvény időpontjában
esetleg rendkívüli intézkedések lépnének életbe, a fesztivál versenyprogramjai nem lesznek nyilvánosak és a beﬁzetett szállásdíjakat visszaﬁzetjük.
A rendezvényeken való részvétel mindenki számára saját felelősségen alapul.
Ahogy fentebb jeleztük, a Balatoni Randevú kiscsoportos programokat kínál inkább idén.
Mivel a hosszabb bezártság utáni kikívánkozás, közösségi igények, programok iránti érdeklődés jelentősen megnőtt, ezért a rendezvény előkészületeikor lekötött Kemping szálláshelyekre üdülő programokat, szabad időtöltést kínálunk. Szeretettel várjuk a balatoni utószezon első napjaiban a Balatonfüredi Kemping mobilházaiban, moteljében a kikapcsolódni
vágyó nyugdíjas társakat, közösségeket.

Balatoni Randevú 2020
A leglátogatottabb közvetlen vízparti kemping
Balatonfüreden, a történelmi belvárostól és a
parti sétánytól 1,5 km-re található. A város híres
mediterrán klímájáról, a gyógyvízzé nyilvánított
savanyúvizéről, valamint a "Szőlő és a Bor Nemzetközi Városa" is.
A kemping saját strandján homokos partszakaszszal várja a vendégeket, felnőtt és gyerekmedence is hozzájárul a fürdőzés élményéhez. A szabadidő aktív eltöltésére számos sportolási és
szórakozási lehetőség található: vízisípálya, vízi
sportszer kölcsönző, strand foci,- és röplabdapálya, mini golf, kerékpárkölcsönző, gokart stb.
Napközben és este több étterem és büfé várja
gasztronómiai élményekkel vendégeinket. A
kempingben több helyen van kijelölt tűzrakóhely,
ahol hangulatos estéket tölthetnek el sütögetés
és bográcsozás közben. A kemping területén és
közvetlen mellette élelmiszer boltok találhatók.
Fakultatív program ajánlatok

opcionális, 5 fő előzetes jelentkezése alapján: szept. 1-2-34 (és/vagy)

- fotós oktatás (3000 Ft/ alkalom)
- makramé tanfolyam (3000 Ft/ alkalom)
- élményfestés (3000 Ft/ alkalom)
- hajókirándulás (3000 Ft/ alkalom)
- borkóstoló (3000 Ft/ alkalom)
- tábortűz - ingyenes

Amit kínálunk:

Szállás ajánlatok:
NYOSZ-tagoknak Balatonfüred Kemping vízparti mobilházaiban és moteljében augusztus 30szeptember 4. között egy napos / egy éjszakás és csomagárakkal:
Egy nap/egy éjszaka tetszőleges napon, ellátás nélkül
- klímás mobilházban kétágyas szobában, vagy 3 ágyas egyterű, felszerelt
apartmanban: 7000.- Ft/fő (egyedül egy kétágyas szobában: 13.000.- Ft/fő)
- klíma nélküli mobilházban kétágyas szobában: 6500.- Ft/fő
- egyterű 4 ágyas motelszobában: 6000.- Ft/fő
Csomag ár: 5 nap, 4 éjszaka - aug. 30-i érkezéssel és szept. 3-i elutazással,
ellátás nélkül:
- klímás mobilházban kétágyas szobában: 27.000.- Ft/fő
- 4 ágyas motelszobában: 23.000.-Ft/fő
Nem NYOSZ-tagoknak + 500 Ft/éj/fő.
Támogató:

Ebéd = 2000Ft/fő
Vacsora: 1600 Ft/fő
A szállás, étkezés és fakultatív programok
beﬁzetése a megrendeléssel egy időben
legkésőbb július 30-ig meghosszabbítva!!!
Bankszámlaszám:
NYOSZ – 11705008-20413882
Kérjük az utalásra ráírni a csoport,
szervezet nevét!
Kérjük, hogy számla igényét a NYOSZ
irodán jelezze, helyben számlát kiállítani
nem lesz módunk!
Információ: fesztivál, szállás, étkezés, egyéb programok: Horváth Istvánné Julika
telefon: 06/30-574-9097
e-mail: nyosz@enternet.hu
Jelentkezési határidő: 2020. július 30-ig meghosszabbítva.
NYOSZ 1074 Budapest Szövetség u. 9. e-mail: nyosz@enternet.hu

Irodalmi pályázat

Emberségből példát
Perlawi Andor (Balatonfüred) nyugdíjas írása, amelyet
a 2019. évi irodalmi pályázatra küldött be, és a zsűri közlésre
érdemesnek találta:
Azt a rabszolgahajcsár módszert, ahogy apánk és az
apámhoz hasonló parasztemberek éltek (amíg éltek) nem
lehet megbocsátani – a férjeknek! Kikhez, mely nemzet
kulijaihoz lehet hasonlítani a parasztasszonyokat? Más as�szonyt nem ismerek, de gyerekkorunkban láttuk, mit csinált végig anyánk – értünk, gyermekekért és a szokás gyilkoló törvényének betartásáért. Mert csinálta. Egy zokszó
nélkül napról napra, hétről hétre és évről évre, amíg bele
nem szédült a sírgödörbe. Minden napja a korai felkeléssel
kezdődött. Mindennap, minden istenáldotta reggel, ahogy
kipattant szeméből az álom – végezvén imájával, egy kis
imával és gyors keresztvetéssel, munkához fogott. Este csak
a sorrend változott: ima, behunyta a szemét, hogy aludjon
egy kicsit.
*
Megözvegyült a világ!
Elhívnak egy öregek estjére. Már a bevezető percekben tisztázzuk: öregek vagyunk, nem szégyen ez, sőt hetven, hetvenöt fölött már dicsekedni is lehet vele. Aki a nyolcvanas lécen
is túljut, annak már jár az ingyen fröccs. Nem kell szépelegni, hogy ilyen szépkorú, meg olyan szépkorú! Öreg, kész.
Elmondjuk egymásnak, hogy hat az új gyógyszer, hogy sikerült a műtét, nyögünk egy keveset az illendőség kedvéért,
hallgatjuk egymás szuszogását, aztán egy enyhe kézfogással
elköszönünk, s hazaballagunk. Várjuk a következő választást,
amikor kapunk egy kis kiegészítést, emlékeztetőnek: aztán el
ne felejtsék, kikre kell szavazni. A tévét is ki lehet nyitni,
ha valamilyen vásárlási gondunk van: ott tízszer annyit el
lehetne költeni, mint amennyit a postás hó elején kihoz...
Nem sokat beszélgetünk, inkább ülünk egy sort, csak úgy.
Elvagyunk egymás társaságában.
Időnként azonban – nem könyvre, nem újsághírre, hanem – a tévé valamelyik adását kommentálva, hozzátes�szük a saját történelmünket, mint most is, a Csendes Don
újabb változatának bemutatásakor. Igazat látunk! Úgy éltek, mint mi éltünk. Ha orosz a történet, akkor nekünk
1944–45 jön elő, mert korábban apáink foglalkoztak
a háborúval, de már mind meghaltak, és amit ők megéltek,
az meg már legenda. De amit mi láttunk és hallottunk,
az a mi életünk része volt. Nem történelem, hanem a mi
történelmünk, ami velünk esett meg.
*
Tanyán éltem
Várostól messze, de a falutól alig egyórányira. Oda vitt el
anyánk bennünket beíratni az iskolába. Nem egyedüli gyerek vagyok. Egyszer egy újságíró kereste meg anyámat, abból
az alkalomból, hogy őt is elküldték Pestre, egy tanácskozásra. Akkor mesélt az újságírónak egy órát. Mondhatom, ezen
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kívül soha nem ült egyfolytában munka nélkül! Én legalább
is nem láttam. Addig is, azután is mindig dolgozott.
„A paraszti sors, az paraszti sors. Apósom nagyon megkeményedett a 12 év katonaság alatt. Tíz év szolgálat után
kapott szabadságot, nősülési engedélyt. Amikorra megkapta
lepedő nagyságú obsitos levelét, egyéves fia – a későbbi férjem
– várta otthon. Sok baja volt szegénynek. Őt is, mint apját,
verte a sors mind a két kezével: katonaságig otthoni munka,
paraszti munka, ahogy mi mondjuk, látástól vakulásig, majd
a hadsereg, a világháború különböző frontjain, sebesülés, felépülés, fogság. Szabadulása, (első) esküvője, egy gyerek, még
egy gyerek, pár év után eltemette gyerekei anyját. Ezután csapott le rám. Férjet akartam, lett. Gyerekeket akartam, lettek!
Nehéz volt fiatalon is, de csináltuk. Nehezebb lett gyerekekkel,
de csináltuk akkor is! A háborúban sem parádéztak, mentek!
Jó kapcsolatban voltam istenemmel, gyakran jártam házába,
mindig megvigasztalódtam. Tudtam a sorsom előre: kisiskolás
koromban anyámmal vásárban jártunk, akkor ott egy cigányasszony megjósolta: özvegy férj, három fiúgyerek, 85 év. Úgy
indult: özvegy volt a férjem, harmadik gyerekemet hordom a
szoknyám alatt, a nyolcvanöt még messze van, de az is eljön
egyszer!
Befejeztem. Éljenek a fiatalok! Meg szerelmeskedjenek!
Nagyon jó dolog az! Már kislánykoromban is, amikor elvittek a bálba, olyan jó dolgokat olvastam ki a legények szeméből! Élni kell a szerelemmel, nem csak borral, lóval, háborúskodással! Ha van melletted ember, jöhet bármilyen vihar,
nem tesz kárt benned. Összekapaszkodtunk mi is. Csak a nap
jöjjön fel holnap is! – mondogatta az én uram. Meg azt, hogy
Ennyi, oszt embernek lennyi!
Nagyra törő, nagy akaratú ember volt az én uram! Túlélt két világháborút, ilyen-olyan rendszereket, a lényeg nem
változott: első gazda akart lenni a városban. Én meg büszke
voltam rá, hogy a felesége lehettem: öt gyerekét neveltem. Ez
olyan tekintélyt adott neki, a férfitársai előtt, hogy minden
véleményét elfogadták. Adtak a szavára. Ha munkás jelentkezett nála, ebédidőben fogadta. Intett, terítettem az asztalnál,
leültette enni, megnézte, hogy eszik az ember. Ha nem babrált
a kanállal, hanem evett szó nélkül, ha kitörülte a tányért egy
darab kenyérrel, és megköszönte, akkor felvette! Öt (néha tíz)
forinttal is több napszámot adott, mint más, de nála dolgozni kellett! (A női napszám 40–45 Ft volt, a férfi 60–80-at
kapott, ha a fiát elküldte szántani, 250 Ft-ot kért). Nemcsak
háza volt a városban, de bérelt egy száz holdnál nagyobb tanyát is. Felvett három cselédet, de ha dolgozni kezdtek, ő volt
az első kapás, az első kaszás is, és illett a nyomában maradnia
többieknek! Amikor azok leültek ebédelni, ő még ment egy sort
a kapával, még levágott egy rendet, aztán leült, megebédelt, és
folytatták a munkát ebéd után is. Amikor a napszámosoknak
véget ért a napjuk, ő akkor kezdett szedegetni, összerakni a
holnapi piacra valót, amit eladtam. Ha sietni kellett, vagy
ha kellett az én két kezem is, egyben átadtuk a kofáknak, és
mentem velek. Ha tudott nélkülözni, délig árultam a portékát, így nagyobb volt a hasznom. De mentünk, ha fújt, ha
esett, meg ha nehezünkre esett is! Így lett (vett) három háza(t),

mikorra eljött a vég: nyugodtan halok meg, mindegyik fiamnak vettem egy házat! Volt föld is, de azokat lassanként elvette
a Tanács, építési telkeknek, a nagyokat meg bevitte a téeszbe.
A nagy ház (egymás mellett három) megvolt, amíg nem terjeszkedett a város: toronyházaknak kellett a kert is, a házaink
is. A pénzből házak nőttek, a gyerekek megnőttek, folytatták
életüket ki itt, ki ott.
Rossz belegondolni, hogy az a sok városi gyerek, akik föld,
nagy kert nélküli házakban éltek, mennyi munkaórát eljátszottak! Ha a test időben nem szokja meg a munkát, ellustul,
felnőttkorában meg úgy áll hozzá, hogy a többiek jobban odaférjenek... Az enyéim öt-hatéves koruktól (mint én magam is)
dolgoztak. Minél nagyobbak lettek, annál többet. És mégis
lenézték a gyerekeimet meg a többi parasztgyereket az iskolában az úri fiúk, hogy ezt sem tudják, meg azt sem tudják!
Azok meg nem mertek visszakérdezni, mit kell adni az előhasú
tehénnek, a sodrott csikónak, milyen kapával kell nekimenni
a kemény földnek, és miért kell csak horolni a kukoricát
meg hasonlókat! De féltek tőlük, mert a másfajta tudás, emezek fölé emelte a városiakat. Nem beszélve az olyan munkáról, ami aratáskor várt a férfiakra, parasztasszonyokra,
lányokra!
Dolgozni kell, foglalkoztatni a testet. A sok fiatalas�szony is azért kurvul el, mert parlagon hagyják a férjek.
A testnek meg kell adni, ami jár, mert a föld sem terem,
ha mindig hajtós növényeket tesznek bele, és nem hagynak
időt erőt gyűjteni. Nem csak kivenni kell, nem zsigerelni kell
a talajt! A föld is, asszony is olyan, mint a bugyelláris: ha nem
teszel bele, nem tudsz kivenni semmit, nincs haszon belőle,
el kell dobni, mint az íziket a tehén elől. Előre kell gondolni,
egy életet kell látni magad előtt, az életet, az utolsó leheletig,
dolgozni kell, akkor nem érhet kellemetlen meglepetés sosem,
akkor nem maradsz éhen!
*
Miért példa nekem anyám?
Mert az ő fia vagyok! Bátyáimat kisajátította apám (ahogy
mifelénk mondják: korán munkára fogják, befogták – ami
kifejezés a lóra vonatkozik, azt kivezetik az istállóból, oda,
a kocsi rúdjához, és az okos jószág, beáll a helyére, mert
rászoktattak – mint a parasztgyereket). Engem anyám vett
pártfogásba. Nem voltam jó gyerek, sokszor mondta, Pali,
kikapsz, de soha nem ütött meg. (Apám mondta: így csináld! Ha volt rá oka, csapott.) Igyekezni kellett, hogy
ne legyen rá oka!
A munkaszeretetet tőle örököltem.
A tenni akarás vitt előre az életemben. Mindig tennem
kellett valamit. Ez a sok kisebb-nagyobb tett töltötte ki életem. (Volt benne olyan is, amire nem vagyok büszke, de még
ezt is anyám kötényével takarom el! Pl.: ígérd meg, ne add
meg, nem leszel szegényebb! – szólása tükre a „Kaparj kurta, neked is lesz!” hatalmas erőnek, szokásnak, törvénynek.
Ka-par-ni kel-lett – ha élni akart! És ő akart. Én is akartam.
75 év után is – mondhatni 99%-os elégedettséggel tekintek vissza eddig eltelt életemre. Ő fogta a kezem, 25 évvel
a halála után is szégyenkezés nélkül bevallhatom. A földön

élt, mind a két lábával. Nem lett lírikus alkat. Szeretett élni,
és nem tudott meglenni munka nélkül. Egy napot sem
pihent életében. Utolsó percéig ellátta magát, és éjjel fújta
el gyertyáját a sors. Átaludta magát a túlvilágra! – mondta
a kezelőorvosa a halál beálltával. Nem tiltakozott, nem forgolódott, ahogy este letette magát, reggel úgy talált rá menye
és unokája. A fél város kikísérte utolsó útjára. A város szülötte volt, és halottja lett. Életének 85. évében nyisszantották el
fonalát a Párkák.
Már életében példakép lett. Negyedszázaddal halála után
akár szobrot állíthatnánk neki. Az állhatatosságról. A munkáról, a jókedvéről, a szeretetéről. A hűségéről – mind ő volt.
A példaképem.
Olvasni is ő kezdett tanítani. Együtt kezdtük a mesét, aztán azt mondta: most olvasd te, neked már jobban megy!
Ezért nem lett nekem soha elég a tanulásból! Mindent összevetve, hetvenéves koromra 57-et ültem iskola- és tanfolyampadokban. Ebben apám is támogatott: Amit tanulsz, azt soha
nem vehetik el tőled. A nyelveket különösen kedvelte, mondta is: ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy!
*
Három gyerekem van.
Egyre sem emeltem kezet. Nem kellett. Egyszer (az első,
páréves lehetett) nem bírtak vele: anyja, nagyanyja, sógornőm egy rakáson, a kezüket tördelték, tehetetlenségükben,
mert a gyerek hisztizett, dobálta magát, a földön hempergett, mintha baja lenne, már-már azon voltak, hogy a gyerek
fenekére kell verni, kiverni belőle a rosszat, a dacot. Belépek.
A gyerek éppen ledobja magát a földre: ő azt nem eszi meg!
Akkor se! Fekszik, duzzog. Szólnak hozzá keményen, semmi
jó! Lekapok egy kispárnát a díványról, megemelem a fejét,
aláteszem a kispárnát: Így kényelmesebb, majd meglátod! –
mondom. A nagyok állnak, mint Lót. A gyerek rám néz, pár
másodpercre felkel, és mintha mi sem történt volna, üt egyet
a párnán, visszateszi a helyére, és odaül az asztalhoz vacsorázni. Így telt el 30–40 év, hangos szó nélkül, mint anyámmal.
Vére a vérem, tetteit látva, tetteim! Ilyen volt, ilyen lettem.
*
Mama már nincs egyedül emlékeinkben: Apánknál van, elment utána. Apánk volt a rend! Anyám volt a líra. Ahogy ők
mondták, úgy volt jó az élet, ahogy volt. Ahogy apám mutatta, úgy kellett csinálni, nem magyarázott, és csak egyszer
mutatott meg mindent. Figyelni kellett rá, minden koncentrálóképességemet ő öntötte belém. Szólásai, közmondások ismétlése ma is elém hozza apánk-anyánk hangát, mozdulatait, (néha, amikor mérges volt) apánk fogcsikorgatását
(amit csak öcsém tudott igazán utánozni...)
*
Élt egy asszony az utcában, a mi házunkban.
Csendes volt, mindig dolgozott. Ő volt az anyám.
Ő a példaképem ma is: rend a lelke mindennek – hallom,
ha helyére teszek egy könyvet vagy egy szerszámot. Apám
gerincet, tartást, anyám életet, kenyeret adott. A gerinc
néha hajlott, a tartás meg-megbillent, de emberségből példát ő adott, az anyám!
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A remény meséi

Vélemény

A remény meséi
A bölcs és a fán rekedt
ember

A 20. század történelmi sorsfordulói ezreket emeltek
fel és juttattak hatalomhoz. Többségükre nem emlékezünk, mert ahogyan kiemelkedtek, úgy hullottak vissza
a mélybe. Még kevesebben vannak, akik akkor kerültek
be a nép emlékezetébe, amikor elbuktak, és megsemmisítette őket a könyörtelen hatalom.

Csodák léteznek, csak más formában találod meg őket. Erről szól az a tanmese is, amellyel 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, amelynek 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 faluban, 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
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Nagy Imre emlékezete

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, amellyel képes leküzdeni az előtte tornyosuló akadályokat. Mert mindig képes rá, ha igazán akarja.

Nagy Imre ezen kevesek közé tartozik. Sorsa hosszú
ideig semmiben sem különbözött azokétól, akiket az első
világháború után magához vonzott egy új világ reménye.
Vöröskatonaként harcolt, majd különböző helyeken szolgálta a kiépülő szovjet rendszert. Amiben eltért az akkori
magyar kommunistáktól, az a meggyőződése volt, hogy
Magyarországon földosztással kell megteremteni a vidéki szegénység millióinak a megélhetését.
1945-ben ezt valósíthatta meg. Ő lett a „földosztó miniszter”, ami népszerűvé tette. Amikor Rákosiék a szovjet
mintát követve szövetkezetekbe akarták kényszeríteni a falvak népét, ő szembeszegült velük, de vereséget szenvedett,
félreállították.
Sztálin halála után, 1953 júniusában Rákosiékkal együtt
Moszkvába rendelték. A Szovjetunióban új politika kezdődött, Rákosit leváltották, mert – ahogyan Molotov fogalmazta: „nem lehet örökké a szovjet szuronyokra támaszkodva kormányozni”.
Őt tették miniszterelnökké. Hitt abban, hogy a szocialista rendszer megreformálható, emberivé, demokratikussá tehető. Ahogy megfogalmazta: „a haza minden
polgára élhessen törvényben biztosított jogaival”. Hadat
üzent a hazugságnak, a képmutatásnak, a nép lebecsülésének. Reformjaival reményt kapott és új irányba indult
el a nemzet.
A diktatúra szolgálói megértették, hogy minden kiváltságuk és szerzett javaik is veszélybe kerültek, ezért a legaljasabb eszközöket is felhasználva igyekeztek lejáratni a szovjet vezetők előtt, míg végül sikerrel jártak és félreállították.
A társadalomban erjedő elégedetlenséget azonban nem
tudták lecsillapítani – 1956-ban az egy általános nemzeti
ellenálláshoz, forradalomhoz vezetett.
Nagy Imre ezalatt lélekben is átformálódott. Megértette,
hogy az országot lényegében szovjet gyarmatként kezelik,
és azt is, hogy a pártdiktatúra a társadalom alapjait bontja le. A hatalomhoz mágnesként vonzódó karrieristák és a
mindenre kaphatók kezében a korlátlan hatalom pusztulásba viszi a nemzetet. Bár kommunista meggyőződését nem
adta fel, eljutott az önálló nemzeti politika szükségességének kimondásáig és a nemzet megtisztulását tűzte ki céljául.
A forradalom újra felemelte – de terveit az orosz beavatkozással bekövetkezett bukása meghiúsította.

Azt mondta a mai kormányzat udvari történésze, hogy
nem ő volt a forradalom irányítója – de nincs igaza. Az eseményeket ugyan valóban nem ő, hanem a Szovjetunióban
történt változások alakították, de az azokra adott reagálásokban az ő szellemi hatása érvényesült.
Embernek maradni az embertelenségben. Ez vezette
akkor is, amikor elfogatása után büntetlenséget ajánlottak
számára egy nyilvános megtérés ellenében, amit elutasított,
vállalva a halált.
Példát mutatott annak a kommunista generációnak,
amelyik tragédiája, hogy hitt pártja küldetésében, ezért
elfogadójává és részesévé vált a diktatúra törvénytelenségeinek.
Történelmi szerepe van abban, hogy sorsával bizonyította: a diktatúra nem lehet egy magasabb rendű
társadalom alapja. Ez a felismerés halála után az egész
kommunista mozgalomban elterjedt, és a mozgalom
egészét átformálta. Ma is ez Nagy Imre életének és halálának mának szóló legfontosabb üzenete.
Amikor a mai miniszterelnök eltávolíttatta emlékművét
a Parlament közeléből, azt hihette, hogy ezzel a maga hatalmát és nagyságát növeli. Tévedett. Csak azt bizonyította,
hogy semmit sem tanult elődei sorsából, nem értette meg,
hogy a hatalom tisztesség nélkül csak ideig-óráig tartható fenn. A szobor eltávolításával azt a szellemiséget tagadta
meg, amellyel egykor a hatalom felé indult. De míg Nagy
Imre útja a hatalomtól a nemzet felé vezetett, ő az ellenkező úton jár. Nyom nélkül elsodorja majd a történelem,
míg Nagy Imre emléke tovább él a nemzet emlékezetében.
Köteles Lajos
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Unokázni jó!

Ne hagyja, hogy egy váratlan
tüdőgyulladás mindent elrontson!
Jó, ha tudja…
…a tüdőgyulladás leggyakoribb
kórokozója a pneumococcus nevű
baktérium.
…ez a baktérium gyakran megtalálható
a légutakban akár tünetek nélkül is, és
cseppfertőzéssel terjed egyik emberről
a másikra.1

A tüdőgyulladás sajnos ma
is veszélyes, mert…
…a fertőző betegségek közül ebben
halnak meg leggyakrabban Európában.2
…emiatt a betegek 20-50%-a kórházba
is kerül.2
…ezzel a betegséggel az emberek
átlagosan 10 napot töltenek kórházban.3
...a pneumococcus okozta tüdőgyulladásba a korszerű antibiotikus kezelés ellenére
átlagosan a betegek 12%-a belehal.4
…a pneumococcus a tüdőgyulladáson
kívül más életveszélyes betegséget is
okozhat pl. agyhártyagyulladást és
véráramfertőzést.

Azonban mindezt
elkerülheti:
Védőoltással megelőzhető
a pneumococcus okozta
tüdőgyulladás!7
Mérlegelje a védőoltás
lehetőségét, ha…
…elmúlt 50 éves, mert az immunrendszer
öregedése miatt a fertőzések egyre
súlyosabbak lehetnek.5
…krónikus beteg, mert az alapbetegség
miatt ilyenkor fogékonyabb
a fertőzésekre.6
…zárt közösségben (pl. idősek
otthonában) él, mert ezeken a helyeken
a pneumococcus cseppfertőzéssel
könnyen terjed.

Miért kockáztatna?
Előzze meg a bakteriális
tüdőgyulladást!
Oltassa be magát!

Kérjük, konzultáljon kezelőorvosával a konjugált védőoltással kapcsolatban!
További információért látogasson el a www.pneumoinfo.hu oldalra!

Maradjon formában, és legyen
része sok hasonló élményben!
Az unokákkal töltött idő vidámságot
csempész a mindennapokba.

REFERENCIÁK:
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pneumococcal disease – Risk factors & transmission. Available at:
www.cdc.gov/pneumococcal/about/risktransmission.html [Last accessed: 17 Febr 2020] 2. European Respiratory Society (ERS). European Lung
White Book – Chapter 18. Avaliable at: www.erswhitebook.org/chapters/acute-lower-respiratory-infections/pneumonia/
[Last accessed: 17 Febr 2020] 3. Supporting Active Ageing Through Immunisation (SAATI) Partnership. Adult vaccination: A key component of
healthy ageing. 2013. Available at: ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Adult-vaccination_a-key-component-of-health-ageing.pdf / [Last accessed: 17 Febr 2020] 4. Dr. Székely Éva Pneumónia időskorban- a megelőzés lehetőségei. Korszerû Kaleidoszkóp | 1. évfolyam, 1. szám, 2015.
December 5. Caruso C, Buffa S, Candore G et al. Mechanisms of immunosenescence. Immunity and Ageing. 2009; 6:10 6. A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2019. évi védőoltásokról Elérhető: www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pneumococcal Vaccination www.cdc.gov/pneumococcal/vaccination.html
[Last accessed: 17 Febr, 2020] Anyag lezárás dátuma: 2020. február 17. OGYÉI engedélyszám: OGYÉI/13157-2/2020 PP-PNA-HUN-0043
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park, “A” épület | Tel.: 06-1-488-3700, www. pfizer.hu

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az anyag megjelenését a Pfizer Kft. támogatta.

Postabontás

Nevessünk!

Egy fedél alatt biztató szeretetben
Ezt a kis történetet régóta dajkáltam magamban. Most
papírra került azzal a céllal, talán példaként bemutatom, hogy a különböző életkorú emberek együttélése
lehetséges. Egymást tisztelve, jó akarattal. No, nem
problémamentesen, hiszen különbözőek vagyunk.
A nemzedékek együttélése nem szokatlan. Alkalmazkodni kell a másikhoz! A beteljesületlen vágyinkkal is
számolni kell, no meg a türelmetlenséggel is.
Egy átlagos napnak indult a reggel. Hirtelen, ahogy
a költő mondja, „megszólalt Isten búsongó szólóéneke”. A vihar lecsapott, vadul süvöltött és fel-feldördült
az ég. Dühében földhöz verve a szárnyas esernyőket.
A megittasodott utcakövek és víznyelő aknák szürcsölve nyelték a hömpölygő víz utolsó cseppjeit is.
A járókelők valami esőbeállót kerestek, és szétszaladtak, mint a kiscsibék. Egy morcossá vénült nénike is
küzdött a fröccsenő sárral, és a mindent fölfalni akaró
széllel. Nagyot lépett, megcsúszott, elvesztve egyensúlyát, a földre zuhant. Szinte a semmiből ott termett
egy fiatal pár, azonnal cselekedtek. A farmernadrágos,
angyalarcú szépség letérdelt a sárba, és felemelte a néni
fejét. Az arcára iszaposodó sarat letörölgette, majd elrendezte, kisimította galambfehér haját. A pelyhes
bajszú, pázsitzöld sapkás ifjú simogatással tompította fájdalmát. Próbálgatva segítették talpra állítani az
időskorú hölgyet. A segítés eleven áramában különböző életkorú emberek álltak össze. A szolidaritás
és a szeretet ereje győzött. Rövid időn belül megérkezett a villámautó, és a piros ruhás védőangyalok biztos
kézzel tették dolgukat. A nénit elvitték a mentősök.
Néhány óra múlva a nap ragyogva fordult a föld
felé vakító színzavart okozva. Közben az esőcseppek
halk muzsikává szelídültek.
A történetnek nincs vége. A nénit a kórházban
a fiatal pár sűrűn látogatta. A rendszeres találkozások
szeretet kapcsolattá nemesültek. Jóban lettek. A fiatalok vidékről jártak fel tanulni és dolgozni. Közös
akarattal megszületett a döntés, a hölgy megüresedett
nagy lakásában helyet kaptak. Az orvos barátságos
légkört teremtett, és ez lerövidítette a gyógyulás idejét. A kérdés a következő volt: hárman egy fedél alatt,
egy fiatal pár és egy idősödő hölgy. Nem kényszerből,
hanem szemléletváltásból kerültek össze. Könnyen
mentek a dolgok, hiszen mindenki jó szándékkal
közeledett egymáshoz. A nagy lakásban mindenkinek jutott egy kis szöglet, egy kis zugoly, ami csak az
övé, senki másé. Intim csendben megtapasztalhatják
a lelki mélyülés gyógyító hatását. A törődés, gondoskodás örömteli életben tartja őket. Megbecsülik
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az apró, jó dolgokat is. Jut idő a beszélgetésekre, hiszen
a sértődés, a félreértés mérget termel, és eldurranhat,
és akkor… Bíznak egymásban, segítik megismerni
egymásnak a jobbik énjét. A párbeszéd, a kommunikáció a kapcsolatok sarkköve. Az együttélés problémáira új ötleteket lehet keresni. Nem mindegy, hogy
milyen mértékben borítanak el a problémák. Kreativitással változtathatunk. A törődés és a hála gyógyító
erővel bír, immunerősítő hatása megkérdőjelezhetetlen. Megköszönni, ami van, nem a veszteségeket
siratni. A fájdalmas dolgoknak is megvan a hasznuk.
Új felismerések lehetőségét rejtik magukban. A lelki
fejlődés magasabb szintjére emel.
Az időskorú emberek használható életfelfogásokat
adhatnak. Emberi mivoltuk építőköve az élettapasztalat. Az együttélés megkívánja a szerepek értelmezését. Ugyanis a döntéseket át kell adni a fiataloknak.
El kell fogadni a változást, fel kell ismerni benne a
jót. Az ifjú számára más a hasznos. Ők életkedvet csepegtetnek, ügyességet, erőt, lendületet sugallnak. Segíthetnek az eligazodásban, ami a minőségi élet feltétele. Fel kell zárkóztatni nagy türelemmel az időskorú
embereket, meg kell tanulni a modern világ eszközeinek használatát. Ha lassan is, de tanulható a modern
technológia. Mindkét fél számára fontos az érzelmi
biztonság. Sokszor örülni, minden apró dolognak.
A szolidaritás, a megbocsátás, a jó akarat, a szeretet,
az alkalmazkodási képesség, a türelem és a békés szándék meghozza a várt eredményt. Azt hiszem, hogy
mindenki valakinek az elismerésére, gyengédségének
elnyerésére törekszik. Jólesik az elismerés, a gyengéd
tapintat. Meglátni a jót a másik emberben, és ha
e szerint tekintünk rá, beteljesíti önmagát, és jobb ember lesz. A lelkünk ráncai kisimulnak, ha nyugalmat
nyerünk, ha visszaáll az egyensúly. A természetben,
ha nem kifosztani akarjuk, hanem gyönyörködni fenséges szépségében, immunerősítő energiát nyerünk.
Ha tiszteljük a természet erejét, talán egymást is jobban el tudjuk fogadni. Minden kapcsolatnak jót tesz,
ha felismerjük, hogy az ember nem használati tárgy,
és nem tulajdon. Az elutasítás a legnagyobb sértés,
nem vihető sokáig. Úgy élni és érezni, hogy nem kellesz, fölösleges vagy, ebbe az érzésbe bele lehet halni.
Az időseknek adjuk meg a fontosság érzését, hogy
szükség van rám. A döntéseket közösen hozzuk meg,
ha lehet. A fiatalságunkat megőrizhetjük, ha sokat
szeretünk, és sokat leszünk hálásak.
Fehér Levente,
Szombathely

Öreg? – Fiatal?
Picasso önarcképei 18, 25,
és 90 éves korában

Mondjuk ki őszintén, Picasso
furcsán öregedett…
***
1. Fiatalkor: van időd, energiád, de nincs pénzed...
2. Felnőttkor: van pénzed, energiád, de nincs időd...
3. Öregkor: van pénzed, időd, de nincs energiád...
Tanulság: élvezd azt, amid van, mert sosem lesz meg mindened egyszerre!
***
Egy idős bácsi egyedül éldegél a tanyáján. Fel akarta
ásózni a kertjét, de már túl nehéz munkának bizonyult
számára. Az egyetlen fia, aki segíteni szokott neki, éppen
börtönben ült. Az öregember leült, és megírta neki a problémáját:
„Kedves Fiam, sajnos egyedül nem bírom felásni a paradicsomos kertet idén.”
Pár nappal később levelet kapott a fiától:
„Kedves Apa, nehogy felásd a kertet, oda rejtettem
a hullákat!”
A következő nap reggelén egy csapat FBI-ügynök jelent meg a helyszínen, és feltúrták az egész kertet. Mivel
nem találtak semmit, bocsánatot kértek az öregtől, és elmentek.
Az öreg még aznap kapott egy újabb levelet a fiától:

„Kedves Apa, A jelenlegi helyzetben ennyit tudtam segíteni. Most már elültetheted a paradicsomokat.”
***
Egy fiatal riporternő interjút készít az öreg székellyel:
– Elmesélné kérem, hogy milyen egy átlagos napja itt,
falun?
– Hát, reggel felkelek, megeszek egy szál kolbászt, és
megiszok rá vagy 3-4 pálinkát...
– Na, de báttya, ezt így nem adhatjuk le a tévében.
Mondja inkább azt helyette, hogy könyvet olvas.
– Nekem aztán mindegy. Tehát reggel kikelek az ágyból, megeszek egy szál kolbászt, aztán elolvasok 3-4 könyvet. Utána addig dolgozok kinn a szántón, mígnem olyan
tudásszomjam lesz, hogy újra el kell olvasnom legalább
vagy 5-6 könyvet. Ilyenkor bele-beleszédülök a sok olvasásba, ezért lefekszek a szántó szélén, és szundítok egyet.
Ébredés után megéhezek, ezért megeszek egy jó nagy darab szalonnát ebédre. Ezután elmegyek a könyvtárba, ahol
általában már ott vár rám a Jóska meg a Pista. Együtt kiolvasunk annyi könyvet, amennyit csak tudunk a könyvtár zárásáig. Utána még átmegyünk a Pistához, mert neki
meg nyomdája van.
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Nevessünk!

Karanténirodalom

Heti abszurd: Vers mindenkinek

Egy átlagos szülő visszaemlékezései
a karantén alatti tanítás befejezése után

Amikor a járvány „bevezetésre került”, arra gondoltam,
mi volna, ha én is elsajátítanám ezt a Nyunyókáék által
bevezetett beszédmódot. Leckeként jelentéktelen, de nem
teljesen ismeretlen költők szövegeit használtam.
„…zúg az éji bogár, nekimegy a falnak...” – Az éjszakai órákban egy azonosítatlan rovarképződmény járőreink ellenőrző tevékenysége közben letért a számára kijelölt
útszakaszról, majd szabálytalanul, jogkövető magatartást
nem tanúsítva és zajt keltve merőlegesen nekivágódott
a vele szemben szabályosan épített kordonnak. Utána
hangjelenséget lehetett tapasztalni, aminek következtében
több tanú egybehangzó állítása szerint jelentős mértékben
néma csönd volt észlelhető.
„Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség.” – A bejelentő szerint egy ismeretlen felségjellel ellátott vízi jármű napok óta nem mozdult a kikötőből. Járőreink megfigyelés alá vonták az objektumot és helyszíni
ellenőrzést foganatosítottak. A felderítés során bebizonyosodást nyert, hogy a vízijártassági igazolványukat felmutató személyeknek nem áll szándékukban a járművel a helyváltoztatás, illetve, hogy a járművön lévők, noha a látási
viszonyok erősen korlátozottak voltak, alvó tevékenységet
folytattak…
„De a kocsma bezzeg hangos, munkálódik…” –
A kijárási korlátozások megszegése forgott fenn a járőreink
által bevezetésre került szórakoztatóipari objektum-ellenőrzés során, a decibelométer berendezés használatával megállapítottuk a jogsértést, amit jegyzőkönyvben rögzítettünk.
Egy jogkövetést megtagadó állampolgár nem volt hajlandó
belefújni a rendszeresített db-méterbe, ellenben a kezében
tartott két – bunkóval felszerelt – eszközzel egy húros asztalt
ütögetett, ami tiltott fegyverhasználatnak minősül.
„…s a kis szobába toppanék… röpült felém anyám”
– A tanúkihallgatás után szembesítést foganatosítottunk,
minek során a gyanúsított, P. Sándor dunavecsei illetőségű személy előadta, hogy csak közeli hozzátartozója tartózkodott a gyengén megvilágított helyiségben, a látási
viszonyok miatt szinte átesett a bejárat előtt rendszeresített
küszöbszerű kitüremkedésen. Amikor az előállított már
bent tartózkodott, furcsa berregésre lett figyelmes, majd
szárnysuhogást észlelt. Teljes megdöbbenésére hozzátartozója körözni kezdett a lámpa körül, ő pedig elvesztette az
önuralmát, s úgy érezte magát, mintha felfüggesztett állapotba került volna.
„Hanem most már elég, hallja-e kend, anyjuk? Fogja
be a száját, vagy majd betapasztjuk.” – A súlyos incidens
a 9 és 12 óra közötti, 65 év felettiek számára biztosított

TANÉV VÉGI ÖSSZEGEZÉS
„Kettest kaptam földrajzból. Pontosabban a hetedikes lányom kapta. Amerikáról kellett írnia.
Segítettem neki, de a tanár szerint az USA gazdaságáról
többet kellett volna…
Történelemből is akadtak gondok. Napóleon volt a feladat, meg is szültük, volt benne szó a harcairól, Waterloo-ról, a polgári törvénykönyvről, de arra is biztattam a
lányomat, hogy írjon a császár nőügyeiről, házasságairól,
és erről senki sem fog írni. Nekünk se kellett volna, csak
hármast kaptunk.”
Könyvelőként keveset lövök a földrajzhoz meg a törihez.
Távmunkában dolgoztam, és közben tanultam a két gyerekkel. Feleségem élelmiszerboltban dolgozik, ő kimaradt
ebből a „buliból”.
Nekem így a nyolc óra könyvelés és nyolc óra tanulás
jutott. Esténként hullafáradtan dőltem be az ágyba.
Van, aki azt prognosztizálta, hogy a bezártság miatt
kilenc hónap múlva sok gyerek születik majd. Hát, nem
tudom…
„A fiam negyedikes, ő a többjegyűek összeszorzását tanulta. Hibátlanul számol, jöttek az ötösök.
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idősávban következett be. Özvegy G. Istvánné született P.
Gizella (Kossuth utca 16. II. emelet, 8-as ajtó, rögtön a lift
után) adatait személyiségi jogaira tekintettel nem adhatjuk
meg. A szóban forgó 67 éves és 3 hónapos asszony sajnos a
gyanúsított elé sodródott, miközben a pékségben vásárlás
céljával tartózkodott, s közben a férfi nőismerősére megjegyzést tett, mire a garázdaságot megkísérlő K. János, aki
a dzsiudzsicu edzőteremből elhaladva tért be az üzlethelyiségbe, inzultálni kezdte. Igazoltatást és adategyeztetést
követően a kisportolt testalkatú elkövető elismerte, hogy
nagyon feldúlt állapotban volt, ezért helyezte kilátásba a
környéken sokak által csak Gogolák néninek ismert G. Istvánné meglévő fogainak eltávolítását…
„Új divatú nyakravaló Készül most Számotokra…
nem cifra, de Jó szoros.” – Járőreink két szolgálati gépjárművel vonultak a valótlan tényállítással történő veszélyeztetés helyszínére reggel hat órakor, lefoglalásra került az
adathordozó laptop, melynek billentyűi lenyomást követően beragadtak. Arra a kérdésre, hogy ez már a zavart keltő
és agresszív rémhírterjesztés előtt is így volt-e, az eljárás alá
vont elkövető azt felelte, igen, mert Pisti, az unokája két
hete narancslét borított az adathordozóra, miközben a család épp a nyunyókáját vasalta. További kérdésünkre, hogy
ki írta azt a szöveget, amelyet föltett a közösségi hálóra,
a gyanúsított nem tudott egyértelmű választ adni, majd
bonyolult okfejtésbe kezdett. Azt viszont erősen tagadta,
hogy megütközést akart kelteni a veszélyhelyzet színhelyén, amivel akadályozta a járvány elleni védekezés eredményességét.
„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?” –
A családfő egy tizennyolc centiméter pengehosszúságú vágóeszközzel rohant a körfolyosón élettársa, a 65 év felettiek
idősávjába tartozó W. Edina után, az asszony a felszólításra
nem állt meg, banyatankját a sötétben letámasztotta a folyosó végén, bezárta a rácsos ajtót, és azt ordította, te még
csak 64 vagy, reggel is átvágtál azzal, hogy a boltba mész,
közben a szeretődnél enyelegsz. P. Kálmán a szemtanúk elmondása szerint ezután azt jegyezte meg, hogy kapcsolatuk
várromhoz hasonlít, majd fenkővel kezdte élezni a kést, és
többek füle hallatára azt kiabálta: keresztirányú vágómozdulatot fog végezni a torok magasságában. A nyomozati anyagban szerepel, hogy az egészségügyi végzettséggel
rendelkező alsó szomszéd ekkor felkiabált: Csak ha negatív
Covid-tesztje van! P. Kálmán rátámadt és a közbeavatkozó
szomszéd ajtófélfájába állította a harci eszköznek minősülő
szúró- és vágófegyvert.
Forrás: Nepszava.hu

A nyelvtannal sem volt gond. A gépem helyesírási programja kiszűr minden hibát.
Szolfézsból viszont voltak gondjaink. Melyik dúr hangsor kétkeresztes, és... Mintha enélkül nem tudnám elénekelni a Nótás kedvű volt az apám-at. Szerencsére az egyik
osztálytárs anyja hegedül, ő beírta a válaszokat, így ezt is
ötösre abszolváltuk.”
A lányom osztályában van egy mérnök apukánk, a matekpéldák eredményét ő tette fel a szülői oldalra. Igaz,
mindig kérte, hogy rakjunk bele egy-két hibát... De senkinek nincs szíve hibázni, úgyhogy a korábban bukásra állók
is szárnyalni kezdtek.”
„Mindkettőjüknek írni kellett arról, miként telnek
a napjaik. A lányom bevallotta, hogy hiányzik neki az iskola, szívesen bejárna, hogy bolondozzon az osztálytársaival.
Az órák viszont nem hiányoznak. Jobb a távoktatás,
ez a jövő, vélte a lányom. Felesleges túl sokat tanulni,
érvelt, hiszen az apám is alig tud segíteni a leckékben,
elfelejtett szinte mindent, ennek ellenére egész jó kis könyvelő. Akkor meg?”
Lejegyezte:
Ungár Tamás

Emlékek a kemény áprilisi napokból
RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK
írta : Lackfi János
Zárjuk be az iskolákat,
zárjuk be az ovikat,
zárd inkább a ...szádat,
s a fertőzés benn marad.

Nem igaz, hogy veszélyes,
ez csak összeesküvés,
ki túlozza, elmebeteg,
ki kicsinyli, semmi ész.

Zárjuk be az edzőtermet,
színházakat, mozikat,
takarjuk el az arcunkat,
szájakat meg nózikat!

Sikáld kezed Domestossal,
míg a bőröd le nem jön,
húzz le kupica kénsavat,
ha a postás rád köszön.

Zárjuk le a közteteket,
zárjuk le a kék eget,
nehogy aztán felhők hát
elkapjuk a dögletet.

Gázálarcban járj az utcán,
vagy majd szkafanderbe bújj,
könyökhajlatodba tüsszents,
orrot a kazánba fújj.

Zárjuk be a gyerekeket,
merthogy ők is hordozók,
dehogy, csak az öregeket,
veszélyt rejt minden bozót!

Legjobban terjed a vírus
a széles interneten,
karanténba hát a nettel,
hogy minden rendbe legyen.

EGY KIS HUMOR A VÍRUS
BEFEJEZÉSÉT VÁRVA:
Kezdek bekattanni, kijövök a zuhany alól és kezet mosok.
*
Egy perc néma csend azokért,
akik vásároltak 2020-as határidőnaplót.
*
Letépni a maszkot bevásárlás
után olyan, mint amikor hazaérve
megszabadulok a melltartótól.
*
Ha esetleg jönne a koronavírus
második hulláma, a karantént
ugyanezzel a családdal kell eltöltenem, mint most, vagy változtathatok másikat is?
*
Nem vagyok sorozatfüggő, de
már nagyon vártam az operatív
törzs évadzáró epizódját.

25

Művészlegendák

Tudomány

Cserháti Zsuzsa

Gyógyszerszállító mikrorobot

2003. július 23-án halt meg Cserháti Zsuzsa énekesnő,
aki egyedi, jellegzetes hangjával, népszerű slágereivel
a magyar könnyűzene meghatározó egyénisége volt.

A véráramban közlekedni tudó parányi robotokat konstruáltak egy nemzetközi kutatócsoport tagjai. A mikrorollernek elnevezett robotok tervezéséhez a fehérvérsejtek adták
az ötletet, amelyek az erek fala mentén a vér áramlási irányával ellentétes irányba is képesek haladni.
Gömb alakú, üvegből készült mikrorészecskékről van
szó, melyek egyik felét nikkelből és aranyból álló, mágnesezhető nanoréteggel vonták be. Másik felére egyrészt bizonyos daganatsejteket szelektíven felismerő ellenanyagot,
másrészt egy fényre bomló kemoterápiás szert vittek fel.
A mikrorobotokat laboratóriumi modellrendszerben
tesztelték. A mikrorollereket egészséges és rákos szövetek
közé helyezve megállapították, hogy a daganatos sejtek irányába szelektivitást mutatnak. A citosztatikumot ultraibolya fény segítségével szabadították fel.
A mikrorollerek mozgását mágneses tér biztosította,
és mind a vérárammal megegyező, mind azzal ellentétes
irányba sikerült őket „utaztatni”. Sebességük elérte a másodpercenkénti 600 mikront.
A Max Planck Intézet kutatói következő kísérleteik során hővel vagy közeli infravörös sugárzással próbálják felszabadítani a gyógyszert, illetve a mikrorobotokat olyan
anyagból szeretnék megkonstruálni, amely az emberi szervezetben néhány hét alatt elbomlik.
Reményeik szerint a gyógyszerszállító mikrorobotokkal
hamarosan megkezdődnek az állatkísérletek.

Cserháti Zsuzsa 1948. június 22-én született Budapesten.
Szülei korán elváltak, édesanyja egyedül nevelte őt és a húgát. Balett-táncosnőnek készült, de a Balettintézetbe nem
vették fel, így is 10 évig tanult klasszikus balettet. Óra- és
ékszereladó lett, a Divatcsarnokban kezdett dolgozni.
Énekesnői pályája 1965-ben indult, a Rangers, majd
a Thomastic együttessel turnézott. Igazából Szécsi Pál fedezte fel, amikor 1969 őszén meghallotta énekelni a Balaton bárban: annyira megtetszett neki Cserháti hangja,
hogy beajánlotta a Magyar Rádió könnyűzenei stúdiójába,
és bevette háttérénekesnek saját show-műsorába.
Cserháti Zsuzsa az 1972-es Táncdalfesztiválon vált országosan ismertté, amikor a Nem volt ő festő című dalával előadói díjat nyert. Minden műfajban otthonosan
mozgott, bármit képes volt hitelesen elénekelni, legyen az
tánczene, dzsessz, swing, soul vagy funky. A hetvenes évek
elején komoly konkurenciát jelentett az akkori „nagy hármas”, a Koncz Zsuzsa–Kovács Kati–Zalatnay Sarolta-trió
számára.
Egymás után készültek rádiófelvételei, olyan slágerekkel hódította meg a hallgatókat, mint a Kicsi, gyere velem
rózsát szedni, a Boldogság, gyere haza és az Árva fiú című
dalok. 1975-ben született meg fia, Krisztián, ezután énekelte el egyik legnagyobb slágerét, az Édes kisfiam című
számot. Az olasz dal magyar szövegét eredetileg Kovács
Katinak írta Bradányi Iván, de az énekesnő lemondott róla
Cserháti javára.
1978 volt Cserháti Zsuzsa éve: az Én leszek című dallal
elnyerte a Magyar Rádió Tessék választani! című könnyűzenei versenyének nagydíját, ekkor jelent meg első önálló
nagylemeze, és megalapította Európa nevű zenekarát.
1979-ben harmadik helyezést ért el a sopoti fesztiválon
a Különös szilveszter című dallal, és fellépett egy írországi
fesztiválon. Az 1981-es Tánc- és popdalfesztiválon A boldogság és én című szerzeménnyel indult, díjat nem kapott
ugyan, de a dal évtizedekkel később nagy sláger lett.
1981-ben jelent meg második albuma, majd hirtelen
kivonult a magyar könnyűzenei életből. Nem akart a Neoton együttes háttérénekese lenni, a lemezgyári ajánlat vis�szautasítása után azonban „elfogyott a levegő” körülötte.
Később mindezt az őt körülvevő szakmai féltékenységgel
és az abból fakadó ellehetetlenítéssel magyarázta.
Az éneklést nem hagyta abba: németországi lokálokban
lépett fel, majd a budapesti Moulin Rouge mulató vezető
énekesnője lett. Később – hormonbetegség miatt – hirtelen
jelentős túlsúlyt szedett fel, s ezért visszavonult a színpadtól.
Csendesen élt, ahogy ő fogalmazott, időnként „nyomorban és szegénységben”. A nyolcvanas években még készül-
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tek ugyan rádiófelvételei, de a Horváth Charlie-val énekelt
Száguldás, Porsche, Szerelem című kislemezen kívül nem
jelent meg saját korongja.
Több filmzenében is lehetett hallani, némelyik filmben
látható is volt. 1985-ben első díjat nyert a Slágerbarátság
dalversenyen a Hattyúk című dallal, 1986-ban Szakcsi Lakatos Bélával készített számos rádiófelvételt, de ezeket csak
halála után adták ki.
Charlie így emlékezett: „Annak idején az ő kedvéért
jöttem haza Magyarországra, amikor szomorúan tapasztaltam, hogy se a tévék, se a rádiók nem foglalkoznak vele.
Többek között az én segítségemmel készítettünk neki egy
lemezt.”
A magyar könnyűzenei élet egyik legnagyobb visszatérésére aztán 1996-ban került sor, amikor újra énekelni
kezdett, s megjelent Hamu és Gyémánt című, óriási sikerű
albuma. Cserháti Zsuzsa ismét sztár lett, a közönség boldogan fogadta az új dalokat. A szakmai siker sem maradt
el, még abban az esztendőben ő lett az év énekesnője.
Orvosi segítséggel lefogyott és újra a zenének élhetett.
Egymás után adta ki sikeresebbnél sikeresebb lemezeit
(Mennyit ér egy nő, Adj még a tűzből, Várj) és egymás
után jöttek az újabb elismerések, díjak. 1997. december
végén a Budapest Kongresszusi Központban adott koncertet, amelyért 1998-ban Arany Zsiráf-díjat kapott az Év
koncertje kategóriában.
Az Arany Zsiráfot összesen háromszor nyerte el. Göncz
Árpád államfő 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje kitüntetést adományozta neki.
2002 tavaszán jelent meg utolsó lemeze, az Add a kezed. Ebben az időben ismét depresszióssá vált, begubózott.
A bizonyítani akarás, a hatalmas siker és az elvárások miatti
stresszhelyzetek kihatottak egészségi állapotára.
Cukorbeteg is volt, de gyomorvérzés vitte el: 2003. július 23-án belvárosi otthonában hunyt el. Mindössze 55
éves volt. Életében nem teljesült álma, hogy könyvben
kiadja élettörténetét, amelyet már kezdett magnóra mondani. Hányatott sorsáról 2007-ben jelent meg kötet Ös�szetört szárnyak címmel.
Forrás: Múlt-kor

Vérnyomáscsökkentővel a koronavírus ellen
Érdekes koronavírussal kapcsolatos klinikai vizsgálatot indítanak a Howard Hughes Medical Institute kutatói. A cél
az immunrendszer túlzott reakciója, az ún. citokinvihar
gyógyszeres megelőzése.
A vizsgálatba olyan 45 és 85 év közötti Covid–19 betegeket szeretnének bevonni, akik nincsenek intenzív osztályon, nincsenek lélegeztetőgépen.
Bert Vogelstein és munkatársai a Nature-ben 2018-ban
publikáltak egy cikket arról, hogy a vérnyomáscsökkentőként, illetve prosztatagyulladás kezelésére alkalmazott
alfa-adrenerg-receptor blokkoló gyógyszerek egerekben
csökkentik a bakteriális fertőzések által kiváltott túlzott
immunreakciót és az ezzel kapcsolatos halálozást.
Ebből kiindulva arra gondoltak, hogy ez a gyógyszercsalád talán az új koronavírus fertőzés súlyos szövődményeinek a megelőzésében is használható lehet. Ezért olyan
betegek adatait elemezték, akik korábban tüdőgyulladással
vagy légzési nehézségekkel kerültek kórházba, és megállapították, hogy azok, akik valamilyen más okból alfa-blokkolót szedtek, kisebb eséllyel haltak meg légzési elégtelenségben.
A kutatók ezen meggondolások és eredmények alapján
indokoltnak látják, hogy koronavírus fertőzésben szenvedő betegeknél klinikai vizsgálatok induljanak, hogy vajon

a jól ismert és régóta alkalmazott alfa-blokkolók alkalmazásával megelőzhető-e a túlzott immunreakció, a betegek
halálát gyakran okozó ún. citokinvihar.
Jó-e belelátni párunk érzelmeibe?
Pszichológus kutatók arra keresték a választ, hogy jó-e, és
ha igen, meddig jó egy párkapcsolatban, ha valaki pontosan észleli/érzékeli társa érzelmeit.
A 111, átlagosan három éve tartó kapcsolatban élő pár
részvételével végzett kísérletsorozatban az volt a feladat,
hogy próbálják a társukat rávenni valamilyen jelentős változtatásra/váltásra (például, hogy költsenek kevesebbet,
fogyjanak le, vagy módosítsanak céljaikon), és eközben
figyeljék meg mind a maguk, mind partnerük érzelmeit.
A kísérletek alapján azt a következtetést vonták le, hogy
az érzelmektől függ, hogy a kapcsolat szempontjából előnyös-e, ha azt a partner pontosan azonosítja. Azokat a
párkapcsolatokat találták jobb minőségűnek, amelyekben
a partnerek békés érzelmeket észleltek. Vannak azonban
olyan érzések, amelyeket jobb, ha a társ nem vesz észre.
Ilyenek az agresszív indulatok, a düh vagy a megvetés.
Azt is eredményként ismertetik a szerzők, hogy noha az
érzelmek kimutatása, illetve felismerése fontos egy párkapcsolatban, a változások eléréséhez a direkt kommunikáció,
a megbeszélés a célszerű. Pontosan meg kell a partnernek
mondani, hogy mit szeretnénk tőle. Ez akár negatív, akár
pozitív érzelmeket generál, nagyobb eséllyel eredményez
változást.
Van az a pénz…
Az rendeli a nótát, aki fizeti a zenészt?
Az autógyártók hirdetései és az autók gyári visszahívásáról
szóló hírek között keresett és talált összefüggést egy amerikai kutatócsoport. A kilenc legtöbb járművet eladó gyártó
összes hatóságilag elrendelt biztonsági visszarendelésének
adatait gyűjtötték össze a 2000 és 2014 közötti időszakban. Ezután ugyanezen időszak 115 amerikai napilapjában
a visszahívásokról szóló híreket keresték ki. Összesen 13
600 cikket találtak. Az adatokból kimutatható volt, hogy
az újságokban ritkábban adtak hírt azon gyártók modelljeinek visszahívásáról, amelyek hirdetéseikkel a megelőző két
évben megjelentek az illető sajtótermékben. Az összefüggés különösen erős volt a súlyos problémákkal kapcsolatos
visszarendelések esetében.
Az USA-ban a hírlapok bevételének 80 százaléka a hirdetésekből származik. Az autóipar 2006-ban 20 milliárd
dollárt költött ilyen hirdetésekre. És, hogy a piaci küzdelem mennyire vérre megy: a szerzők arra is bizonyítékokat
mutatnak be, hogy ha kevesebb a biztonsági visszahívásokról megjelenő híradás, megnő a végzetes kimenetelű balesetek száma.
Forrás: Magyar Tudomány
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Élete 101. évében elhunyt Bálint György
A környezet ápolása a legcsodálatosabb foglalkozás, amit
egy ember kívánhat magának az életben – nyilatkozta egyszer az ország kertésze. Bálint gazda egy igazi intézmény
lett, akiért nemtől, kortól, világnézettől függetlenül tudtak
rajongani tízezrek. Élete átívelt a 20. századon, igazán ismert és közkedvelt azonban nyugdíjasként lett.
Bálint György 1919. július 28-án született Gyöngyösön
egy mezőgazdássággal foglalkozó családba, két lánytestvér mellé. Csak később tudta meg, hogy apja, Braun Izidor nem vér szerinti szülője.
A gyöngyöshalászi és halmaji birtokán gazdálkodó, szeszfőzdét és kertészetet is létesítő Braun Izidor saját gyermekként nevelte. Bálint György úgy fogalmazott, ő volt a világítótorony az életében, mindennek az lett az alapja, amit
tőle tanult, mind szakmailag, mind emberileg. Négyéves
volt, amikor édesapja kivitte a földekre, és hatévesen kapott
egy pónifogatot, a lovakról magának kellett gondoskodnia.
Nálunk fontos volt, hogy kis jótetteket hajtsunk végre. Azt kell mondanom, hogy az életemnek ez az első
tizennyolc-húsz éve az, ami nyugodt, békés, kiegyensúlyozott körülmények között zajlott le.
Bálint György 1941-ben kapott diplomát a Magyar
Királyi Kertészeti Tanintézetben. Ekkor hazaköltözött,
és apja betegsége miatt átvette a birtok vezetését, gyakorlatilag családfenntartó lett.
1942 decemberében az akkor 23 éves fiatalembert behívták munkaszolgálatra. Először Erdélybe, az Ojtozi-szoroshoz került, ahonnan a nyugati határszélen dolgoztatták
tovább, innen 1944 karácsonyán halálmenetben hurcolták
Mauthausenbe, majd a gunskircheni megsemmisítő táborba. A holokauszt életre szóló traumát jelentett számára,
többször került közvetlen életveszélybe, a munkaszolgálat
alatt flekktífuszt kapott.
1945. május 5-én több társával együtt megszökött a
táborból, pont azelőtt, hogy az amerikaiak megérkeztek
volna. A 42 kilósra fogyott fiatalembert, akinek lábai is elfagytak, egy apácák által működtetett szanatóriumba szállították. Itt két meghatározó barátság köttetett. Az egyik
szoros kapcsolat egy Annunziata nevű nővérhez fűzte, akinek a kedvéért áttért a katolikus vallásra, bár nem volt hívő
ember, és itt ismerkedett össze egy magyar származású kapitánnyal is. Ugyan a tiszt azt tanácsolta neki, hogy költözzön inkább az Egyesült Államokba, mert otthon nem fogja
várni senki, nem fogadta meg ezt a tanácsot, és hazatért.
A háborút csak egyik nővére élte túl. Hazatérve azonnal nevet változtatott, hogy a vezetékneve ne jelezze első
hallásra a származását. A gyöngyöshalmaji családi birtokot
rossz állapotban, a házat teljesen üresen, kifosztva találta,
de a földeken gazdag árvakelés várta a nem éppen szakszerűen betakarított rozsból. A terményt jó pénzért el tudta
adni, és szépen lassan fejleszteni kezdte a birtokot. Meg is
nősült, egy Auschwitzból hazatért lányt vett el feleségül.
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Az új törvények értelmében 200 hold maradhatott a kezén, de az előírt beszolgáltatások miatt a gazdálkodás sokkal nehezebb volt, mint a háború előtt, és szegénységben
éltek. Mivel kuláknak számított, szinte állandóan zaklatta,
ellenőrizte a rendőrség, és 1948 őszén 24 órát adtak neki,
hogy elhagyja a gazdaságot, különben internálják. A szeretett halmaji birtokot hivatalosan önként kellett felajánlania az államnak.
Hat éven belül két szélsőséges hatalmi rendszer tette földönfutóvá, először ugye a nyilasrendszer, másodszor pedig
a Rákosi-rendszer.
Saját bevallása szerint úgy sikerült feldolgoznia mindazt,
ami ezen évek alatt történt vele, hogy a rossz dolgok a múlt
homályába vesztek, és szinte csak a jó emlékek maradtak
meg, például azoknak az embereknek az emléke, akik segítettek neki a háborúban.
Miután elhagyták Halmajt, feleségével és fiával Budapestre költöztek, de kulák múltja itt is kísértette, a Rákosi-korszakban minden munkahelyről hamar elüldözték.
Eközben a Magyar Agrártudományi Egyetemen agrármérnöki diplomát szerzett, majd a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott, onnan 1950-ben másfél évre a Kertészeti Kutatóintézetbe került, ahol a gyümölcstermesztés
fenológiájával foglalkozott. Természetesen innen is elbocsátották, indoklás nélkül.
HOGY EL TUDJA TARTANI CSALÁDJÁT, ÚGY
DÖNTÖTT, HOGY FŐÁLLÁSA MELLETT MÁSOK
KERTJÉT FOGJA ÁPOLNI, ÉS GYORSAN HÍRE
MENT A FIATALEMBERNEK, AKI MINDEN MUNKÁT MEGCSINÁL.
Az élete 1953 tavaszán kezdett rendeződni, amikor
a Mányi Állami Gazdaság főagronómusa lett, ahol végre
hagyták szabadon dolgozni, és állami keretek között újra
azt csinálhatta, amihez igazán értett: birtokot vezethetett.
1956-ban, a forradalom kitörése után a gazdaság népszerűtlen igazgatója helyett a munkástanács őt választotta
meg igazgatónak, bár egyébként a forradalomban nem vett
részt. Januárban aztán, ahogy a diktatúra visszarendeződött, inkább önként lemondott a posztról, nem várta meg,
hogy megint leváltsák, így Mányban maradhatott.

Innen 1960-ban a Fejér Megyei Állami Gazdaságok
Igazgatóságához került főkertésznek, négy évvel később
pedig otthagyta a mezőgazdaságot, és az Állami Biztosító
Főigazgatóság jégkárszakértője lett. Időközben agrártudományi doktori címet is szerzett. Több szakkönyvvel a háta
mögött 1969-ben ő lett a Kertészet és Szőlészet folyóirat
főszerkesztője.
BÁLINT GYÖRGY 1981-BEN INNEN VONULT
NYUGDÍJBA, ÉS UGYAN EZT KÖVETŐEN CSAK
KERTJE GONDOZÁSÁVAL ÉS KÖNYVÍRÁSSAL
SZERETETT VOLNA FOGLALKOZNI, JÖTT EGY
VISSZAUTASÍTHATATLAN FELKÉRÉS: MEGKERESTÉK AZ AKKOR INDULÓ ABLAK CÍMŰ MŰSORTÓL.
Erre mondják azt, hogy a többi már történelem, hiszen ez hozta meg számára az igazi ismertséget, ekkor lett
ő az ország kertésze. Az Ablak egy munkatársa találta ki
a Bálint gazda nevet is, amit előbb jóvá kellett hagyatni a Központi Bizottság agitprop osztályának vezetőjével, Lakatos Ernővel is, mert a Szabad Európa Rádióban
szintén ezen a néven adott kertészeti tanácsokat Czupy
Bálint. Bálint György egy interjúban azt mondta, azért
keresték meg őt, mert jó volt a beszélőkéje, ami valójában azt jelentette, hogy közérthetően tudta elmagyarázni
a föld- és kertművelés alapjait, és erre nagy szüksége volt
mindenkinek, hiszen ekkoriban volt a hobbikertek és
hétvégi telkek fénykora.
Abban az időben, amikor Magyarországon kizárólag egy
tévé létezett, mindenki ismert emberré vált, aki abban szerepelt, az Ablakot például egy időben a magyar lakosság
35–40 százaléka nézte. De nem mindenkit szerettek meg
olyan őszintén a nézők, mint őt.
Közben könyveket írt, és rengeteg előadást tartott, járta az országot, hogy személyesen is találkozzon azokkal az
emberekkel, akik a tanácsait kérték. Közben megint lett
saját kertje is, mivel Balatonfüreden a második feleségével,
Edittel megvettek egy öreg, szőlőhegyi présházat, ami körül Bálint gazda igazi mintakertet hozott létre. Nagy társasági életet is éltek, a kor leghíresebb írói, művészei jártak
hozzájuk látogatóba.
Bálint György vallotta, a termőföld Magyarország egyik
legnagyobb természeti értéke, amit óvni és védeni kell,
és a felelősség, amit a magyar kertészet, környezetvédelem
és mezőgazdaság iránt érzett, végül a politika közelébe
sodorta. A rendszerváltás után több párt is szerette volna
a tagjai között tudni, végül 1994. június 1-jén belépett
a Szabad Demokraták Szövetségébe, és az érdi körzet országgyűlési képviselője lett. Négy év után azonban lemondott erről a posztról, mert úgy érezte, a politika számára
zsákutca. Döntését azzal indokolta, hogy ő a vidéket szerette volna képviselni, ám pártja inkább a nagyvárosokra,
városokra koncentrált, és hiába próbálta politikustársainak
átadni a tudást, nem igazán járt sikerrel.
A rövid és feledhető politikai kitérő nem szegte kedvét
abban, hogy továbbra is segítsen megszerettetni az embe-

rekkel a kertészkedést, a természetet, és jó tanácsokkal lássa
el a hobbikertészeket.
Egy kertésszel minden egyes nap történik valami, kinyílhat egy virág, kihajt az első gyökér a magból, megérik
a paradicsom – vallotta.
Olyan vagyok, mint a barackfám: tele sebesülésekkel,
de még mindig terem.
Szerinte a munkának köszönhette azt, hogy megélte
a 100 éves kort. Idősebb korában is rendszeresen jelentek
meg könyvei, külön rovata volt például a Nők Lapjában
és a Családi Lapban, és számos tévés szereplést vállalt.
Saját honlapot is indított, Facebook-oldalának pedig több
százezres követőtábora lett. Mindkét oldal működtetésében unokája segítette. Élete utolsó éveiben az önfenntartás mellett kampányolt, és a szórakoztató ismeretterjesztés
mellett – ahogyan azt szüleitől tanulta – segíteni próbált
a rászorulókon.
Hat-hét éven át a Máltai Szeretetszolgálattal Tarnabodon nagycsaládosokat, zömmel a városokból kiszorultakat,
főleg cigányokat igyekezett rávenni, tartsák rendben a környezetüket, műveljék a kertjüket.
Pályafutása alatt számtalan díjat és elismerést kapott:
–– Munka Érdemrend aranyfokozata
–– A Haza Szolgálatáért Érdemérem aranyfokozata
–– SZOT-díj (1988)
–– Táncsics Mihály-díj (1990)
–– MÚOSZ Aranytoll életműdíj (1998)
–– A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
(2005)
–– Fehér Rózsa-díj (2007)
–– Gyöngyös díszpolgára (2009)
–– Budapest díszpolgára (2009)
–– A Hajléktalan Emberért díj (2009)
–– Hazám díj (2017)
–– Prima Primissima díj (2017)
–– Magyar Szabadságért díj (2018)
–– Év Agrárembere Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ (2019)
2019 februárjában azzal került be a hírekbe, hogy saját
lakókerületében, a XVI. kerületben egykori politikai szerepvállalására hivatkozva nem szavazták meg díszpolgári
címét. Bálint György azt mondta, jólesett volna neki a kitüntetés, de ha az ember jót cselekszik, az már önmagában
is elég jutalom.
„Tudnék tanácsot adni, ezentúl is fogok. Nem azon múlik, hogy valakinek van-e valami plecsni a mellén, hanem
azon, hogy mit tanult meg az elődeitől, a szüleitől, és én
a humanizmust tanultam meg tőlük.”
Fia és unokája sem törte meg a családi hagyományt,
ők is kertészmérnökként végeztek, és remélte, hogy dédunokája is ezt a szakmát választja majd.
„Ha visszatekintek az éltemre, nagyon sok mindenhez
hűtlen lettem, de a szakmámhoz sohasem, és ennek örülök.”
Forrás: Index
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Horoszkóp



Kos

III. 21.–IV. 20.

A korábbról elhalasztott munkákat
most érdemes elvégeznie mind otthon,
mind a munkahelyén. Jól gondolja
meg, mire költ ebben a hónapban, mert
a kockázatvállalás és a felesleges kiadások hosszú távon komoly negatív hatással lehetnek pénzügyi helyzetére.



Bika

IV. 21.–V. 20.

Augusztus első felében problémákat
okozhat, ha nem átgondoltan és egyértelműen fogalmazza meg a mondandóját. Valaki félreértheti a szavait, és ez
egy, eddig jól működő barátság végét
jelentheti. Ezt megelőzendő, hagyja
figyelmen kívül a pletykákat is.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Kénytelen önmagának is bevallani,
hogy nemigen hajlandó kompromis�szumra, azaz az ön véleményétől eltérő
megoldás elfogadására. Ha meghallgatja a másik fél javaslatát, és nem ragaszkodik saját elképzeléséhez, kellemetlen
percektől kímélheti meg magát.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

Ezekben a hetekben jelentős javulásra
számíthat anyagiak terén. A pénzügyi
helyzete már-már eléri az ön által megálmodott csúcspontot. Megfontolt
döntésekkel jó esélye nyílik arra, hogy
a költségvetését, a kiadásait a mindenkori igényeihez igazítsa.
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Rejtvény



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Az élet különböző területein újabb
és újabb kihívásokkal kell megküzdenie.
Hogy az ön számára pozitív eredmény
szülessen, csak arra összpontosítson, ami
valóban fontos, a lényegtelen dolgokat engedje el. Így elkerülheti a stresszt
fokozó helyzeteket.



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

Augusztus első napjaiban fokozott szorongást tapasztalhat a fontos döntések
meghozatalakor, de ha hallgat a megérzéseire, nem lehet probléma. Kerülje
a balesetveszélyes tevékenységeket ebben az időszakban, legyen figyelmesebb
autóvezetés közben is.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

Mielőtt bármilyen fontos kérdésben
állást foglalna, alaposan tájékozódjon
a témával kapcsolatban. Ez egyben
a megvalósíthatatlan célok elengedésének ideje, miközben utat enged újabb
tervek megfogalmazásának. Ez a megújulás és a megbocsátás hónapja.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Ideje átgondolnia a kapcsolatait, pontosabban azokat, amelyek több negatív
érzést váltanak ki önből, mint pozitívot.
Amelyek valóban már csak problémát
jelentenek, minél előbb le kell építenie.
Úgy tűnik, hogy erre a hónap vége lesz
a legalkalmasabb.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Még mindig van olyan hivatalos ügye,
amelynek intézését egyre csak halogatja. A következő hetekben pontot tehet
a végére, és a lezárással nyugalmas időszak vár önre. Ha dolgozik, a kollégák
iránti bizalom és a közös érdek megnyitja az utat a sikerhez.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Fontos lenne fizikai állapotának felmérése, és annak eredményeként a szokásait,
mindennapi tevékenységét pozitívan
megváltoztatni. A pszichológiai értékelés segíthet meghatározni azokat a lelki
problémákat, amelyek leküzdésével valóban egészséges lehet.



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
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I. 21.–II. 19.

Halak

II. 20.–III. 20.

Éppen ideje, hogy tisztázza a főnökével,
mit is vár el öntől. Lehet, hogy nem lesz
zökkenőmentes a beszélgetés, de ezen
előbb-utóbb túl kell esnie. Ha gyengének mutatkozik, mások majd megpróbálnak ezzel visszaélni és saját előnyükre
felhasználni.
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Vízöntő

Problémái lehetnek a kollégáival, de fel
kellene ismernie végre, hogy a folyamatos ellenségeskedéssel csak saját magának árt. Sokkal jobb helyzetben lenne,
ha együttműködésre törekedne. Fel kell
hagynia az örökös harccal, hogy a közösség elfogadja.
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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.
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