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

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

Amikor azon törjük a fejünket, hogy az irántunk tanúsított, elvárt tisztelet hol marad el, akkor gondoljuk az alábbi vagy hasonló esetekre, melyek jócskán
lerombolják a rólunk alkotott pozitív képet.
Kisvárosi szálloda, a nyugdíjasok „Mekkája”.
Vacsoraidőben gyülekeznek a lakók, szépen, sorban
várják, hogy nyíljon az étterem ajtaja. Aztán irány
a „Terülj, asztal!”, korán volt a reggeli, az ebéd gyanánt megevett szendvics rég tovatűnt...
Mellettem négyfős baráti asztaltársaság: két házaspár valahonnan messzi vidékről. Jó étkűek, látszik a terebélyes alkatukon. – Józsikám, a jobbik fajta borból hozz nekünk egy lityit! Rászolgáltunk, ma végigcsináltuk a kezelést! Józsi
mosolyogva indul a boriért, az asztaltársaság tagjai pedig meglepik a leveses edényt.
Bableves a kínálat, jól az aljára mernek, a sűrűje jöjjön a tálba, az az isteni! Majd
jön a második fogás – sokféle a felhozatal: grillcsirke, sült oldalas, tokány, rántott
hús. Ebben a sorban kerülnek az étkek egy tányérra, mellé a köret, már szinte tornyot építenek. De azért még megcifrázzák a salátával: cékla kerül minderre és még
arra is egy kis öntet. Nem is értem, hogy lehet ebből a tányérból enni, több jut az
asztalra, mint a gyomorba...
Józsi megjön a borral, mindjárt nekilátnak, koccintás – hozzá mosoly, cinkos
összekacsintás – jól élünk...
– Hát, ezt jól kitaláltuk! Barátokkal együtt üdülni sokkal jobb! És itt az asztalnál is mennyivel jobb együtt enni! Egyiket te kóstolod meg, másikat én, aztán
cserélünk, neked is adok egy falatot, te is adsz... Hát, ezt jól kitaláltuk!
– Mi lesz a mai sétával, esik az eső, vacsi után mindjárt lefekszünk?
– Ne marháskodj, kártyázunk egyet, vagy legrosszabb esetben jön a rejtvényfejtés.
Aztán újból sorba állnak a terülj asztalnál. Egy tányér kevés, fér még a gyomorba. A kényelmesebb melegítő van rajtuk, tágul a vacsora méretei szerint...
– A fánkot ki ne hagyjátok, isteni!
– Én édes szájú vagyok, imádom a lekvárt! Imre, hozd ide az egész tányért
a fánk mellől, kitunkolom az utolsó csepp lekvárt is.
– Jól van, anyja, tudom, neked lekvárból megállhatna a világ!
A legnagyobb bendőjű közülük még az oldalasnál tart, két kézzel majszolja, közben teli szájjal hirdeti, hogy így kell ezt enni, nem másképp. Barátja helyesli, követi
a csirkecombbal. A borospohárban már alig látszik az itóka, a zsíros kéznyomok
annál inkább...
– A lányomék otthon most biztos fagyoskodnak! Beköszöntött a tél, hideg a lakás.
Bezzeg itt majd’ megfőlünk a szobában, olyan meleg van. Meg a fürdőben is. Raktározni kellene a melegből... Jól élünk, nem, Imre? Mi, nyuggerek, most aztán elmondhatjuk, nem? Hogy a fiatalok meg irigykedve néznek? Bekaphatják! Nem, Imre?
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Címlapsztori

Címlapsztori

„Önmagadhoz hűség, másokhoz jóság”
– Személyekről készült riportjaink egyik alapeleme, hogy
a bemutatottakat az általuk választott, életüket meghatározó értékmottóval jellemezzük. Hogyan lett ez az ön életvezetésének a kifejezése?
– Köztudott, hogy minden ember átörökli a családja és
környezete körében jellemző értékeket. Észrevétlenül beépülnek a gyermeki lélekbe, és sajátos belső iránytűként
szolgálnak egy egész életen át. Az én szüleim eszerint éltek.
Édesanyám tanítónő, apám jegyző volt. Mindketten szegény sorból emelkedtek ki, és életük természetes része volt,
hogy másoknak is segítettek, ahogy tudtak. (Az 50-es évek
elején Körösnagyharsányban éltünk, ahol apám a cigány
gyermekek keresztapjának kérte fel többször is Rákosit.
Persze nem vállalta, de mindig küldött valamilyen ajándékot.) Ezt a mentalitást tőlük örököltem, a református
faluban pedig arra tanítottak meg, hogy „nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség”. Később persze azt is megtanultam,
hogy a sorsunkat és esélyeinket a rajtunk kívül álló gazdasági–politikai erők határozzák meg. A mi lehetőségeink
attól függenek, hogy felismerjük-e, mikor mit lehet és kell
tenni. Otthon az olvasás a mindennapok része volt, és a
tudás jelentette az egyetlen kiemelkedési esélyt számomra.
Jó iskoláim voltak, a szeghalmi gimnázium, majd a debreceni egyetem, amelyek nemcsak tudást adtak, hanem azt
nevelték belénk, hogy tartozunk azoknak, akik munkája
lehetővé tette, hogy az élet naposabb oldalára kerülhessünk. Történelmi tanulmányaim alatt találtam rá erre az
emberség lényegét kifejező gondolatra.
– Életútját számos jelentős szakmai alkotás jelzi. Mi tette lehetővé ezeket a sikereket?
– Szerencsés időszakban kezdtem az önálló életet.
Az 1970-es években olyan gazdasági–társadalmi modernizáció zajlott az országban, amelyhez kellettek a szakemberek. Békésben is olyan fiatal és idősebb politikusok kerültek a hatalomba, akik felismerték és elfogadták, hogy a
sikeres megyefejlesztés csak tudományos alapokra épülhet.
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A kutatók bevonása nyomán egy egyedülálló programban
(Békés megye környezetvédelmi mintamegyévé fejlesztése)
összekapcsolódtak a gazdasági–társadalmi és kulturális fejlesztési elképzelések, és ma már elképzelhetetlen lendülettel indult meg egy új világ teremtése. Szerencsés voltam,
mert a program koordinálására létrehozott szervezet titkáraként megismerhettem a vidék valóságát, a felzárkózás
esélyeit és korlátait. Aztán a rendszerváltás elsodorta ezeket
a terveket is.
– Az ön tevékenysége ezután két évtizeden keresztül
a megyében működő főiskolák fejlesztéséhez kapcsolódott.
Mivel magyarázható a békéscsabai, majd a gyulai főiskolák
látványos felemelkedése?
– A Békéscsabai Tanítóképző Főiskola létrehozása
1986-ban az említett megyefejlesztési program része volt.
A térség elmaradásának fő oka ugyanis a korszerű tudással
rendelkező, azokat alkalmazni képes szakemberek hiánya
volt és ma is az. A 90-es évek kormányzatai is elfogadták
ezt az érvet és támogatták azokat a szakokat, amelyek közvetlenül is hatottak a gazdasági–társadalmi folyamatokra
(pénzügyi képzés, személyügyi szervező szak, nemzetiségi tanítóképzések, Romániában szervezett képzések). Így
alakulhatott ki Békéscsabán az ország első többkarú regionális főiskolája, amelyet Kőrösi Csoma Sándorról neveztünk el, majd 1998-ban az angolszász rendszerű Körös
Főiskola, amelyik már piacorientált, nemzetközi versenyre

is alkalmas intézmény lehetett volna. Az amerikai támogatással felálló Kelet-Európa College az egész térség innovációs centrumává válhatott volna, de a politikai változások
mindezt elsodorták. A később vezetett gyulai egészségügyi
főiskola az általunk létrehozott, Európában is az elsők közé
tartozó egészségturizmus-szervező szakkal és a hozzá kapcsolódó szakmai tevékenységekkel úttörő szerepet játszott
az egészségturizmus szakmai megalapozásában, a szociális
munkás szak a társadalom veszteseinek gondozásában – de
mindez már a múlt.
– A nagy álmokat az ön távozása után nem valósították
meg. Hogyan lehet lelkileg elviselni a csalódásokat?
– A történész képes kívülről nézni a történéseket. Nyilvánvaló volt, hogy ahogyan a 90-es évek kirobbanó demokráciája lehetővé tette a gyökeres megújulás keresését,
később az újraközpontosított állam az élet más területeihez
hasonlóan belekényszerítette a felsőoktatást is a mindent
maga alá rendelő működési rendszerébe. Ebben már nincs
lehetőség az egyéni elképzelések követésére. Természetesen
tengernyi személyes csalódás ért, de több ezer fiatal életútjának indítását segíthettem, és ez értelmet adott a végzett
munkámnak. Ráadásul megtapasztalhattam, hogy a jó emberek vonzzák a jókat, akik barátsága erőt nyújtott a nehéz
időkben. Közöttük volt néhány olyan ember is, akikhez
igazodva el lehetett dönteni, hogy jó irányba megyek-e az
értelmes élet felé vezető úton.
– 2013-ban ment nyugdíjba. Hogyan került kapcsolatba a nyugdíjasszervezetekkel?
– A tudományos kutatás fontos része volt a főiskolai
munkának, bár igazgatóként kevesebbet foglalkozhattam
vele, mint szerettem volna. Most a magam ura vagyok,
ami érdekel, azt kutathatom. Nem véletlen, hogy először a
rendszerváltást követő társadalmi átalakulásokat kutattam,
majd a csabai szocialisták nyugdíjasszervezetének felkérésére került sor a Békés megyében élő idősek életminőségének
vizsgálatára, a témában jártas kutató-szakember, dr. Rozsnyai Katalin közreműködésével. Ez a vizsgálat keltette fel
a NYOSZ érdeklődését, és ennek továbbfejlesztéseként került sor az országos életminőség-vizsgálatra, amelynek több
részletét is közöltük ennek az újságnak a lapjain is.

– Néhány közleménye és megnyilvánulása alapján meglehetősen kritikusan látja a jelent és a jövőt. Mit gondol,
hogyan alakul majd az idősek sorsa?
– Történészként úgy látom, hogy a mostani kapitalizmus fennmaradásának végletes kizsákmányolási kényszere
néhány évtizeden belül működésképtelenné, fenntarthatatlanná teszi a mostani gazdasági–társadalmi rendszert.
Előbb vagy utóbb meg kell reformálni a kapitalizmust, és
ehhez új társadalmi megállapodás kell minden érintettel,
beleértve az időseket, a fiatalokat, a válságba került szegényeket és az ország peremén élőket is.
– Irigylésre méltó az az aktivitás, amellyel él. Most is
egy izgalmas új könyve jelent meg Édesanyjáról. Mi a titka?
– Az értelmes időskornak három feltétele van: a jó
egészség, az ösztönző családi és baráti háttér és új szellemi kihívások, amelyeket egyensúlyban kell tartani. Három
gyermekem, hat unokám és néhány igaz barátom van – az
ő szeretetük olyan erőt ad, ami alkotásra ösztönöz. Édesanyámról írott könyvem annak a világnak állít emléket,
amelyik egykor Észak-Erdélyben létezett, és Trianon nyomán szertefoszlott. Ez a „lelkek Trianonjáról” szóló könyv
talán életem legfontosabb alkotása. Ameddig képes leszek
rá, addig dolgozom, hiszen tennivaló van bőven, jut mindnyájunknak.
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Aktuális

Aktuális

Ülésezett az Országos Nyugdíjas
Parlament
Az Országos Nyugdíjas Parlament I. ülésére Budapesten 2017. május 17-én került sor. Az elfogadott határozat kérte a Köztársasági Elnök Urat, hogy meghatározott
ügyekben kezdeményezzen törvényalkotást, más ügyekben
tagadja meg a jogszabályok kihirdetését, és megint más
kérdéskörben irányítsa a közbeszéd figyelmét az idősek sajátos gondjaira.
Az Országos Nyugdíjas Parlament kezdeményezte
Az idős nemzedék érdekében szükségesnek tartott, az aláíró
pártok mindegyike által támogatott elvek és intézkedések
című dokumentum kidolgozását, amelyet 2017. december
19-én, tizenegy, a választásokon induló párt írt alá.
–– Az Országos Nyugdíjas Parlament II. ülésére Budapesten
2018. január 25-én került sor. A küldöttek jóváhagyták
a pártok által aláírt dokumentumot, és állásfoglalást adtak ki a közelgő választással kapcsolatban.
–– Az Országos Nyugdíjas Parlament III. ülését Budapesten
2019. február 8-án tartottuk. A résztvevők elfogadták
az idősek életkörülményeinek javításához szükségesnek tartott intézkedés csomagot – Problématérkép –,
és meghatározták a két legfontosabbnak ítélt rendelkezési javaslatukat (Prioritás).
–– Az Országos Nyugdíjas Parlament kezdeményezésére
elkészült az a Szándéknyilatkozat, amelyben az európai
uniós intézményeben az időseket érintő munka kedvező
befolyásolására vállalkozó szervezetekkel 2019 májusában – négy, a választáson induló párttal – írtunk alá.
–– A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének 2019.
augusztus 7-i határozatának megfelelően 2019 őszén,
a megyei nyugdíjas parlamentek: az időseket szervező
helyi egyesületek, tagozatok, klubok, körök, műhelyek
és csoportok megtartották ülésüket. A megbeszéléseken
megvitatták a nyugdíjasok életkörülményeinek jobbítását, társadalmi megbecsülésük javítását és anyagi kiszolgáltatottságát csökkentő javaslatokat.
–– Az Országos Nyugdíjas Parlament IV. ülése az Országgyűlés Népjóléti és a Költségvetési Bizottság tagjainak az aktív közreműködése mellett került sor.
Az Országos Nyugdíjas Parlament IV. ülése
meghozta az alábbi határozatot:
Továbbra is fenntartjuk a nyugdíjasok nevében azt
a kezdeményezésünket, hogy a legfontosabb intézkedésnek tartjuk:
a. Az év elején esedékes nyugdíjemelés mértékét a tervezett bruttó bér- és keresetnövekedés és a várható
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e. Teremtsék meg annak a feltételeit, hogy az idősek
körében egyre növekvő elmagányosodás folyamata
megálljon, majd a kedvező irányba forduljon.
f. Hozzanak intézkedéseket annak érdekében, hogy az
idősek minél könnyebben hozzájuthassanak a közszolgáltatásokhoz.
A korábban elfogadott Problématérkép pontjait az alábbi témával egészítjük ki.
(Azoknak a pontoknak az aktualitását továbbra is fenntartjuk, amelyekben a Nemzeti Választási Bizottság már
elutasító határozatokat hozott.)
A lakosság környezettudatos szemléletformálása érdekében a kormányzat teremtse meg annak a szervezeti, anyagi
és jogi feltételeit, hogy az idős emberek cselekvően bekapcsolódhassanak a természeti értékeink megőrzésébe és gyarapításába.
fogyasztói árindex-növekedés együttes figyelembevételével kerüljön meghatározásra.
b. Az idősek önszerveződő egyesületeinek és a kormány
képviselői között jöjjön létre egy rendszeresen működő egyeztetőfórum.
Javasoljuk, hogy a települési önkormányzatok a munkájuk során kiemelt figyelmet fordítsanak az idős honfitársaink életkörülményeinek javítására, kiszolgáltatottságuk
csökkentésére és biztonságuk fokozására. Ennek érdekében
javasoljuk, hogy:
a. Az önkormányzati vezetők és a településükön tevékenykedő időseket tömörítő szervezetek, tagozatok,
klubok, körök és műhelyek képviselőinek bevonásával hozzanak létre egy a nyugdíjasokat érintő kérdések megbeszélésére hivatott egyeztetőfórumot.
b. A nyugdíjasok képviselőivel való egyeztetés után hozzák létre a helyi önkormányzat idősügyi tanácsnok
tisztségét.
c. A településükön, megyéjükben szervezzék meg az önkéntes munka lehetőségét, amelyben az idős emberek
– a szükséges felkészítés után – tudnak segíteni idős
társaiknak napi problémáik megoldásában, kiegészítve az önkormányzati szociális házi segítségnyújtást.
d. A területünkön működő idősotthonok korszerűsítésével, bővítésével segítsék az ezt igénybe venni kívánók lehetőségeit, és fordítsanak kiemelt figyelmet az
ott dolgozók, a szociális ellátórendszerükben dolgozók anyagi és szakmai megbecsülésére is.

Kezdeményezzük, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény az alábbi paragrafusokban változzon meg:
a. Az 56.§-ban módosítani szükséges az 1997. évi
LXXXI. törvény 62.§-át úgy, hogy az elkövetkező
években az év elejei öregséginyugdíj-emelés meghatározásakor a tervezett bruttó keresetemelés és a tervezett fogyasztói áremelkedés mértékét is figyelembe
kelljen venni (vegyes indexálás).
b. Az 56.§-ban módosítani szükséges úgy, hogy a tervezett fogyasztói áremelkedés mértékét az MNB prognózisa szerinti 3,4 %-ban rögzítse.
c. A 10.§-ban szereplő méltányossági alapú nyugdíjemelésre szánt összeget 1200 millió forintban állapítsa meg.
Kezdeményezzük, hogy az 1997. évi LXXXI. törvény
101.§ (5)–(6) pontjában körülírt nyugdíjprémium-intézkedés úgy változzon meg, hogy a folyósítás összege épüljön
be az ellátott nyugdíjalapjába (megjegyzés: 62.§ (6)).
Előzetesen elutasítjuk azt a sajtóban megjelent tervezetet, amely szerint a jövőben a nyugdíj folyósítása csak banki átutalással történhetne, valamint azt, hogy korlátoznák
a havi kétszeri térítésmentesen elvégzett készpénzfelvételt.
A javaslataink rendszerszerű figyelmen kívül hagyása miatt az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése alapján –
a Nemzeti Választási Bizottsághoz – az alábbi országos
népszavazási kérdés benyújtásával kényszerítjük ki a hatalom válaszait az alábbi kérdésekben.

a. Akarja-e Ön, hogy az idős embereket megillető jogok hatékony, egységes szemléletű és legteljesebb védelmének megteremtése érdekében az Országgyűlés
hozza létre az Idősek Jogainak Biztosának intézményét?
b. Akarja-e Ön, hogy a nemek és a földrajzi területek
között napjainkban meglévő átlagos öregségi nyugdíjellátások különbségének csökkentése érdekében az
Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok módosításával
tegye lehetővé, hogy a jelen kérdésben megtartott
érvényes és eredményes népszavazást követő három
évig Magyarországon az év elején esedékes öregségi
nyugdíjemelés nagysága a jogosultak számára egyenlő
mértékű legyen?
c. Akarja-e, hogy az évenkénti nyugdíjemelés nagyságát
a jelen kérdésben megtartott érvényes és eredményes
népszavazást követő évtől úgy határozzák meg, hogy
annak mértékének megálapításakor, 50–50 százalékban a várható fogyasztói áremelkedés és a várható
bruttó keresetnövekedés mértékét vegyék figyelembe?
d. Egyetért-e azzal, hogy az időskori testi-lelki megbetegedések ellátását kiemelt nemzeti egészségügyi és
szociális prioritássá nyilvánítsa az Országgyűlés?
Megbízzuk a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületét
azzal, hogy
a. legfontosabbnak tartott kezdeményezéseink érvényesítése érdekében tegyen lépéseket a közjogi szereplők,
a média fórumai és a lehetséges szövetségesek felé;
b. a megyei nyugdíjas parlamentek javaslatai alapján
készült problématérképben foglaltak, valamint a fentiekben megfogalmazottak megvalósulása érdekében
keressen szövetségeseket, kezdeményezzen intézkedéseket;
c. jogi szakértökkel való konzultációk után, folyamatosan kezdeményezze az országos népszavazási kérdések
hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottságnál;
d. a következő évben szervezze meg a felmenő rendszerű
Országos Nyugdíjas Parlament V. ülését.
Az Országos Nyugdíjas Parlament IV. ülése jóváhagyólag
elfogadja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület munkáját, amelyet a III. ülésünk óta végzett.
Budapest, 2019. december 4.
Elfogadta az Országház Felsőházi üléstermében
jelen lévő 378 küldött

7

Nyugdíjügyeink

Nyugdíjügyeink

Termelékenység vs. termékenység
A nyugdíjrendszer közeli-távoli jövőjével kapcsolatosan az utóbbi hónapokban számtalan
elképzelés került nyilvánosságra. Az szinte
minden szakértő számára világossá vált, hogy
a korábbi alapelvekre épülő (felosztó–kirovó)
nyugdíjrendszer már nem képes a napjainkra
bekövetkező változásokra méltányos és igazságos válaszokat adni. A szerzők nem hagyhatják
figyelmen kívül a transznacionális vállalatok
növekvő szerepét, a robotizáció dinamikus
térnyerését, a hagyományos értelemben vett
„munka” jellegének megváltozását, a tömegessé váló népvándorlást, a fizetett és a nem fizetett munka
arányainak jelentős megváltozását, a demográfiai folyamatok kedvezőtlen alakulását és sorolható lenne még sokáig
a kihívást jelentő tényező.
A szakértők egy része már eljutott addig a pontig is,
hogy megfogalmazták: a Bismarck nevéhez kötődő nyugdíjrendszert az újkori történelmi folyamatok változásai
meghaladottá tették. Az új jelenségek elterjedése miatt
keletkező újabb feszültségekre már nem lehet a régi rutinnal helyes válaszokat találni. Mind a jövendő, mind a
jelenlegi nyugdíjasok elégedetlenek a hatályos nyugdíjrendszerekkel. A jelenlegi idősek méltánytalannak tartják a
hatályos nyugdíjrendszerek által számukra folyósított ellátásokat, mert az folyamatosan növeli a kiszolgáltatottságukat, mert az folyamatosan csökkenti az életszínvonalukat,
mert az folyamatosan hátrányba hozza őket a közszolgáltatások igénybevétele során. A nyugdíjazás előtt állók pedig a jövőjüket látják bizonytalannak és reménytelennek.
Az elégedetlenség minden európai országban napirendre
tűzte a nyugdíjrendszer alapvető átgondolását. Egyes or-
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szágok a tapasztalható feszültségek oldására
megfelelőnek tűnő intézkedéseket hoztak.
Utalhatunk itt akár Romániára, ahol 70
százalékkal megemelik a nyugdíjakat, vagy
Németországra, ahol az alapnyugdíj (Grandrente) mellett bevezetik a tiszteletnyugdíj
(Respektrente) intézményét is. Más országokban a megfelelő intézkedések hiányában
az utcán próbáljak az idősek elkeseredésüket
kifejezni. Említhetjük itt Oroszország példáját, ahol a közelmúltban több tucat városban megmozdulásokat tartottak a tervezett
nyugdíjkorhatár emelése ellen, vagy értesülhettünk arról
is, hogy Franciaországban a tervezett nyugdíjreform ellen
sztrájkolók szinte megbénították országuk működését.
A nyugdíjrendszer jövője iránt aggódók javaslatai alapvetően két nagy rendezőelv köré csoportosíthatók. Az egyik
csoport a feszültségek feloldását az adott közösség felosztható javainak jelentős növelésében, azaz a termelékenység
(MNB: 2019-ben 2,5), a versenyképesség és a hatékonyság
fokozásában látja. A másik csoport az elégedetlenség feloldását a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordításától, azaz a termékenységi ráta (KSH: 2019-ben 1,49) javulásától, illetve a foglalkoztatottak számának növelésétől és
a nyugdíjba vonulás időpontjának a kitolásától reméli.
Az összehasonlíthatóság kedvéért tekintsük át a fent említett két nyugdíjreformot szorgalmazó út mellett szólók
legjellemzőbb érveit.
A robotok és a mesterséges intelligenciák egyre jelentősebb térnyerését prognosztizálók úgy vélik, hogy a dinamikusan növekedő termelékenység bőven ellensúlyozza
majd a társadalom generációs szerkezetében történő, a va-

lóságban bekövetkező elöregedési folyamatokat. A helyzetet jól jellemzi a KSH összefoglaló jelentése, mely szerint:
„Az élőmunka-igény csökkentését és egyúttal a versenyképesség növelését jelentheti az ipari robotok alkalmazása.”
Az „aktív munkaerő” népességen belüli beszűkülése nem
jár okszerűen az ország erőforrásainak csökkenésével. A kieső munkaerők által fizetett – a munkavállalókat terhelő
– adóbevételek csökkentését érzékelhetően kompenzálja
egyrészt a fogyasztáshoz kötődő egyéb adóbevételek növekedése, másrészt a nem fizetett munka értékteremtő hatása,
továbbá a robotok megadóztatása révén a költségvetéshez
befolyó pluszforrások emelkedése. A robotok megadóztatása („elektronikus személy”) nem új ötlet. Egyes szakértők azt vallják, hogy a hatvanas évek közepén már létezett
hazánkban az „eszközlekötési járulék”, amelyet hasonló
céllal intézményesítettek az adott kor színvonalának megfelelő gazdasági környezetben. A nyugdíjak finanszírozásához szükséges bővülő források azt teszik lehetővé, hogy
a nyugdíjkorhatár fokozatosan csökkenjen, és a nyugdíjak
értéke folyamatosan emelkedjen. Amennyiben a politikai
szereplők támogatják és ösztönzik a robotok elterjedésének
ütemét, akkor a nyugdíjrendszer reformjához szükséges
források a döntéshozók rendelkezésére állhatnak.
A robotok és az ipari automatizáció megjelenése a gazdaság különböző területein ma már Magyarországon sem
csupán a jövő, hiszen Magyarországon jelenleg már több
mint 5600 ipari robot dolgozik (IFR: 2018). Az automatizálási beruházások folyamatosan kezdenek beérni, és így
egyre kevesebb élőmunkára van szükség ahhoz, hogy a gazdaság növekvő teljesítményt produkáljon.
Azon szakértők, akik az elkövetkező évek nyugdíjrendszere megváltoztatásának kiindulópontját a népesség jellemzőinek változásaiból kívánják levezetni, azok
a kedvezőtlen tendenciák láttán nagyon sötéten láttatják
a nyugdíjasok jövőjét. A nyugdíjrendszer összeomlásáról,
az idősek tömeges elszegényesedéséről, a közeli nyugdíjkatasztrófa bekövetkeztéről vizionálnak. Álláspontjuk

alapdokumentuma a mindenkori központi költségvetési
törvények kötelező (?) mellékleteként szereplő, 50 éves
demográfiai előrejelzés címet viselő iromány. Alapvetően
azokra a valóságos tényekre építik a gondolatmenetüket,
hogy a társadalomban nő az idős emberek száma és aránya,
hogy örvendetesen nő az idősek életkora, valamint arra,
hogy folyamatosan csökken a munkaképeskorúak száma.
A fentiek fegyelembevétele után úgy látják, hogy mivel
csökken a népesség, csökken a munkaképeskorú népesség száma, ezért csökkeni fog az államháztartás felosztható
forrásainak a nagysága is. A nyugdíjreform-javaslataikban
a termelékenység növekedését, a nyugdíjba vonulás határidejének emelését, a foglalkoztatottak számának kiterjesztését, esetenként a speciális járulékok bevezetését javasolják. Alapvetően az élőmunka extenzív növelésében látják
a nyugdíjakra fordítható összegek növelhetőségét. A valóság nem támasztja alá a fenti logika alapján kidolgozott
javaslatokat. Utalni lehetne itt arra, hogy miközben hazánkban a népesség az elmúlt tíz év alatt 2,5 százalékkal
csökkent, addig a GDP 36 százalékkal nőtt.
A közgazdászok között egyetértés van abban, hogy egy
ország gazdagsága, sikere, boldogsága nem függ össze az
adott ország népsűrűségével. Talán ebből is látható, hogy
az idősek méltó életkörülményeinek biztosításához a nyugdíjrendszer reformja mellett az iparban, a szolgáltatásokban
a termelékenység növelésével lehet forrásokat biztosítani.
Mindannyian olvashattuk Angela Merkel újévi üzenetében
azt a gondolatot, hogy a társadalmak legnagyobb kihívása
a digitalizáció elterjedése, „mely az élet valamennyi területét átalakítja, így a munkaerőpiacot is”.
(Azt a kérdést egyszer majd fel kellene tenni, hogy ha
a költségvetési törvény kötelező melléklete az ötven évre előre
tekintő demográfiai előrejelzés, akkor miért nincs ugyanilyen időtávra szóló kötelező termelékenységi, versenyképességi és hatékonysági prognózis.)
Karácsony Mihály
nyugdíjszakértő
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Évzáró ünnepség a NYOSZ-ban
December 9-én a budapesti József Attila Művelődési Házba hívta a mintegy 350 aktivistáját a NYOSZ és a NYUBUSZ elnöksége, ahol a szövetségek legjobb nyugdíjas vezetőit, aktivistáit köszöntötték, és kulturális gálaműsorral
zárták az évet.
Alábbiakban idézzük a NYOSZ elnökének, Némethné
Jankovics Györgyinek a beszédét, valamint a kitüntetettek
sorát, akiknek a szerkesztőség is szívből gratulál.
Tisztelt ünneplő közönség, kedves nyugdíjastársak!
Tavaly ilyenkor, így december közepe táján, hasonló ünnepi körülmények között találkozhattunk az NYOSZ
legjobb nyugdíjas aktivistáinak köszöntésére. Akkor a 30.
évfordulónk kapcsán múltidézőbb volt az ünnep, és kisebb
létszámban emlékeztünk. Ma elmondhatjuk – megköszönve a főváros 13. kerülete és a NYUBUSZ felajánlását –,
hogy nagyobb körben, közösen ünnepelhetünk a budapesti kortársakkal.
Az a tény, hogy itt, és mintegy 350 fő jelenlétében zajlanak majd a mai események – azt is mutatja, hogy némi
változás történt az életünkben, még ha nem is érzékeli ezt
mindenki –, de erről talán később.
Felidézve az egy évvel ezelőtti gondolataimat – ezennel
is hivatkoznom kell az ünnepi mondatok felelősségére,
arra, hogy nem lehetünk csak a szépre emlékezők, de kétségtelen, hogy azokat elhallgatni sincs okunk és módunk.
Így tehát egy vegyes képet felmutató, de azért tán pozitív
végkicsengésű gondolatmenetre számítsatok most tőlem.
Viszont ne számítsatok részletes évértékelésre – tudjátok,
ez a májusi küldöttgyűlés feladata, inkább csak rátekintünk az elmúlt 12 hónap tendenciáira, és arra, hogyan látom a helyzetünket, kilátásainkat.
Kezdeném egy hasonlattal, egy – tán furcsának tűnő
– példával. Untomiglan láthattuk a tévében egy szállást
közvetítő portál reklámját egy úrról és családjáról, akiről
megtudhattuk, hogy mielőtt kiválasztja üdüléséhez a szálláshelyét, megfogalmazza legfontosabb kívánalmát: hogy
legyen vasaló a hotelben. És a reklám szerint: úgy is lett
– lett vasaló. Mondhatnám azért, mert ez volt az óhaja.
Nos, a hasonlat annyiban áll a mi világunkra, hogy mi
is pontosan megfogalmaztuk – mert pontosan tudjuk –,
hogy mi a kívánságunk ahhoz, hogy ezen a Magyarország
nevű szálláshelyen mi, nyugdíjasok jól érezzük magunkat.
És sajnos a reklámbéli szóhasználattal élve: nem lett úgy.
A mi szállásadónk nem figyel a mi óhajainkra, mint a reklámbéli szolgáltató.
Vajon miért van az, hogy nem lett úgy, ahogy szerettük volna, és ahogy ma is szeretnénk? Tudjátok, 29
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olyan óhaj fogalmazódott meg 2018-ban a megyei nyugdíjas parlamenteken, amelyekből a mostani ülésszak szerint
minden ma is érvényes, és egy sem valósult meg. A válaszokat nem tudjuk egyértelműen megfogalmazni, sőt inkább azt mondom, csak tűnődő, olykor vitatkozó, érzelmi
alapon megfogalmazott véleményeket lehet megismerni,
nincs nálunk a bölcsek köve, hogy biztos és igaz választ
adjunk e kérdésre: miért eredménytelen az érdekvédelem és a hatalom közeledése? És hogy a helyzet ennél még
nehezebb, mi sem mutatja jobban: a vélemények számos
kérdésben egészen ellentétesek – nemcsak a generációban,
hanem a szövetség szervezeteiben, kisebb közösségeiben is.
Csak hogy néhány véleményt, kérdéskört nevesítsek
a legfájóbb ellentmondásokból az érdekvédelem területéről:
Vehemens vitákat hallunk ma arról, hogy van-e létjogosultsága a differenciált nyugdíjemelésnek, a nyugdíjak
bruttósításának (megadóztatásának)? Szakértőknek magukat kikiáltók pro és kontra magyarázzák a nyugdíj elvét,
ami egyfelől elfogadható (legalább valami állandónak tűnik), másfelől elfogadhatatlan, legalább is az abból adódó
mai élethelyzetek láttán.
Ugyancsak élesen ellentmondó vélemények vannak
köreinkben arról, hogy érdekeink hangosabb artikulálása
okán menjünk-e utcára, vagy inkább hagyjuk ezt a terepet
más korosztálynak?
Fontos számunkra a gyógyszer és egészségügyi ellátás
terén tapasztalható támogatási elv ellentmondása: ki fog
„győzni”?: a gazdaságossági elv – hogy ti. azok a fiatalok,
aktívak kapjanak kedvezménnyel, támogatással ellátásokat,
gyógyszereket, akik majd munkájukkal kitermelik az árát –
ha így lesz, ebben a versenyben alulmaradunk, vagy helyet
kap a szolidaritás és a humanitás elve is, amiben az idős
ember is érdekelt? Lesz-e teljes körű, minőségi és megfizethető gyógyszer, ellátás azok számára is, akik már nem fogják kitermelni az árát? – így is megfogalmazható a kérdés.
De hogy még banálisabb, hétköznapibb ellentmondásokat soroljak, itt van pl. az unoka–nagyszülő viszony.
Arról szól ugyanis a vita, hogy a történelem patikamérlegére téve a generációnkat bűnösök vagy áldozatok vagyunk-e? Mi azt gondoljuk, sok-sok területen áldozatok
vagyunk, és ugyanakkor unokáink meg felvetik, fejünkre
olvassák bűneinkként, hogy hagytuk, hogy így legyen: klímakatasztrófa, válságok, egészségügy – hadd ne soroljam.
Aztán hadd említsem föl a szó és a tett ellentmondását. Valamennyiünk fülében visszhangzanak jóságunk és
értékeink nagyrabecsülésének megfogalmazásai a sátoros
ünnepeken, idősek világnapján. És naponta tapasztaljuk
meg ennek ellenkezőjét a boltban, utcán, hivatalban, bu-

szon stb. A megaláztatás sokszor érdemtelenül az értünk
tenni akaró aktivistáinkat is sújtja – ugye Magdika Szabolcsból? Vagy: az önkéntes munka szépségéről, a civilség értékéről ugyancsak ódákat zengenek nekünk, de a
mindennapokban ott van a ránk kényszerített, felesleges
bürokrácia, értelmetlen munka, tisztességtelen pályázati
rendszer – hogy csak a legfájóbbakat említsem.
Divatja van manapság az EGYÜTTMŰKÖDÉST
szentesíteni, minden bajunk okának tekinteni az együttműködés hiányát, és minden bajunk megoldásának tekinteni az együttműködés megvalósítását. Hallhattuk ezt épp
a napokban is a Nyugdíjas Parlamenten.
De vajon ennek a szónak a tartalmát, gyakorlatát mindenki, aki az együttműködésekben érintett, közel hasonlóan gondolja-e? Mert az nem együttműködés, ha egy
partner átnyúl a másik feje felett, ha a megállapodások
ellenére másként cselekszik. Az álegyüttműködés veszélybe
sodorja a szervezeti létet, mert nincs összhangban a szervezeti hagyományokkal, a kivívott szervezeti eredményekkel,
és nem veszi figyelembe a többségi elvet. Nem rébuszokban beszélek, elvekről, amelyek a mindennapi tevékenységünkben országos szinten naponta előkerülnek, és olykor
veszélyben érzem tőlük a létünket.
Vannak partnereink, akikkel eddig is közös, de göröngyös utat jártunk, de mára elfogyott alóluk az út.
Menjünk utánuk? Segítsük őket? Hagyjuk, hogy diktáljanak nekünk? Kockáztassunk újból – csak az együttműködés kedvéért – hogy aztán ismét csalódjunk bennük? Ezek
nagy kérdések manapság.
De legyen elég a felsorolásból, nem szeretnék abba
a hibába esni, hogy túl sötétre festem felettünk az eget,
csupán azt szerettem volna felvillantani, mennyi nehéz
kérdést kell megválaszolni, döntést kell meghozni nap
mint nap ahhoz, hogy életben maradjunk, netán előbbre
jussunk. Lehet ezt országosan, de tagszervezeti szinten is
végiggondolni…
Az egyenleg meghúzásához lássuk tehát ügyeink másik
oldalát, a jót, ami éltet minket, és ambicionál, amiért itt
vagyunk, és holnap is itt leszünk – egymásnak.
Lehet, hogy a kortársi partnerségben, szervezeti számarányokban vannak veszteségeink, de vannak viszonylag új szereplők, akikkel közösen és egyetértésben tudjuk
kialakítani a korrekt együttműködés elveit és gyakorlatát:
erről szólt a nemrégiben lezajlott nyugdíjas parlamentek
sorozata, amelyet ma különösen ígéretesnek látok; és erről
szólnak az újfajta tematikus idős szervezeti egységek – hobbira vagy érdekvédelemre szerveződve. Körvonalazódik pl.
egy radikálisan gondolkodó és cselekvő idős közösségi kör,
akik keresik helyüket a mi szövetségünkben.
Nem kis dolog, hogy új ajtók nyíltak meg, új lehetőségekkel a közelmúltban: az önkormányzati választások
kapcsán. Nem tartom kizártnak, hogy megváltoznak
a közeljövőben a korosztályos érdekvédelem eredményes színterei. Míg eddig az országos szintre szegeződött
a tekintet, ezen a szinten vártuk sorsunk jobbrafordulásá-

nak eredményeit, ma ennek ígérete a helyi szinteken inkább látható. Megmozdult a vidéki nagyvárosok jelentős
részében és a fővárosban a „világ”, láthatóvá vált a szándék
az idősbarátabb helyi politika létrejöttére. Úgy gondolom,
hogy azok a politikusok kerültek helyben helyzetbe, akik
ellenzékiként (és a korábbi többpárti megegyezésre utalva ennek hivatkozási alapja is létezik) vagy függetlenként
idősbarátabb szemléletet fognak hozni a helyi közéletbe,
vagy kormánypártiként nem hulltak ki a rostán, mert eddig is támogatták az idősek törekvéseit.
Nekünk – mint a fővárosi és vidéki szervezett idősmozgalomnak – ezen önkormányzati szándékoknak a legfőbb
támaszaivá kell válnunk, és kezdeményező szerepet is kell
vállalnunk. Ez a mi érdekünk.
Itt külön kell szólnom Budapestről, ahol minden körülmény megvan ahhoz, hogy fordulat szülessen az időseket érintő ügyek intézésében. Nem új keletű – tudjuk – ez a
szemlélet a 13. kerületben, ahol vagyunk, és ahol a gesztusértéket messze meghaladó módon álltak kérésünk mögé,
hogy itt lehessen a mai rendezvény. Ezúton is köszönjük.
Bízom benne, hogy e kerületéhez hasonló gondolkodású
vezetők számosan lettek a fővárosban, és ebből a helyzetből
egy, a vidék számára is mértéket mutató, ún. zászlóshajó
képe fog kirajzolódni. Nagyon bíztatjuk a szereplőket erre,
és közreműködésünknek hangot adva, január 13-án meg is
kezdjük a tárgyalásokat a főpolgármesterrel.
A derűlátásra okot adó tényezők közül még egyet hadd
említsek: szövetségünk stratégiai szinten foglalkozik a
szervezeti innováció, újszerű törekvések, feladatok keresésével. Most egy olyan terep van kialakulóban, amelyen
jó eséllyel indulhatunk játékba: a nyugdíjas életre való
felkészítés az a téma, amelynek kidolgozására és bevezetésére megbízatásunk van, amelynek szükségességét és
létjogosultságát egyre többen megfogalmazzák, és amely
– ha jól csináljuk – szervezeti gyarapodásunk révén is sikerekkel kecsegtethet.
Végezetül hadd szóljak a szövetségünk belső viszonyairól. Ahogy én látom. Az egy éve megválasztott új vezetőtestület legfőbb értékét abban látom, hogy döntésképes,
együtt gondolkodni tudó emberek összesenje, akik szándékuk szerint – saját szervezeti életük irányítása mellett –
mindent megtesznek azért, hogy – ahogy mondják – menjen a NYOSZ szekere. De – mint elnök mondom, látva
az egyszemélyes iroda leterheltségét – kevesen vagyunk az
eredményesebb országos munkához. De ezzel a problémával igyekszünk megbirkózni.
Viszont ennek ellenkezőjét mondhatjuk el a szervezeteinkről, ahol – szerencsére – sokan vagyunk. A már említett nyugdíjas parlamentek bizonyították a közelmúltban
a legjobban: ha helyben kell a hang, a szó, a vélemény, és
mögé az ember, a kortárs – a NYOSZ-os tagszervezetek a
biztos támaszok. Mindenhol azt hallom, a NYOSZ-osokra
lehet számítani. Én szeretném megköszönni azt, hogy ezt a
véleményt segítettétek kialakítani rólunk, magunkról. Hiszen a NYOSZ általatok válik NYOSZ-szá, azzá, ami. De
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mindezekből az is következik, hogy hibáinak és sikereinek
is együtt vagyunk okai, elszenvedői és élvezői is egyben.
Beszédemben mind ez idáig nem hangzott el egyetlen
adat, szám, hivatkozás sem, tények sem igazán, inkább
problémákról és megoldásokról beszéltem. Mondandóm
utolsó részében azokról szeretnék beszélni, akik mindezen
problémák és feladatok kusza káoszában is kitartanak mellettünk, és a helyükön állva, dolgozva példamutató aktivitással, szorgalommal teszik önként vállalt közösséggyarapító és -boldogító áldozatukat. Mert vannak, akik ezt több
évtizedes megszállottsággal, felelősségtudattal és lelkesen
teszik. Őket ünnepeljük ma.
A napokban Pannonhalmán egy rendezvényen voltam,
és az ott töltött két óra egy számomra fontos megfigyeléssel, tanulsággal járt. Megosztom veletek. Volt a színpad,
magasan, és volt a lépcső, korlát nélkül. És volt két ügyes
férfiember, aki két órán át mást sem csinált, mint segítette
az embereket a lépcsőn fel és le. Ők nem voltak vezetők,
nem nyomasztotta őket a pénzügyek vagy más ügyek felelőssége, csupán a karjukat nyújtották annak, akinek szüksége volt rá. És mégis nagyon fontos szerepük volt – tőlük
voltak sokan biztonságban.
Eszembe jut egy film, amely egy szállodai portásról szól,
aki 40 éven át nem tett mást, mint ajtót nyitott a szállodába betérőknek, távozóknak. Nyugdíjazásakor annyit mondott az őt elbúcsúztatóknak, hogy semmi fontosat nem
tett az életében. Valaki pedig így válaszolt neki: – De úgy,
ahogy te nyitottad ki az ajtót, úgy nem tudja senki sem…
Szóval a sok kis, egymást segítő mozdulatból, jó szándékból és segíteni akarásból épül, kovácsolódik eggyé a mi
kis világunk, amelyet ha jól megszervezünk magunknak,
akár egy kis Kánaánt is megalkothatunk – sokunknak.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!

A kulturális gálaműsor valamennyi szereplőjének, közreműködőjének ezúton mond
köszönetet a NYOSZ elnöksége: a budapesti 13. kerületi csengetyűs nyugdíjasoknak, Hani Jánosné versmondónak Győrből,
a szombathelyi Dalkommandó könnyűzenei formáció tagjainak, az acsalagi Lila
Akác Nyugdíjasklub „humorbrigádjának”,
a Bolero Szenior Táncklub tagjainak Budapestről, a Somogy megyei Buzsáki Népdalkör tagjainak, a Németh Györgyné–Rixer
Károly alkotta ének párosnak, az Akkordeon Tánczenekarnak, a műsort szerkesztő és vezető Kengyel Zsuzsannának,
a százhalombattai és budapesti segítőknek, aktivistáknak, Horváth Istvánné
NYOSZ-irodavezetőnek és mindazoknak,
akik a program sikeréért dolgoztak.
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„A vers az, amit mondani kell…”

Ady üzenetét
tolmácsolták
Versmondóverseny Miskolcon

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége
Díszoklevelét kapták:
Böde Sándor, a Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetségének elnökségi tagja; Csordás Istvánné, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnökhelyettese; Csóka Tamás nyugállományú ezredes, a Repülők és Rendvédelmiek
Bajtársi Egyesületének kecskeméti elnöke; Dévai Jánosné,
a Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetségének elnökségi tagja; Dömötör István, a szombathelyi Aranykorúak Sportegyesület elnöke; Fenyvesi József, a győri
Arrabona Városi Nyugdíjas-egyesület korábbi alelnöke;
Gerencsér Györgyné, a nagykanizsai Pedagógusklub elnöke; Gulyás Lajos, a Sárszentmihályi Nyugdíjasok Közhasznú Egyesületének elnöke; Hartman János, a Debreceni
Nyugdíjas-egyesület tagja; Dr. Horváth László, a NYOSZ
Sportbizottságának korábbi elnöke, az MSZP Nyugdíjas
Tagozata ügyvezető alelnöke; Juhász Istvánné, a Csengeri
Szeretet Nyugdíjas-egyesület elnöke; dr. Károly Gabriella, a Csopaki Nyugdíjasklub vezetője; Kedvesné Begala
Mária, az Ózdi Nyugdíjasklub titkára; Lovák Ibolya,
a Pécsi Nyugdíjasok Egyesületének tagja; Molnár Gabriella, az Életért a Rák Ellen Egyesület vezetője; Molnár József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) elnökségi
tagja, a sajókeresztúri Őszi Napsugár Nyugdíjasklub vezetője; Pápainé Nagy Zsuzsanna, a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége pénzügyi vezetője; Szabó
Edit, a Komáromi Városi Nyugdíjas-egyesület leköszönt
elnöke; Takács Miklósné, a Demjéni Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője; Varga Imréné, a Nyugdíjasok Nógrád
Megyei Szövetsége könyvelője, ügyintézője; Zadravecz
Margit, a Kisalföldi Őszidő Alapítvány elnöke, a PANNON Nyugdíjas Egyesület alelnöke, a NYOSZ Felügyelő
Bizottságának tagja; a Buzsáki Nyugdíjasok Egyesület
Népdalköre.
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége PRO SENIORE
kitüntető díját kapta
Bujdosó Sándorné, a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség
korábbi elnöke; Király Istvánné, a NYUBUSZ alelnöke;
Szabóné dr. Csiszár Gabriella, a Nyíregyháza és Térsége
Nyugdíjasszövetség elnöke; Somogyváry Attila, a Nyugdíjasok Egyesülete Pécs korábbi elnöke; Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke.

November 23-án, Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi könyvtár földszinti nagytermében rég nem látott
kedves ismerősök, nyugdíjasok s egyben versmondók köszöntötték egymást nagy örömmel. A BAZ Megyei és Miskolc
Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége és az Északkelet Magyarországi Regionális Versmondók Egyesülete ez
alkalomra hirdette meg a költő születésének 142., halálának
100. évfordulója alkalmából az Ady Endre ÉK. Magyarországi Regionális Versmondóversenyt. A szemlén 5 megye
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) nyugdíjas szervezeteinek legjobb
versmondói léptek fel. Mindannyian olyanok, akik az évek
során különböző megyei megmérettetéseken kiemelkedő teljesítményt fölmutatva kiérdemelték a részvétel lehetőségét.
A találkozót a nyugdíjasszervezet részéről Teszárovics Miklós, a BAZ megyei NYÉSZ elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy milyen elhívatott munkát végez
az általa képviselt szervezet a különböző művészetek iránt érdeklődő, azokat művelő időskorúak folyamatos tehetséggondozásában, a rendszeres megmérettetés lehetőségének megteremtésében. Külön kihangsúlyozta a különböző intézmények
értékes, támogató segítségét, azt, hogy készséggel biztosítanak
helyszínt a rendezvények lebonyolítására. Erre kiváló példa
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral való sokéves együttműködés, amelynek eredményeként a teremben
ülők mintegy „hazajöhettek” verset mondani.
A másik rendező szerv, a versmondók egyesülete nevében,
Káelné Kovács Rita elnök asszony üdvözölte a megjelenteket,
Kányádi Sándortól idézve az ennek az írásnak a fölcímét adó
mondatot. Beszélt a versek fontosságáról egy ember életében
és a közösségekben betöltött meghatározó szerepéről. Tisztelettel szólt azokról, akik időskorukat s az ezzel járó számos
gondot, nehézséget félretéve verset tanulnak, kiállnak hallgatóságuk elé, s minden képességüket latba vetve igyekeznek
értéket közvetíteni.
A verseny moderátora dr. Jacsó Pál, az ÉK Magyarországi
Regionális Versmondók Egyesületének elnökhelyettese volt,
aki miután köszöntötte a megjelent versmondókat, kísérőket,
rövid versrészlettel teremtette meg az esemény hangulatát.
A rendezők nívós zsűrit hívtak meg a produkciók értékelésére, melynek elnöke: Papp Lajos nyugalmazott irodalmilap-főszerkesztő, illetve Fecske Csaba, mindketten József
Attila-díjas költők, míg a harmadik tag Érsekcsanádi István
nyugalmazott középiskolai igazgató, irodalom–latin szakos
tanárként több irodalmi színpad szervezője. A zsűri elnöke

Ady munkásságát, a versmondás fontosságát, ennek a nyugdíja szövetségek által elmélyített hagyományait méltatta, és
zárásképen pedig egyik versét adta elő.
Ezután következett a tulajdonképpeni szemle, melynek
résztvevői örömmel s egyben izgalommal tapasztalhatták
meg, hogy az utóbbi évek egyik legerősebb mezőnye vonult
fel. A versválasztás a költő szinte teljes munkásságát lefedte
témában és a versek hangulatában egyaránt. Átfedés csak két
alkotás esetében fordult elő, de ez is inkább színesítette a programot, bemutatva, hogy az előadók személyiségén átszűrődve,
hogyan szólal meg két „hangszeren” ugyanaz a költemény.
A lelkiismeretesen fölkészült, igen tehetséges versmondók
nagyon magasra tették a mércét, s keményen megdolgoztatták a három döntnököt. A közel 20 Ady vers meghallgatása
után üde színfoltként hatott a zsűrielnök meglepetése. Jelen
lévő unokája, Kornélia – egy ragyogó szépségű ifjú hölgy – aki
Tajvanon, kínai édesanyától született, anyanyelvén adott elő
egy rövid, ám megható költeményt, melyet az ugyancsak jelen
lévő édesapja, Papp Gábor tolmácsolt. Amíg a zsűri dolgozott,
a rendezők szendvicsebéddel vendégelték meg a megjelenteket.
A versmondók méltán vehették át a versenyen való részvételüket értékelő emléklapjaikat, egy-egy ajándék verseskötet kíséretében. A zsűri hat versmondót részesített kiemelt
elismerésben, akik erről oklevelet s mellé könyvcsomagokat,
valamint a szponzorok (Borkúti László, Bíbor Könyvkiadó,
Magyar Versmondók Egyesülete, Északkelet-magyarországi
Regionális Versmondó Egyesület, UNI-HOTEL, UNI-Café, Miskolci Diákotthon Kft., Belfrit Miskolc Kft., Gallusz
Fitnesz Kft. és az Avasi Borút Egyesület) által felajánlott ajándékokat kapták meg. Díjazottak név szerint: Gáspár Imre
(Gyöngyöshalász, Heves megye), Mező Levente és Mező
Leventéné (Hajdú-Bihar megye), Hanuszik Sándorné (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Adámi Ervin és Péderi István
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye).
A rendezvény támogatóinak jóvoltából különdíj is átadásra
került. Külön elismerésben és díjban részesült: Bedőcs Lajosné, Szarka Andrásné és Szebenyi Lajosné, (mindhárman Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiek).
A zsűri elnöke egyben értékelte a mezőny teljesítményét,
s a jövőre nézve megszívlelendő, a továbblépés lehetőségeire
utat mutató tanácsokkal látta el a versmondókat.
A felemelő, gazdag élményeket nyújtó költészeti szemle
Teszárovics Mikós zárszavával ért véget.
-sp-
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Sikeres és mozgalmas év lezárása

30 éves a Sarkadi
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete
Jeles születésnapot, fennállásának harmincadik évfordulóját
ünnepelte az elmúlt év végén Sarkad város egyik kiemelkedő
civil szervezete, a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete.
A harmincéves évfordulóra a helyi Bartók Béla Művelődési Központban szervezett, teltházas rendezvényen emlékezett
meg az egyesület tagsága, de jelen volt tizenegy tagegyesület
képviselője, a városvezetés tagjai, és érkeztek a szomszédos
Nagyszalontáról is nyugdíjastársak.
A városvezetés részéről Mester Judit Ibolya köszöntötte a
jelenlévőket, aki tolmácsolta dr. Mokán István polgármester
és a város képviselő-testületének jókívánságait, továbbá kihangsúlyozta, hogy a köszönője fogalmazásakor kezébe vette
az egyesület emlékkönyvét, s abba belelapozva az első bejegyzés 1989-es volt, amit az egyesület akkori elnöke, Szabó
Jánosné Kiss Ica néni jegyzett. Az emlékkönyvben olvashattunk Kiss Lajos bácsiról, az első elnökről, hogy hogyan szervezte meg az első kirándulást, majd felbukkant Földesi Sanyi
bácsi neve is, akinek alakja most is előttünk van, egy igazi
régivágású úriember formájában. De említést tett Ica néni
még Gyetvai Lajos bácsiról is, akinek nótáit még most is őrzik a Bartók Béla Művelődési Központ falai a Dalostalálkozó
formájában. Lajos bácsit követően dr. Vass Györgyné Rózsika vette át a stafétabotot, s terelte az egyesületet a pályázatok
világába, akinek és aminek köszönhetően sok szép rendezvény lehetőségével gazdagodott a közösség. A jelenlegi elnök
Puskásné Rózsikának egyik napról a másikra kellett átvennie
a vezetést elődjétől, gyorsan bele kellett állni a rendezvények,
pályázatok, versenyek világába.
A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete megalakulása óta meghatározó közössége településünknek, s bizton
állítom, hogy egyik legaktívabb egyesülete is – hangsúlyozta
az alpolgármester asszony. Majd azzal folytatta, hogy ő maga
az intézmény vezetőjeként húsz éve kísérheti figyelemmel a
csoport életét, de mindig is csodálattal adózott a tagok felé,
hiszen mindig látta őket vidáman egy-egy rendezvényen,
boldogan egy országos megmérettetés eredményes szereplését követően, látta őket szomorúan, tagtársuk elvesztése során, de soha nem látta csüggedni őket, soha nem látta azt,
hogy érdektelenek lettek volna egymás vagy az egyesület
iránt. Mintha megannyi láthatatlan aranyfonal kötne össze
valamennyi tagot, s ez a szeretetcsatorna adna hitet az előttük
tornyosuló bármely akadály leküzdéséhez.
Sokszor kapom magam azon, hogy a nyitott ajtómon
keresztül beszűrődik az egyesület próbáinak zaja. Hallom,
ahogy régi népdalokat tanul az énekkar. Vagy Babi óvó néni
tanít be egy-egy új koreográfiát, s közben megpittyen a tele-
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fonom, s a Facebook jelzi, hogy egy mosolygós fotón nyugdíjas tagjaink éppen egy fürdőből jelentkeznek be, vagy éppen
az ország túlsó feléről hoznak el egy Ki mit tud?-ról aranyminősítést. Ekkor elmosolyodom és örömmel nyugtázom, hogy
van élet a nyugdíj után is, hogy a nyugdíjaskor nem egyenlő
a nélkülözöttséggel, a magánnyal, hanem az egyesületnek
köszönhetően igenis egy hatalmas tengert alkot, igazi közösségként példát mutatva a fiatal generációnak emberségből,
tiszteletből, gondoskodásból, szeretetből – mondta Mester
Judit Ibolya alpolgármester asszony.
Gondolatait azzal zárta, hogy Sarkad város vezetése mindig is hálával gondol a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületére és annak szeretett tagságára, hiszen sokat elárul
egy városról, hogyan bánik időskorú lakóival. Mi mindig
igyekszünk megköszönni azt a sok jót, amit kapunk Önöktől. Igyekszünk mindig támogatni rendezvényeiket, kirándulásaikat, igyekszünk hozzájárulni a versenyeken, rendezvényeken való részvételeikhez. Hálásan köszönjük Önöknek
azt a pénzzel nem mérhető önkéntes munkát, amit tesznek
Sarkadért immáron 30 esztendeje. Kívánom, hogy a jövőben
is ilyen vagy ennél nagyobb sikereket tudjunk elérni közösen
– zárta gondolatait Mester Judit Ibolya.
Az alpolgármester asszony mellett a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Kulturális
Alap vezetői is köszöntötték a születésnapját ünneplő egyesületet, tagjait, valamint vezetőjét, Puskás Sándorné elnök
asszonyt.
A köszöntőket követően a színes műsorról az egyesület
szólóénekesei, versmondói, énekkara és tánccsoportjának
tagjai gondoskodtak. A köszöntőket követően közös ebéddel
folytatódott a rendezvény, ami annak a 200 szeletes tortának az elfogyasztásával zárult, amit dr. Mokán István polgármester küldött nagyrabecsülése mellett. A nap hátralévő
részében pedig jó hangulatú nótaszó, zene és tánc kerekedett.
A rendezvény megszervezése kapcsán az egyesület köszönetet mond Sarkad város polgármesterének, önkormányzatának, a művelődési központnak és a többi önzetlen támogatónak.
A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.

December 7-én tartotta az Aranykor Városi Nyugdíjasklub
a 2019-es év évértékelő és karácsonyi ünnepségét Komádiban, a Barsi Dénes Általános Iskola ebédlőjében, amelyen
többek között megjelent Molnár Ferencné, a H-B megye
és Debrecen Nyugdíjasszervezetek Szövetségének elnöke,
Bulcsu László, a H-B megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Kökény Istvánné, a Debreceni Nyugdíjasegyesület alelnöke, Hidvégi László alpolgármester, Nagy
Jánosné, a Komádi és Régiója Fejlődéséért Közalapítvány
elnöke, Tusz Enikő, a KOMOTTHON Idősek Otthona
és Komádi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, Debreczeni Mária önkormányzati képviselő, Bura Zoltán,
a Komádi Polgárőr Egyesület elnöke, Karika Róbert,
a Dél-bihari Szociális Központ vezetője és Balogh Sándor
lelkipásztor.
Mike Zoltán elnök köszöntötte a meghívott vendégeket és a
megjelent klubtagokat, majd megtartotta évértékelő beszámolóját. Hosszan értékelte az eltelt időszakban elvégzett munkát.
Az évzáró hagyományától egy kicsit eltérve egy pár adatot is
felolvasott az elmúlt 17 évről. Évente több alkalommal tartottak bográcsozásokat, szalonnasütéseket. Sportrendezvényeken
szinte minden évben az első helyezettek vagy az első három
helyezett között voltak. Irodalmi csoportunk és citeraegyüttesünk több megyei és országos versenyen kitűnően szerepelt.
Tánccsoportunknak 2016-ig 69 fellépése volt, több megyei
és országos első helyezésük volt. Népdalkörünknek a tíz év
alatt 114 fellépése volt. Kétszer volt minősítésen, először Szeghalmon ezüst-, Hódmezővásárhelyen aranyminősítést kapott.
Kirándulásunk: 18 magyarországi, 15 romániai, 7 szlovákiai, 2 lengyelországi és 1 ausztriai volt. Ezekben az adatokban
nincsenek benne a kilenc nagyszalontai anyák napi kórusfesztivál és a szintén nagyszalontai 7 bográcsfőző verseny napjai.
A beszámolója végén megköszönte minden támogatónak a
segítségét, a klubtagság munkáját, végül pedig mindenkinek
békés karácsonyt, örömökben gazdag, boldog új évet és nagyon jó egészséget kívánt. A beszámoló után következtek a
hozzászólások. Elsőként Hidvégi László alpolgármester olvasta fel Tóth Ferenc polgármester levelét, amelyben kiemelte a
klub kiemelkedő eredményeit és azt, hogy együtt voltak és
közösséget alkottak, amiben nagyon nagy szerepe volt a klub

elnökének Mike Zoltánnak. „Ebben a világban az összetartozás, a közös célért tenni akarás hatalmas dolog. Az Aranykornál
ez mind megtalálható, hiszen a legnagyobb létszámú és a legsikeresebb egyesület a városban” – írta levelében a polgármester. Molnár Ferencné, a H-B megye és Debrecen Nyugdíjasszervezetének elnöke hozzászólásában elmondta, hogy olyan
értékeket teremtenek a nyugdíjasok, hogy büszkék lehetünk
rá. Amikor legelőször az Országos Nyugdíjas Szövetségnél
hallották Komádi nevét, kijavították Komáromra. A lényeg
az, hogy fogalmuk sem volt, hogy hol van ez a település. És
akkor olyan bátor volt a klubelnök, hogy meghívta a NYOSZ
elnökét, aki eljött Győrből Komádiba, hogy megismerje a települést és a klub munkáját. Hozzászólása végén gratulált a
klubnak az elvégzett kitűnő munkáért, és felolvasta Szrenka
Pálnénak, a NYOSZ alelnökének a levelét. Bulcsu László, a
H-B megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke méltatta
a klub munkáját, kiemelve ebben az elnök szerepét. Nagyon
sajnálja, hogy lemondott, de ezt a döntést tiszteletben kell tartani. A hozzászólások sorát Balogh Sándor református lelkész
zárta, aki elmondta, hogy a beszámoló hasonló, mint mikor
az ember visszatekint a múltjára. Ha visszatekintünk, akkor
hálával kell hogy visszatekintsen az ember, hálát adva Istennek
azért, hogy küldött embereket, akik tették a dolgukat. Isten
áldását kérte az egyesületre és annak vezetőjére.
Ezután következett a kultúrműsor. Elsőként K. Nagy
Zsófia fuvolaszólóját hallgattuk meg, majd a népdalkör népdallal, a 95 éves Szilágyi Miklósné Juliska néni karácsonyi
és népdalcsokorral lépett fel. Ezután Kovács Imre operett- és
nótacsokrot adott elő, majd Kolozsvári Andrásné szavalatát
hallgattuk meg.
Őt Varga Zsigmond követte, aki nótacsokorral mutatkozott be. Mike Ferencné és Cserép Imre verset mondott, majd
Kirimi Pálné egy szép népdalt adott elő. A kultúrműsort a
klub népdalköre zárta egy karácsonyi dalcsokorral. A népdalkör alakulásának tízéves évfordulója alkalmából minden
tag ajándékban részesült és emléklapot kapott. A műsor után
a Mikulás lepte meg a jelenlévőket kis ajándékkal, majd következett a vacsora. A táncos mulatozás hajnalig tartott, a talpalávalót ifj. Szabó Sándor szolgáltatta.
Cserép Imre
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Kitüntették az elnök
asszonyt

Karácsony előtt, elsősök között

Barabásné Soltész Éva 4 éve Fejér megyében, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nyugdíjasok Baráti Egyesületének az elnök asszonya, melyhez 11 nyugdíjas klub tartozik.
Ő a vezetője és megalapítója a Szabad Egy Táncra Nyugdíjasklubnak is. Folyamatosan azon munkálkodik, hogy
minél tartalmasabb, aktívabb, szórakoztatóbb nyugdíjas
élete legyen az egyesület tagjainak, minél szélesebb körben kapjanak tájékoztatást a különböző kulturális és egyéb
rendezvényekről, hogy lehetőségük legyen azokon részt
venni. Legrangosabb rendezvényei: februárban farsang a
Civil Központban, májusban a Tavaszi Kulturális Fesztivál
(Muzsikál az Erdő), szintén a Civil Központban. Itt a tehetséges nyugdíjasok színvonalas műsorral szórakoztatják a
közönséget, énekkel, versekkel, tánccal stb. Október elseje
az idősek világnapja, amelyet a hagyományoknak megfelelően a Velencei Resort&Spában rendez meg az egyesület.
Egy évben kétszer kirándulást szervez az egyesület tagjainak. Idén Ópusztaszer–Szeged és Abaliget–Pécs volt az úti
cél. Minden hónapban szervez a Szabad Egy Táncra klubnak egy nyilvános táncdélutánt, ahol mindig nagyon jó a
hangulat. Ezenkívül aktívan részt vesz a tagokkal együtt a
város által szervezett rendezvényeken is. Szoros barátságot
ápol a határon túli magyarokkal is. Április 27-én részt vett
a Sárszentmihályi Nyugdíjas Kórussal Eszéken a „Tavaszi
szél vizet áraszt” Regionális Kórustalálkozón, szeptember
12-én pedig Csókában a Borfesztivál és Kórustalálkozón.
Az Eszéki Nyugdíjas Kórus pedig színvonalas műsorral
szerepelt az idősek világnapján Velencén. Mindkét nyugdíjasklubbal szoros barátságot ápol. Az elnök asszony
nemcsak rendezvényeket szervez, hanem aktívan segíti a

– Helyezkedjetek el a padokban, meg itt elöl a szőnyegen,
gyerekek, mert három nyugdíjas vendégünk a régi karácsonyokról fog nektek mesélni! – mondta a nyíregyházi
Bem József Általános Iskola három elsős osztályának egyik
tanítónője, amikor meglátogattuk őket mint a Dialóg
Nyugdíjas-egyesület tagjai, Kardos Lászlóné Marika elnök
vezetésével.
S amikor elcsendesült a társaság, szinte tátott szájjal
hallgatták a még háborús idők karácsonyairól szóló élményeinket.
– Amikor én még akkora kislány voltam, mint ti most,
Debrecenben éltünk, és nagyon vártam a Jézuska ajándékát – mesélte egyikünk, dr. Szőke Lajosné Anna. – És nem
is csalódtam, mert a gyertyáktól, csillagszóróktól fényes
fenyő alatt egy igazi hajas, alvó baba várta, hogy kézbe
vegyem. Nézzétek, elhoztam nektek is megmutatni, mert
máig megőriztem. S még ma is behunyja a szemét, ha lefektetem…
Lelkesen örvendeztek a gyerekek a porcelánbaba láttán,
volt, aki kézbe vehette, és megsimogathatta haját.
– Én meg fiús játékokra emlékszem a gyermekkori karácsonyokról. Kisautó, falovacska, gumilabda. Itt, Nyíregyházán nagyon szerény karácsonyfánk volt, nagymamám
sztaniolpapírba csomagolta a maga készítette karamellás
cukorkákat. De nagyon finomak voltak – mesélte az idős
doktor bácsi, dr. Dolinay Tamás.
– Én Budapesten éltem át 1944 karácsonyát. Nem mehettem iskolába, mert a városban német katonák voltak,
kívülről oroszok lőtték és bombázták a házakat, hidakat.
Nagyon féltünk.
– És el tudtatok bújni valahová – kottyantott közbe egy
kislány.

kisnyugdíjasokat és a rászorulókat is. Ingyenjeggyel részt
vehetnek azok a nyugdíjasok a színházi főpróbákon, akik a
színházjegyet nem nagyon tudnák kifizetni. A nyugdíjasok
körében (nemcsak az egyesületi tagoknak) népszerűsíti a
NYOSZ-kedvezmény kártyákat, amelyekkel a nyugdíjasok
különböző kedvezményeket vehetnek igénybe az üzletekben és az Agárdi Gyógyfürdőben. Tavaly az idősek világnapján és karácsony előtt is pénzgyűjtés volt két kerekesszékes iker kislánynak. Az elnök asszony vitte fel a pénzt
a kislányoknak, és azóta is figyelemmel kíséri az életüket,
ruhákkal és egyéb módon segíti őket.
Ezt a nagyon aktív és sokoldalú tevékenységet mindig
mosolyogva, vidáman, jókedvűen, optimistán és lelkiismeretesen végzi. Mindezek mellett még van energiája táncolni és fellépni a Szenior Örömtánc Csoporttal. Példamutató
munkája és életvitele alapján a Széchenyi-díj a Közügyekért díjban részesült.

Mikulásünnepség
az alsójózsai nyugdíjas
egyesületnél
A klubtagjaink izgatottan várták klubgyűlésünkön a Mikulást, aki a Krampuszával az esti órákban érkezett meg
hozzánk, a hívogató éneklésünk közben. Az ajándékokkal
teli puttonyával, s fáradtan érkező Mikulást énekekkel vártuk, nagy örömmel fogadtuk és szívesen láttuk újra. Tudva, hogy messze LAPPFÖLD-ről érkező, hosszú útján igen
elfáradhatott, így Őt szívesen hellyel kínáltuk és sok-sok
mondókával, szavalatokkal is köszöntöttük. A Mikulásunk
és segítője mindenkinek ajándékcsomaggal kedveskedett.
A MIKULÁS-ünnepi szép megemlékezésünk kedves em-
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– Igen, négyemeletes házunk pincéjében éltünk. Egy
jólelkű néni – aki azt mondta, nem fél kimenni, mert őt
nem fogja a golyó – hordta nekünk az ennivalót. Szójalisztet hozott, abból sütöttek az asszonyok fekete kenyeret.
Aztán karácsony délutánján, amikor egy kis csend volt a
városban, édesanyám felvezetett a csomagolópapírral betakart, kitört ablakú lakásunkba, ahol egy fenyőág alatt ez
a könyv volt az ajándékom – lapoztam fel Tompa Mihály
verseskötetét. Akkor is háború utáni világban éltek őseink.
Hallgassátok csak, mit írt a költő! „Száraz ágon hallgató
ajakkal / Meddig ültök csüggedt madarak? / Nincs talán
még elfeledve a dal, / Melyre egykor tanítottalak? (…) /
Fiaim, csak énekeljetek!”
Erre válaszul felcsendült minden gyermek és nyugdíjas
közös éneke: „Mennyből az angyal…” Örültünk, hogy
remélhetően emlékezetes „szabadbeszélgetés-órát” tarthattunk kisiskolásainknak!
És pár nap múlva, amikor a nyugdíjas-egyesületi tagok
számára karácsonyi évzáró búcsúvacsorát tartottunk, bevonultak az iskola kisdiákjai, hogy verses-énekes műsorukkal
hálálják meg generációs kapcsolataink érdekes eseményét.
Erdélyi Tamás, a Dialóg titkára

lékeket elevenítettek fel újra. Az ilyen hagyomány felelevenítő és azt újra megélő esemény csakis kedves emlék marad
a résztvevők számára. Köszönet a Mikulásnak és köszönet
az aktív közreműködőknek.
A szépkorúak nevében: Gorzsás Antal
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Országházlátogatás kilencedik
alkalommal
Országház-látogatást szervezett ötven fő részére a Szolnok
Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális
Egyesületének elnöke, Deák Jánosné.
A Látogatóközpontból az udvarias kísérőnk az arany
lépcsőházon át a díszlépcsőhöz vezetett. Innen láthattuk
Stiendl Imre Országház tervező-építő szobrát, az ólomüveg
ablakokat, melyek úgy menekültek meg a II. világháború
pusztításától, hogy a ház dolgozói elrejtették. A svéd király
ajándéka nyolc darab svédgránit-oszlop, a világon egyedülálló. Az Országház díszítésére 40 kg aranyat használtak
aranyfüst formájában. Meghatódottan szemléltük a díszőrséggel vigyázott Szent Koronát, a jogart, az országalmát és
a kardot. Találkozhattunk a kupolacsarnokban dr. Kállai

Jubileum a debreceni
Postás nyugdíjasainál

Mária országgyűlési képviselővel, aki örömmel üdvözölte
a szolnoki csoportot. A királyok szobrai és a társalgóteremben látható, Békésszentandráson másfél év alatt, kézzel
szövött szőnyeg mindenkit lenyűgözött. Szétnézhettünk
a csodálatos felsőházi ülésteremben. A csoport több mint
fele most először volt az Országházban, néhányan iskolás
korukban voltak itt. Az Országház építését, belső tereit
bemutató egykori képeket csodálhattuk meg végül. Megtudhattuk, hogy az Országház építését csak magyar anyagból, magyar munkások végezték. Nem elég egyszer látni
a csodálatos Országházat, jövőre is el kell jönni – ezekkel
a gondolatokkal indultunk haza.
Deák Jánosné, Szolnok

A felsőtárkányi nyugdíjasok rendhagyó agytornája
A Felsőtárkányi Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet szervezésében első alkalommal rendezték meg Felsőtárkányban
az Országos Rummikub-versenyt. A rendezvényt támogatta a helyi önkormányzat és a művelődési ház.
A rendhagyó agytornán 48 játékos mérte össze tudását és
szerencséjét. A versenyzők Egerből, Poroszlóról, Budapestről, Jász-Nagykun Szolnok megyei Karcagról és a Hajdú
megyei Kabáról érkeztek. A baráti és családias hangulatú
délutánon a helyi nyugdíjasok gondoskodtak a résztvevők
vendéglátásáról.

A játék nagy népszerűségnek örvend a helyi nyugdíjasklub tagjainak körében. Közülük alakult ki egy kis csapat,
akik rendszeresen részt vesznek országos versenyeken. Gratulálunk a dobogósoknak: I. helyezett: Székely Zsuzsanna,
II. Urszuly József és akikre büszkék vagyunk, a III. Gombás Imréné, a IV. pedig Ferenc Henrietta.
Köszönjük a munkáját Turi Sándornak, aki nélkül ez a
verseny nem jött volna létre! Reméljük, a versenyzők magukkal vitték a mi kis falunk szépségét, jó hírét, a nyugdíjasklub szeretetét! Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!
Bakondi Jánosné
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Nem mindennapi eseményre gyűltek össze november 19-én
a Postás Nyugdíjasklub tagjai, ugyanis a klub alakulásának
40 éves évfordulóját ünnepeltük. A jubileumi ünnepségre
a Postás Üdülőben került sor több mint száz résztvevővel.
Az ünnepi megemlékezést megnyitó Katonáné Magdi
üdvözölte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket: Szőllősi Bélát, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi
Igazgatóság vezetőjét, Molnár Ferencnét, a HBM és Debrecen Nyugdíjasszervezeteinek Szövetsége elnökét és Bokor
Ferencet, a Hajdú-Bihari Nyugdíjas Híradó főszerkesztőjét,
majd elindította az egész napos műsorfolyamot.
Kezdetnek az utóbbi 10–12 év eseményeit bemutató
vetítéssel idéztük fel a legszebb pillanatokat, miközben a
nyugdíjasok himnusza szólt.
Vámosi Lászlóné Margó gyönyörű versével folytatódott a
műsor, majd a Rozmaring Népdalkör köszöntötte a jubiláló
klubot egy vidám dalcsokorral.
Ezután Czinege Imre klubvezető ünnepi beszédében felidézte az alapítással kapcsolatos tudnivalókat és az eltelt idő
eseményeit.
A nyugdíjasklub alakításának gondolata akkor merült
fel, amikor a 70-es évek közepén megszűnt a Postás Kultúrotthon. Az első vezető Dr. Szakál László volt, őt követte
Kozák Sándorné, majd Kériné Bakó Irén és 2005 januárjától Czinege Imre, aki jelenleg is betölti ezt a tisztet. Eleinte
működött kézimunka- és fotószakkör is a nyugdíjasklubon
belül, azonban ez régen megszűnt. A klub eleinte szorosan
kötődött a volt munkahelyhez, hiszen a jelentős anyagi támogatáson túl számos más formában segítették a nyugdíjasokat. Ez a támogatás az idők folyamán megszűnt, azonban
így is jó kapcsolatot ápolunk volt munkahelyünkkel, munkatársainkkal és a vezetőkkel.
A klubot 12 főből álló vezetőség irányítja, és bizonyos
ismétlődő tematika szerint működik. Havonta tartunk
rendezvényeket, amelyekhez mindig kapcsoljuk az aktuális eseményeket (pl.: farsang, költészet napja, anyák napja,
nemzeti ünnepek stb.). Köszöntjük az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő házastársakat, megemlékezünk
a jeles születésnapokról.
A klubtagok aktívan részt vesznek a programok alakításában, műsorok összeállításában. Nagy segítségünkre van a
Rozmaring Népdalkör, akik rendszeresen színvonalas, irodalmi elemekkel tűzdelt műsorral kedveskednek.
A programok színesítése érdekében időnként – szerény
anyagi lehetőségeinkhez mérten – vendégelőadókat hívunk.
A nyári hónapokban népszerű program Debrecen-Bánkon a bográcsozás, szalonnasütés. Két szakácsunk, Bor Laci
és Szabó Lajos gondoskodik a pörköltről, gulyásról, slambucról.

Nagy sikerre van a kirándulásoknak is. Az ország számos
területére eljutottunk, de voltunk a környező országokban
is. Kedvelt őszi kirándulási célpont a nyíradony-guthi erdészet és a tarcali Kovács pincészet. Ezeket a kirándulásokat összekötjük a közeli települések megismerésével, mert
sokszor értékes látnivalókat rejtenek azok a kis falvak, városok, amelyek nem a legismertebb turisztikai célpontok.
A klub szervesen kapcsolódik a megyei nyugdíjasszervezetekhez. Ezek kulturális rendezvényein, kirándulásain,
baráti találkozóin rendszeresen részt veszünk, és ápoljuk
a kapcsolatainkat.
Czinege Imre beszámolójának végén megköszönte a tagságnak az összetartást és az aktivitást, és további sok szép,
egészségben együtt töltött évet kívánt a közösségnek.
A beszámoló után Szőllősi Béla igazgató úr üdvözölte a
40 éves klubot. Felidézte, hogy kezdő postásként miként
segítették át a nehézségeken, milyen türelemmel tanították
azok a dolgozók, akik ma itt vannak a nyugdíjasok között.
Felidézte, hogy a klub alakulásának évében milyen események voltak Debrecenben és a posta életében. Példaértékűnek nevezte azt az összetartást, vidámságot, aktivitást,
ahogyan a postás nyugdíjasok ebben a klubban tevékenykednek, és reméli, hogy húsz év múlva, amikor ő is nyugdíjas lesz, ugyanilyen jól működik, és beléphet ebbe a körbe.
Ezután Molnár Ferencné, a Megyei Nyugdíjasszövetség
elnöke köszöntötte az ünneplő közösséget. Meleg szavakkal méltatta a klub munkáját, az egymást segítő, összetartó
kollektívát és a remek rendezvényeket, amellyel egymásnak
is sok örömöt szereznek a klubtagok. A szövetség nevében
maradandó ajándékot hozott: a klub jubileumát is kifejező
serleget és egy oklevelet.
Ezt követően a klub utóbbi 10–12 évének eseményeiből
összeállított képes bemutató következett zenei aláfestéssel,
videóval. Utólagos vélemények szerint jó volt újra átélni
a rég, félig elfeledett eseményeket.
Ezzel nem volt vége az ünneplésnek, mert élőben is bemutatkoztak az aktívabb klubtagok.
Előadtak egy jelenetet, amelyben a falusi nyugdíjasklubba érkezik egy újságíró, és a feltett kérdésekre a tagok
mindig egy aktuális dallal válaszolnak. Ezután egy Juliska–
Mariska-jelenet következett, majd közös énekléssel vonatoztunk a Nem csak a húszéveseké a világ dalt énekelve.
A pezsgős köszöntés után felszolgálták a finom ebédet,
majd behozták a hatalmas tortát. A tűzijáték után Máté
Lajos felolvasta a jubileumra írt versét.
Még egy meglepetés várt az ünneplőkre, ugyanis időközben megérkezett a debreceni Dixiland Jazz Band, akik
fergeteges műsort adtak. Már a dixilandzenére elkezdődött
a tánc, és jó hangulatban folytatódott kora estig.
Gyönyörű és emlékezetes nap volt, mindenki érezte,
hogy méltó módon ünnepeltük a negyven évünket, és abban a reményben zártuk az ünnepet, hogy még számos jubileumot megérhetünk így együtt.
A nap történéseit lejegyezte:
Katona Józsefné
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Erasmus+ BE SMART SENIORS PROJEKT a PÉCSI
NYUGDÍJASEGYESÜLET részvételével (2018–2020)
Egy esztendeje kezdtünk dolgozni magyar, szlovén, finn
és liechtensteini kollégákkal ezen az Erasmus+-programon, végeztünk felméréseket, folytattunk beszélgetéseket
sok-sok idős emberrel, hogy megtudjuk, miben várnak segítséget ahhoz, hogy jobban tudjanak tájékozódni ebben
a modern technikai eszközökkel teli világban.
A távollévő gyerekek, unokák, rokonok elérése, fotók
megosztása tarthatja a lelket a magányosan élő nagyszülőben, ha tudja a módját, hogy ezt hogyan teheti. Ma már
mesét is mondhat a messzi unokáknak a Skype segítségével, de vajon van-e aki ezt megtanítsa, megmutassa?
A számítógépek, laptopok, (okos)telefonok rengeteg
lehetőséget kínálnak arra, hogy egy egyedül élő idős ember is tudjon kapcsolatokat teremteni, építeni, fenntartani
ismerősökkel, régi barátokkal, iskola- és munkatársakkal.
Hogy találjon magának olyan közösségeket amelyek valamikori hobbijához kötődnek, énekelhessen, táncolhasson,
kirándulhasson, utazhasson akár, vagy széleskörű, színes
programokat élvezhessen egy nyugdíjasklubban.
A magára hagyott embernek napi szinten vannak alapvető szükségletei, amelyeket nem biztos, hogy egymaga
meg tud oldani. Ilyen lehet pl. az ebédrendelés kiszállítással, élelmiszer- és zöldségvásárlás boltból vagy kistermelőtől. Orvos, mentő, szociális segítő hívása.
Felméréseink szerint az idősek vagy családtagjaikban,
vagy szomszédaikban, de főként ismerős fiatalokban bíznak, tőlük fogadják el az efféle ismereteket. Ezért mi a
fiatalokat szeretnénk bíztatni, segíteni abban, hogy HO-

GYAN tegyék ezt a környezetükben élő idősekkel. Ehhez
készítettünk segítő leporellókat és rövid videókat azokhoz
a témakörökhöz, amelyeket a kérdőívekben leginkább igényeltek a megkérdezettek. Azok, akik már ismerősek a készülékek kezelése terén, egy-egy problémakörben önállóan
is használhatják az oktatóvideókat.
November 15-én Pécsett szakemberekkel együtt vitattuk meg az eddigi tapasztalatokat, mondtunk véleményt a
már elkészült segédanyagokról. Ennek a rendezvénynek a
Pécsi Nyugdíjas-egyesület volt a házigazdája a PÁKOLITZ
Közösségi Házban.
Dr. Dobay Péter oktatási szakértő előadásában bemutatta az intergenerációs modellt, a Tanítsd a Nagyit! programot, amelynek keretében elsősorban az unokákat, fiatalokat látjuk el hasznos tanácsokkal arról, hogyan segítsék
az idősebbeket a családban és azon kívül az interneten való
tájékozódás és tanulás kezdeti fázisában.
Dr. Simon Gábor, a projekt koordinátora kiemelte, a
tananyagok ingyenesen elérhetőek bárki számára partnereink jóvoltából angol, német, finn és szlovén nyelven is.
Munkánkat figyelemmel kísérhetik a http://www.smartseniors.eu oldalon. Az angol nyelvű anyagok általában
magyar nyelven is elolvashatók. Figyelmükbe ajánljuk a
YouTube BESS-Be Smart Seniors magyar nyelvű kisfilmet
is. Amennyiben munkánk felkeltette érdeklődését, esetleg
részt venne benne, keressen bennünket!
Gáborné Antal Zsuzsanna
projektfelelős

30 éves a bajtársak egyesülete
Nagyatád nem felejti el katonavárosi múltját – mondta
Fülep István a nagyatádi Bajtársi Egyesület elnöke (egyben
a nyugdíjas szövetség megyei alelnöke). Immáron huszonegy éve vezeti közösségét, együtt vannak jóban, rosszban.
Fő tevékenységük az érdekvédelem és a hagyományápolás.
Sajnos, mára több lett az özvegy katonafeleség, mint az
egykori katona. Megemlékezett elődeiről, akik elindították útjára a bajtársak közösségét. Jelenleg hetvenen vannak. Ápolják hagyományaikat, segítik erejükhöz mérten
a városi rendezvényeket, megyei igényeket. Jó kapcsolatot
alakítottak ki a város vezetőivel, valamint a város nyolc, és
a körzet tizenegy nyugdíjas csoportjával. Meghívták vezetőiket is a közös ünneplésre. Ormai István polgármester is
elismerően szólt munkájukról. Ugyancsak további jó munkát kívántak a BEOSZ és a HOKOSZ jelen lévő vezetői
(országos bajtársi–katonai szervezetek).
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Mészáros Károly őrnagy (Országos Nyilvántartó Központ) a honvédelmi miniszter úr és az országos katonai
szervek vezetői nevében elismeréseket adott át „Aranykor
kitüntető cím” ezüst fokozatát Dohos Péter nyá. őrnagynak,
bronz fokozatát Vigh István nyá. főtörzsőrmesternek adományozta. Többen kaptak elismerő oklevelet és emléklapot,
tárgyjutalmat. Fülep István festmény jutalmat vehetett át.
Hazuga Károly nyugállományú altábornagy örömmel
jött Nagyatádra. Jó egy közösséghez tartozni. Kiemelte,
hogy megemlékeztek azokról is, akik már nem lehetnek
velünk. Ez jelzés az élőknek, hogy együtt vagyunk, gondolunk egymásra, egy közösséghez tartozunk, védjük egymást. Ő is gratulált a jó munkához.
A finom vacsorát követően nem maradt el a szülinapi torta sem. Sokáig elevenítették fel emlékeiket, vagy táncoltak.
Györke József

Eredményhirdetés
az ÖregSZEM 2019
országos fotópályázatról
December 7-én rendezte meg a Nyugdíjasok Országos
Szövetsége a májusban meghirdetett országos fotópályázat
értékelését. Budapesten, az idei Nyugdíjas Expó helyszínén, a NYOSZ standján mutattuk be a legjobb képeket.
A díjkiosztásra meghívtuk a pályázó alkotókat, azokat is,
akik nem értek el helyezést a Csutkai Csaba fotóművész által minősített díjnyertes alkotások között. Az eredményeket a Generációnk decemberi számában már ismertettük.
Itt bemutatjuk a díjnyertesek egy-egy alkotását, valamint
a díjátadás emlékezetes pillanatait.
Érdekessége volt a találkozónak, hogy a díjazottak egy
része már szerepelt a Nyugdíjasélet, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetség által meghirdetett 2013. és
2015. évi fotópályázaton.
A pályázat értékelését e sorok írója mint a pályázat menedzsere hirdette ki – a távol lévő Csutkai Csaba helyett és
nevében is. A díjakat Némethné Jankovics Györgyi, az országos szövetség elnöke adta át. Héjja Árpád csíkszeredai és
Kucsera Jenő marosvásárhelyi fotósok postán kapják meg
jutalmukat. A díjazásban nem részesültek szép emléklapot
vehettek át. Valamennyien tiszteletjeggyel jöhettek be az
expóra. A jutalomkönyvek budapesti, illetve szabolcs-szatmár-beregi és nyíregyházi fotóalbumok voltak, ez utóbbiak
a megyei önkormányzat és a városi turisztikai kft. jóvoltából, Csutkai Csaba művészi fotóival. A pályázat legjobb
fotóit – a nyíregyházi Átrium Fotócentrum jóvoltából – kiállítási méretben mutattuk be, s e képeket az országos szövetség klubtermében is ki fogják állítani. (Lapunk hasábjain szintén bemutatjuk a képeket a közeljövőben – a szerk.)

Szó esett arról is, hogy a viszonylag kevés pályázó ellenére sem volt eredménytelen fotópályázatunk. Példát mutattak díjnyerteseink arra, milyen jó minőségű, ötletgazdag,
szép képeken képesek megmutatni az idősemberek életét,
olykor keserű sorsát. Persze volna még tennivaló a hiteles
idősképnek, például a kapcsolatok szerepének, s a derűs
öregkor láttatására. Ezért fontosnak érezzük hogy újabb
pályázattal, a felhívás szélesebb körű elterjesztésével ebben
az évben is meghirdessük az ÖregSZEM 2020 fotópályázatot, az eredeti célok szerint. Reméljük, többen kapnak
kedvet, idősek és fiatalok, hogy az időskorról alkotott véleményüket fotókban kifejezve eljuttassák hozzánk.
Szeretnénk segítséget nyújtani azok számára, akik a képi
kifejezés eszközeiről, módjáról, netán művészetéről többet
kívánnak tudni: az érdeklődők párnapos fotós táborban
ismerkedhetnek meg ezekkel a kérdésekkel. Erről később
adunk tájékoztatást. Fotózást kedvelő olvasóinknak kívánunk jó felkészülést, sikeres pályázást ebben az évben is!
Erdélyi Tamás

Ismerkedj meg a szeniortánccal!
Kedves Nyugdíjas Társak!
Biztosan hallottatok már róla, esetleg láttatok már szeniortáncot, sőt, tán magatok is gyakoroljátok. Mi csak úgy hívjuk: ÖRÖMTÁNC.
Nos, ha még nem találkoztál vele személyesen, és kipróbálnád, vagy a környezetedben nincs mód a kipróbálásra,
gyakorlásra, akkor neked szól ez a programfelhívás.
2020 januárjában és februárjában összesen 3 alkalommal:
2020. január 10-én, 17-én, 31-én és február 14-én (pénteken) Budapesten a Szövetség u. 9-ben, a NYOSZ székháza
előadótermében szakavatott oktatók várják a szeniortánccal ismerkedni vágyókat. 11–15 óra között belekóstolhatsz
ebbe a testet-lelket megmozgató, új, közösségi, közkedvelt
mozgásformába. Magyarországon már kb. 5000-en élvezik!

Nincs szükség semmi előképzettségre, kapcsolatokra,
partnerre, csupán némi jókedvre és vállalkozó kedvre!
Ha érdekel a program, amely ingyenes, előtte jelentkezz
a nyosz@enternet.hu email címen, vagy a 06/1/210-0326os telefonszámon. (Csupán csak a terem befogadóképessége miatt van rá szükség...)
Szeretettel várunk a NYOSZ-ban:
Radvánszki Edit
szeniortánc-oktató és oktatótársai
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A vesztes generáció
kilátástalansága
A nyugdíjas társadalom minden sikerpropaganda ellenére,
nemcsak az évenkénti inflációkövető nyugdíjkorrekcióval befagyasztott nyugdíjak kapcsán vesztese az utóbbi évtizednek,
de morálisan is, mivel a közéletben is úgy kommunikálnak
vele mintha értelmi képességeik miatt gyámság alatt álnának.
Például a Pénzcentrum 2019. szeptember 27-i cikkének az
a címe, hogy Örülhetnek a nyugdíjasok: előbb érkezik az
októberi nyugdíj. Nem a tájékoztatással van a probléma,
hogy október 12. helyett 11-én írják jóvá a nyugdíjakat
a bankszámlákon. Jóllehet, a nyugdíjasok amúgy is ismerik
a nyugdíjfizetés napját, úgy, mint aktív korukban a fizetésük
időpontját. A gond a címben szereplő „örülhetnek a nyugdíjasok” kifejezéssel van, ami sértő. Ha előbb érkezik a nyugdíj,
akkor a következő nyugdíjig egy nappal tovább kell beosztaniuk. Miért is kellene ezért örülniük?
A Portfolio október 23-i cikkének a címe: Pár nap és jön
a pénzeső a nyugdíjasoknak. Ezt a törvény szerint járó elmaradt éves kiegészítésre, illetve a szintén törvény szerint járó
22 ezer forintban maximalizált nyugdíjprémiumra értették.
Nem valószínű, hogy a 22 ezer forintos pénzeső miatt befektetési tanácsadóhoz rohantak volna a nyugdíjasok. Az összes
körülményt figyelembe véve ezt az összeget pénzesőnek nevezni több mint cinikus, sőt sértő!
A mesterségesen létrehozott sok milliárddal rendelkező és
fénysebességgel gazdagodó, úgynevezett új magyar nemzeti
arisztokraták gyarapodását vajon milyen kifejezéssel illetnék egy cikkben? Pénzcunami? Erről miért nem írnak? Figyelmeztetik-e őket arra, hogy milyen kockázatot vállalnak?
Mivel az írások szerint Jézus azt mondta a tanítványoknak:
„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak
az Isten országába bejutni“. Egy keresztény értékeket magáénak valló kormány részéről meglehetősen ellentmondásos,
kockázatos az új magyar nemzeti arisztokrácia kialakításának
módja és mértéke. Inkább a Sátán munkálkodása sejlik fel
benne. Egy magyar nemzeti nyugdíjas vélhetően könnyedén átsiklik majd a kapun, mint az angolna, de bezzeg az új
magyar nemzeti arisztokraták egy része a keserves tuszakolás
közben a kapunál dugót okozva úgy megizzadhat majd, mint
a pogonyi ökör. Közben meditálhatnak majd a „keresztény
szabadságról“.
Divat manapság a nyugdíjasokat különféle módon hergelni és különféle ostobaságokat állítani. Egyes szakértők annak
adnak hangot, hogy lenne értelme a nyugdíjakat adókötelessé tenni. Míg mások TB-járulékot fizettetnének a nyugdíjasokkal. De folytatni lehetne a sort további „ötletekkel“.
Mindeközben a kormány azt állítja, hogy szárnyal a gazdaság, Európa motorja vagyunk. A világ négy égtája felé Róbert
bácsi módjára irgalmatlan összegeket juttatunk külföldre
különféle címen, de itthon is hatalmas összegeket költünk
meglehetősen vitatható, olykor értelmetlen célokra is, pedig
lennének fontosabb célok is, amire költeni kellene. Az egészségügyi ellátás privát szférába terelése is lassan, de biztosan
folyik. Tovább árnyalja ezt a képet, hogy a környező országok
az elmúlt tíz év során sok tekintetben szinte mind megelőztek minket. Akár a nyugdíjak tekintetében is.
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Vélemény
Nyugdíjtükör, avagy a nyugdíjrendszer mint
a mindenkori politika homokozója
A Fidesz már a 2010. évi választások előtt a nyugdíjasoknak
küldött garancialevelekben (amelyet kérte, hogy jól őrizzenek meg) garanciát vállalt a nyugdíjak értékének megőrzésére. Ezt az ígéretét nem tartotta be, de szavakban folyamatosan azt sulykolja, hogy megőrizték a nyugdíjak értékét. Ez
azért nem igaz, mert az inflációkövető korrekció nem őrzi
meg a nyugdíjak vásárlóértékét. 2009-ben a Bajnai-kormány
tanácsadóinak vélhetően „túlműködött az agya”, és a svájci
indexálás helyett inflációkövető nyugdíjemelést vezettek be,
amihez kompenzáció gyanánt szigorú feltételekhez kötött
nyugdíjprémiumot társítottak, amelyre az eltelt tíz év alatt
mindössze három alkalommal került sor, 12, 18 és 22 ezer
forintban maximalizálva. A nyugdíjprémiumot sokan nem
alaptalanul „üveggyöngy törvénynek“ nevezik, mert annyit
is ér, mint bennszülötteknek az üveggyöngy. A Bajnai-kormány a svájci indexálás értelmetlen és szükségtelen megszüntetésével, aminek az adott helyzetben semmilyen érdemi és
gazdasági haszna nem volt, és amelyet az MSZP felelőtlenül
megszavazott, befagyasztotta a nyugdíjakat. Tíz éve ennek
isszák a levét a nyugdíjasok. Ráadásul 2008-tól az új nyugdíjszámítás miatt 8%-al csökkentek az újonnan megállapított
nyugdíjak. Mivel az infláció nem azonos a fogyasztói kosárral, ami a vásárlókat ténylegesen érinti, még veszítettek is a
nyugdíjak a vásárlóértékükből. Még úgy is, hogy néhány évben a várható infláció felülbecslése miatt infláció felett nőttek
a nyugdíjak. Ezt kommunikálja úgy a Fidesz, hogy ők visszaadták a 13. havi nyugdíjat, ami csúsztatás. Mihez képest? Ezt
megspékeli a Fidesz azzal, hogy papagáj módjára szakadatlan
szajkózza, hogy a szocialisták elvették a 13. havi nyugdíjat,
és ezt kiegészítik még „elmúltnyolcévezéssel“ is. A „13. havizással“ már nagyon tele van a padlás, azóta eltelt 10 év, és a
világgazdasági válság miatt felfüggesztett 13. havi nyugdíjat
már régen visszaadhatták volna, ha akarják, de eszük ágában
sincs visszaadni. Sőt, amikor a Bajnai kormány megszüntette a svájci emelési indexálást, a Fidesz vélhetően örömében
még pezsgőt is bonthatott, mert azóta sem állították vissza,
nagyon jó nekik a Bajnai féle nyugdíjbefagyasztás, amit ők
„értékmegőrzésnek” neveznek. A Fidesz „elmúltnyolcévezése” pedig mindig is sántított. Ugyanis 2006-ban nyilvános
televíziós választási vitában Varga Mihály határozottan és felelősen azt állította Bokros Lajosnak, hogy igenis reális gazdasági alapja van a 14. havi nyugdíj bevezetésének. Ezek szerint
már csak „elmúltnégyévezésnek“ lenne realitása, megemlítve
azt a tényt, hogy 2008-ban súlyos világgazdasági válság volt.
A 2010. évi kormányváltáskor pedig Orbán Viktor elismerően úgy nyilatkozott Bajnainak, hogy pénzügyileg rendbe
tett gazdaságot vett át. Az elmúlt tíz évben pedig kedvezően
alakult a világgazdaság helyzete, aminek az előnyeit élvezte
az ország költségvetése, és soha nem látott marshall segéllyel
felérő uniós pénz áramlott az országba. Még a 3000 milliárdos nyugdíjvagyon is elköltésre került. Ezzel szemben mindenféle sikerpropaganda ellenére nem változtattak a Bajnai
féle értelmetlen, nyugdíjasokat megkárosító inflációkövető
nyugdíjemelésen.
A bérek nagyon elszaladtak a nyugdíjak mellett, folyamatosan nyílik az olló a nyugdíjasok és az aktívak között.
Számos új adónem került bevezetésre. A 27%-os áfa sem a

nyugdíjasok érdekét célozza. Az egykulcsos adó bevezetése
is növelte a különbséget. Az egykulcsos adó bevezetésével
végül is a Fidesz megvalósította az egykori SZDSZ liberális programját. A Fidesz 2010 után első intézkedései között
önálló képviselői indítvány alapján, szakértői és társadalmi
vita nélkül a nyugdíjrendszert átszabó, sokakat hátrányosan
érintő, jogsértő törvényeket fogadott el visszamenőleges hatállyal. Majd az Alaptörvényben felszámolták a biztosítási
garanciájú nyugdíjrendszert. Később eltörölték a járulékplafont, lehetővé téve ezzel extrém magas nyugdíjak megállapítását. A Fidesz nem folytat a nyugdíjrendszer kapcsán
széleskörű nyilvános társadalmi és szakmai vitát. Például a
Fidesz az eltelt tíz év alatt a Nyugdíjasok Országos Szövetsége
által rendezett egyetlenegy érdekvédelmi konferencián sem
képviseltette magát, hiába kaptak meghívót. Ugyanakkor a
miniszterelnök ominózus, elhíresült Bözsi néninél tett propaganda látogatása sokat elárult a Fidesz nyugdíjasokkal folytatott kommunikációjának a színvonaláról. Korábban nem
szó szerint, de tartalmilag úgy nyilatkozott Orbán Viktor a
magyar emberekről, hogy ez a fél-ázsiai népség alkalmatlan
a demokráciára, ezért reméli, hogy nem kell demokrácia helyett új politikai rendszert bevezetni. Talán ennek jöhetett el
az ideje. Azt is mondta, hogy nem arra kell figyelni, amit
mond, hanem amit csinál. Ezt látják és érzik is a „látó“ nyugdíjasok. Slágertéma a differenciált nyugdíjemelés forszírozása, ami igazságtalan! Miért az? A jelen törvények alapján a
nyugdíjasok elszegényedése folyamatos. Sok nyugdíjas úgy
nézi a magas árakat az üzletben, mint csirke a piros kukoricát. Érzi a különbséget a fogyasztói kosár és a megállapított infláció között. Érzi, hogy a bérekhez képest is minden
évben szegényebb lesz, amit a hamis sikerpropaganda nem
igazán tud kompenzálni. Sajnos ez ellentéteket is szül a magasabb nyugdíjért és az alacsonyabb nyugdíjért megdolgozó
nyugdíjasok között. „Jó magyar szokás szerint“ sok alacsony
nyugdíjjal rendelkezőnek mások magasabb nyugdíja fáj, és
az évenkénti korrekcióknál differenciált emelést szorgalmazva, abból csípnének le maguknak egy részt. Ezt az ellenzék,
amely időnként fordítva ül a lovon, a milliós nyugdíjak demagóg emlegetésével fel is karolja.
A járulékplafon utóbbi években történő eltörlése miatt
egy újabb törés keletkezett a nyugdíjrendszerben ami a korábbi megállapításokhoz és a nyugdíjasok teljes létszámához
viszonyítva egy szűkebb rétegnek igazságtalanul magasabb,
néha extrém magas, milliós nyugdíjak megállapítását tette lehetővé. Ennek az igazságtalanságnak, aránytalanságnak
feloldásához semmiképp sem a differenciált nyugdíjemelés
a megoldás, amelyet az ellenzék és egyes nyugdíjas szervezetek a zászlajukra tűztek, hanem a járulékplafon visszaállítása. Ez a kisebbik kár. A differenciált emelés ugyanis több
millió nyugdíjast érintene és teljesen felborítaná az elért és
egymáshoz viszonyított értékarányokat. Ennek megőrzése
pedig elengedhetetlen. Ennek hiányában ami nem mellesleg
igazságtalan is, mi ösztönözné a mai aktívakat magasabb közterhek befizetésére?! A kedvezőtlen időszakban megállapított
nyugdíjak felzárkóztatását pedig folytatni kellene, amit a Fidesz nem folytatott.
Tavalyelőtt év elején 11 párti megállapodást írtak alá
többek között a differenciált nyugdíjemelésről. Így például
az MSZP amely egy 10 évvel ezelőtti ostoba törvényével a

nyugdíjak értelmetlen befagyasztásával a nyugdíjasok elszegényedését megalapozta, most a megdolgozott értékarányok
szétzilálásával akar még egy kardinális hibát elkövetni.
Az elért nyugdíjpozícióknál az egymáshoz viszonyított arányokat kell megőrizni, amiért megdolgoztak a nyugdíjasok.
Az arányok megváltoztatása még svájci indexálás esetén is
igazságtalan, mert bünteti a magasabb nyugdíjért megdolgozókat, mivel egyáltalán nem, vagy nem arányosan részesülnének a gazdaság növekedésének az eredményéből. A nyugdíj
az nem szociális segély és nem sorsolás útján került megállapításra. A szolidaritás emlegetése nyugdíjak esetében nem
helyénvaló, mivel a munkában és a közterhek befizetésében
kell szolidárisnak lenni. Azokat az idős nyugdíjasokat, akik
bármilyen oknál fogva (adóelkerülés, vagy akár önhibájukon
kívül) nem tudnak megélni a nyugdíjukból, nem a magasabb
nyugdíjért megdolgozók nyugdíjából kell támogatni, hanem
tényleges rászorultsági alapon a szociális ellátórendszeren keresztül. Sok olyan nyugdíjas is van, akinek nagyon alacsony a
nyugdíja, de minden tekintetben luxus körülmények között
él. Matematikailag is teljesen téves az a folyamatosan szajkózott állítás, hogy a százalékos nyugdíjemeléssel nyílik az olló.
Egy példával alátámasztva: Tételezzük fel, hogy 1 tojás ára 50
Ft. Az egyik nyugdíjas 70 ezer, míg a másik nyugdíjas 210
ezer forintos nyugdíjért dolgozott meg. Így a 70 ezer forintos
nyugdíjas 1400, míg a 210 ezer forintos nyugdíjas 4200 tojást tud a nyugdíjából megvásárolni. Legyen a becsült infláció
4%, így 4%-al emelkednek a nyugdíjak és várhatóan a tojás
ára is. Így 1 db tojás ára 52 Ft lesz. Az első nyugdíjas nyugdíja
a 4% emelés után 72.800Ft lesz, amiből ugyanúgy 1400 tojást tud megvásárolni, mint tavaly. A másik nyugdíjas nyugdíja a 4% emelést követően 218.400 Ft lesz, amiből szintén
ugyanannyi tojást tud megvásárolni, mint tavaly, 4200 tojást.
Tehát a nyugdíjpozíció arányok, amiért megdolgoztak, megmaradtak. Miért is kellene szolidaritásra hivatkozva évente
lecsípni tojásokat azoktól, akik több tojásért dolgoztak meg.
Még svájci indexálás esetén is a megdolgozott nyugdíjpozícíó
arányok megtartása az igazságos.
Mielőbb vissza kellene állítani a svájci nyugdíjemelési
indexálást a nyugdíjas vásárlói kosárral számolva, folytatni
kellene a kedvezőtlen időszakban megállapított nyugdíjak felzárkóztatását, vissza kellene állítani a járulékplafont.
A minimumnyugdíjat újra lehetne gondolni, bár ez csalóka,
mert lehet valakinek akár 6.000 Ft is a nyugdíja, de aki dolgozott, az úgyis többet kap a hivatalos 28.500Ft-nál. Más
szempontból kellene újragondolni. Alaptörvényben újólag
garantálni kellene a biztosítási garanciájú nyugdíjrendszert.
Rászorultsági alapon járó „idősek alapjövedelmén” lehetne
gondolkozni, amire az extrém alacsony nyugdíjakat ki lehetne egészíteni. Az „idősek alapjövedelmének” bevezetése
igazságosabb lenne, mint a jelenleg követelt Uniós minimumnyugdíj. Aki nem vagy csak alig dolgozott, az milyen
alapon kapna minimumnyugdíjat? Ez hasonlóan abszurd,
mint amikor Merkel kancellár asszony egységes nyugdíjkorhatárt javasolt az unióban, figyelmen kívül hagyva azt a
tényt, hogy akár tíz év különbség is lehet a tagállamok közt a
várható élettartamban. Az biztos, hogy a nyugdíjrendszer jelen formájában nem biztosít garanciát és kiszámíthatóságot
a magyar embereknek.
Bán András szociálpolitikus
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Új világ jön a gyógyításban
Alapvetően változik meg a jövőben az orvos és
a beteg kapcsolata, csökkenni fog az orvos szerepe. Átalakul az egészségügyi kiadások szerkezete és át fog rendeződni az egészségipar –
vetíti előre Molnár Mária Judit, a Semmelweis
Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatója. A professzor as�szony szerint emellett fontos trend az idősödő
társadalom, egyre többen élnek 90–100 évig, és közben
fel kell készülni a klímaváltozás egészségre gyakorolt
hatásaira is.
A gyógyszerfejlesztés jövője hogyan fog kinézni, akár
a gyógyszergyártók, akár a betegek oldaláról nézve?
Ma a nagy népbetegségekre fejlesztett gyógyszerek időszakának végét éljük. Az elmúlt 50 évben elsősorban az olyan
nagy népbetegségekre fejlesztettek gyógyszereket, amelyeknek óriási a piaca. Ezek a vizsgálatok nagy esetszámmal futottak és kizárólagosan statisztikai alapokon nyugodtak. Beteg
helyett a betegséget vizsgálták, így sok esetben nem derült
ki az, hogy milyen az adott személyre nézve a hatékonyság
és mellékhatás profil. Az egészségügy új irányzata, hogy a
gyógyszerválasztás olyan biomarkerek segítségével történjen,
amelyek már az alkalmazás előtt meg tudják becsülni, hogy ki
az, akinek hatásos lesz az adott szer, továbbá ki az, akinél mellékhatás várható. Ezek az elvek képezik a személyre szabott
orvoslás alapjait, amit ma már inkább precíziós orvoslásnak
hívunk. A kettő között az a különbség, hogy a személyre szabott orvoslás az egyének genetikai állománya és a kialakuló
klinikai tünetek, és az egyénre ható környezet együttes értékelése során határozta meg azt, hogy melyik a páciens számára optimális, leghatékonyabb és legkevesebb mellékhatással
járó gyógyszer. A precíziós orvoslás abban különbözik ettől,
hogy ezeknél sokkal több tényezőt vesz figyelembe, a fehérjék, anyagcseretermékek jellemzői is elemzésre kerülnek, valamint az összes, egészségünkkel kapcsolatos adat (környezetünk, életmódunk, táplálkozási szokásaink, stb.) együttesen
kerülnek elemzésre az ún „big data” formájában. Ez azt jelenti, hogy nem elegendő csak egy jó genetikai állomány ahhoz,
hogy valaki egészséges legyen, a genetikán kívül a ránk ható
környezeti tényezők is rendkívül fontosak. Mindezek mellett
a precíziós medicina magában foglalja azt is, hogy az egyén
nem várja meg, amíg a betegség kialakul, hanem a személyre
szabott szűrési stratégia, a számára legideálisabb életmód és
étkezés kialakításával előzze meg a betegségeket.
Ön szerint a fentiek fényében mi az a trend, ami meghatározó lehet az egészségügy, a gyógyítás jövőjét illetően?
A big data, azaz a nagy egészségügyi adatbázisok elemzése
a jövő egyik meghatározó iránya. Ez magában foglalja nem
csak az egyének, hanem az egészségügyi rendszerek óriási
adathalmazait is, melyek a mesterséges intelligencia, a gépi
tanulás segítségével támogatják az orvost a diagnosztikai és
terápiás döntéshozatalban, a betegek távoli monitorozásában, az egészségügyi rendszerek működtetésének optimalizá-
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lásában. A jövő egészségügyének képletében a következő elemek jelennek meg: egészségügyi ellátás
bárhol, azaz akár a beteg otthonában; egészségügyi
ellátás teamekben; egészségügyi ellátás nagy adatbázisok segítségével gépi intelligenciával. Az ún.
diszruptív technológiák – gondoljunk csak az okos
órák által lehetővé vált vérnyomás-, vércukormérésre, pszichiátriai betegeknek nyújtott segítségre
– olcsók, és nemcsak kórházakban alkalmazhatóak, így az
adott vizsgálat könnyebben elérhető, akár laikusok által is értelmezhető, a beteg távolról is monitorozható, ráadásul saját
környezetében és nem az orvosi rendelőben. Így alapvetően
átalakul az orvos és a beteg kapcsolata.
Mennyiben változik meg, nem lesz annyira beteg-orvos
alá-fölé rendelt viszony?
Eddig a legtöbb esetben az orvos önállóan döntötte el,
hogy milyen kezelési módot ír elő a betegnek. Abszolút
aszimmetria volt az orvos és a beteg között. Ez sokkal inkább
egy partneri viszonnyá fog átalakulni, ami azt jelenti, hogy a
beteg sokkal több információval fog rendelkezni saját magáról, és így felelősségteljesen tud választani a számára felajánlott terápiás lehetőségek közül. A hordozható eszközöknek és
digitális applikációknak köszönhetően pontosan fogja tudni,
hogy mi zajlik a szervezetében és sokkal inkább érintett lesz
abban, hogy megelőzze a betegséget.
Ha a beteg tudatosan figyeli saját egészségügyi adatait,
akkor érdekelt abban, hogy ne a betegség előrehaladott állapotában kerüljön az orvoshoz, hanem egy nagyon korai
stádiumban, illetve lehetőség szerint előzze meg azt. Sokkal
fontosabb lesz a prevenció, a diagnosztika, és csak azt követi
a terápia. Ennek megfelelően fognak alakulni az egészségügyi
kiadások is, át fog rendeződni az egészségipar, a szűrővizsgálatokra és diagnosztikára fogjuk költeni a legtöbb pénzt. A jövő már
elkezdődött, és úgy gondolom, hogy ezeknek az adatoknak az
értelmezésében komoly szerepük lesz az egészség-coachoknak.
Kik ők, mely diszciplina orvosai foglalkoznak ezzel
a területtel?
Ma a fiatal genetikusok tudják a legjobban értelmezni
a genetikai kódunk variációinak jelentőségét, de a jövőben
lehet, hogy egy új diszciplina fog ezzel foglalkozni. Azzal a
szemlélettel nevelem a fiatal rezidenseket, hogy elképzelhető,
öt év múlva a „Predikciós - Prevenciós Rendeléseken” egészséges emberek fognak jelentkezni azzal az igénnyel, hogy a
szakemberek mondják meg, hogy milyen diétát kell tartania az érdeklődőnek, milyen táplálék-kiegészítőt szedjen,
mennyit mozogjon, milyen paramétereket monitorozzon,
vagyis az illető kér egy életmódtervet. Ilyen szolgáltatásokat
már ma is igénybe lehet venni, de az elemzések eredményei,
mint ahogy korábban már említettem, még nem teljesen validak. Ha az ember ezzel a szemlélettel építi fel az életét, és
szűrőprogramokban vesz részt, amelyek alapján meg lehet
mondani, hogy milyen betegségre van hajlama, akkor azt is
megtudja, hogy milyen szenzorokat, applikációkat kell használnia. Vegyünk egy példát. Mondjuk 20 év múlva egy olyan

48 éves fiatal nő, akinek enyhe hipertóniája van és édesapja szívbetegségben halt meg 67 éves korában, mivel tudja,
hogy neki nagyobb a rizikója szív és -érrendszeri betegségre, ezért rendszeresen sportol, például fut. A futó pólójában
olyan szenzor van, amely folyamatosan monitorozza a szívműködését és vérnyomását. Van a hölgynek egy egészségügyi
elemző IT rendszere, ami az összes adatát, ami a hordozható
eszközeiben van, mint az alvás, az oxigenizáció, szívritmus,
vérnyomás, vércukor stb., folyamatosan elemzi, és egyszer
csak megszólal, hogy baj van. Úgy látom, hogy szívritmuszavarod van, rendellenes módon ingadozó vérnyomásod van,
fordulj orvoshoz, küldi az üzenetet. A hölgy elmegy a kardiológushoz, aki megállapítja, hogy egy szívbillentyűvel van baj.
A mesterséges intelligencia segítségével kikeresi a megoldási
lehetőségeket. Ezek egy 3D-printelt új billentyű, vagy egy
nanorepairrel kijavított billentyűt vagy egy szájon át szedhető olyan terápiát, amely mellett tovább szoros monitorozás
szükséges. A páciens a legutóbbit választja és további speciális
szenzorokat kap, és csak később fog beavatkozni a szakszemélyzet. A beteg az orvosával közösen dönti el, hogy melyiket szeretné. Körülbelül ide fogunk eljutni, és ez nem sci-fi.
Ha ez nem sci-fi kategória, hanem a reális közeljövő,
akkor mi az, ami mostani állás szerint inkább sci-fi?
Most még talán sci-finek tűnhet az az új betegségcsoport,
amelyeket a digitális társadalom fog magával hozni, gondoljunk csak a virtuális valóságra. Különböző fóbiákra már vannak virtuális valóságra (VR) épülő terápiák, az intézetünkben mi ezt például koordináció fejlesztésére használjuk. De
a VR veszélyes is tud lenni, mert ha valaki sok mindent él át
a virtuális valóságban, abból poszttraumás stressz szindróma
alakulhat ki. Akinek szenzitív az idegrendszere, annál ez veszélyes lehet. Ez egy új típusú betegség. De hasonlóképp új
típusú betegség lehet, hogy a VR-t játszó fiatalok kommunikációs képessége be fog szűkülni.
Mely trendet említené még meg, amelyik a jövő gyógyítását meg fogja határozni?
Az idősödő társadalmat és annak a következményeit
mindenképp idesorolnám. Például manapság egyre gyakoribb, hogy 90-100 évig élnek az emberek és ebben a korban
olyan betegségek jelentkeznek, amelyekre eddig még csak
nem is gondoltunk. Hogy csak egy példát említsek: 90 év
felett mindenkinek lényegesen megfogyatkoznak az izmai,
és ez eddig nem volt egy egészségügyi probléma, de ha ez
tömegesen jelenik meg, akkor erre gyógyszert kell fejleszteni. A másik csoport az neurodegeneratív betegségek. Egyre
inkább a gyógyszeripari fókuszban állnak ezek a betegségek,
sőt még a génterápia alkalmazása is sláger lett ezen a területen. A gyógyszeripar élénken reagál az átalakuló igényekre és
például képes már most bizonyos betegségek egy-egy speciális altípusára terápiát fejleszteni.
A következő lehetséges veszélyforrás a klímaváltozás. Ennek
egyik következménye, hogy megjelennek olyan fertőzések is,
amelyeket korábban soha sem láttunk, a fejlődő idegrendszere
veszélyes neurotoxinok szaporodnak el, melyek a magzatok
idegrendszerét károsítva új betegségeket eredményezhetnek.
Maradva a trendeknél: eljuthatunk idehaza oda, hogy
miután minden beteg átfogó információval rendelkezik

saját egészségéről, betér egy prevenciós központba, kórház helyett és életmóddal kapcsolatos tanácsokat kér?
Ezzel ugye terhet vesz le a rendszer az aktív ellátásról.
Nem kellene ezt a szemléletet már most ösztönözni a finanszírozásban?
Abszolút. Az ilyen fejlesztésekre kellene kiírni kutatási pályázatokat. Már most létezik ilyen irányú gondolkodás több
országban. Mindehhez nagy mennyiségű egészségügyi adatra van szükség. Ha ismerjük az illető életmódját, szokásait,
betegségeit, örökletes betegségeit, akkor ezekből össze lehet
állítani az egyéni prevenciós stratégiát is. A betegek részéről
ehhez motiváció, elhivatottság és egészségértés szükséges.
Az orvosok részéről pedig maximális támogatottság és a paternalisztikus szemlélet megváltozása.
Hogyan és hol jöhetnek létre ezek a prevenciós központok? Reális az állami rendszer részeként?
Szerintem első körben biztos, hogy a magánszférában
fognak megjelenni. A betegek részvételét ösztönző rendszerrel lehetne javítani és itt jön a képbe a gamifikáció (azaz
játékos részvétel), vagy akár az, amikor a biztosító ösztönöz
a szűréseken való részvételekre. Így például, ha valaki részt
vesz egy egészségügyi programban, akkor évi x ezer forint
pluszt vagy jóváírást kapna.
Az új gyakorlati irányokhoz új tudásra is szükség lesz a
jövő gyógyítói számára. Hogyan felelhetnek meg ezeknek
az új kihívásoknak az egyetemről kikerülők, egyáltalán
hogyan kell és lehet átalakítani a jelenlegi orvosképzést?
Valóban a medicina ismeretei rendkívül gyorsan változnak, olyannyira, hogy egy tavalyi előadást idén már nem
lehet megismételni. Amerikában már vannak olyan campusok, ahol virtuális valóságban oktatják az anatómiát. Nem
kell boncolni ahhoz, hogy a diák alaposan megtanulja az
emberi test felépítését. De a műtéteket is lehet virtuálisan
gyakorolni, sőt már léteznek olyan kesztyűk, amelyeknek
köszönhetően a sebész a VR világában az ellenhatásokat is
érzi, például ha műtét során elakad a szike. Magyarországon
itt még nem tartunk, de idehaza is folyamatosan megújul az
orvostanhallgatók képzése, egyre több szimulációs eszközön
tanulhatnak a hallgatók. De arra is figyelni kell, hogy a hagyományos gyógyítást se felejtsük el.
Két évvel ezelőtt megkeresték az egyetemet Amerikából
azzal, hogy szeretnének idehozni urológusokat, hogy kapjanak lehetőséget robot nélkül operálni, mivel a robotok
használata következtében kiestek a gyakorlatból. Ha pedig
a robot elromlik műtét közben, nem lesz, aki megoldja a
problémát. Átestek a ló túloldalára. A jelenlegi felállás az,
hogy mi kiutazunk annak érdekében, hogy gyakoroljuk a
robottal való műtétet, ők pedig jönnének ide manuálisan
operálni. Ma még azt szoktuk mondani, hogy a gyógyításban az emberi érintést meg kell tartani. Sokszor azzal gyógyítok, hogy leülök beszélgetni a beteggel. Igaz, már erre is
kifejlesztették a beszélgető, pszichoterapeuta szoftvereket.
Azt vallom, hogy az orvostudomány nem tekinthető még egy
tökéletesen egzakt tudománynak, a gyógyítás művészet és ez teszi igazán széppé a feladatot és biztosítja orvosok számára, hogy
30 év múlva is szükség lesz erre a nagyon szép hivatásra.
Forrás: /www.portfolio.hu/
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Boldog karácsony
Mindig történik valami érdekes, különös. A végén a tanulság
levonható, valamiféle erkölcsi haszonnal jár? Nem tudom.
De azt tudom, hogy mindenkit fojtogat az idő, a tenni akarás és a venni akarás néha az őrület határát súrolja. Ünnep
lesz! A legszebbikek egyike! Ilyenkor tolongunk, nyargalunk,
a legszebbet és a legjobbat akarjuk. Akkor a nyugalom, a
harmónia, a szeretet, az együttérzés, a türelem és a megértés
lenne a legjobb ajándék. Valójában ez nem a vásárlás ünnepe, ez a születés ünnepe. Felsejlik a múlt, milyen izgalommal
vártuk a Jézuska megszületését. Felgyorsult a tempó, ami a
tépett idegrendszer számára nem jár haszonnal. A jó ajándék
akkor jó, ha ismerem a másikat. Ha tényleg nagyon jól ismerem. Vajon tudom, hogy minek örül a másik, vagy mit szeretne? Lehet, hogy csak megértést, elfogadást, biztonságot,
megbecsülést, tapintatot szeretne. Ezek a plázákban nem
kaphatók, vagy igen? Szerintem az ünnep nem a bankjegyek
mindent elsöprő hatalma kell, hogy legyen.
Ilyen és hasonló gondolatok nyargalásztak bennem, mikor átmentem az utca másik oldalára. Egy autóból éppen
andalító muzsika lebegett felém. Eltűnődtem egy kicsit. Ha
fejvesztetten rohanok, akkor meg sem hallom ezt a szép, békét teremtő dallamot. Lelki egyensúlyomba merültem volna, de hirtelen, mint a villám, egy óriási csattanás hallatszott.
A mechanikákból érkező zajoktól megdermedtem. Pedig a
fehér bot látható volt a korosodó úr kezében. Megpillantva
tudtam, hogy ő kedves ismerősöm Lajos bácsi. A legszebb
férfi kor határán túl van. Fején már kopog a tél dere. Most
megmenekült. Hajszál híján elütötte egy autó. Hogy megúszta, ehhez kellet egy angyal, a jövő küldötte, egy ifjú.
Bronzbarna, szögletes arcú, határozott vonalú. Kőművesnek tanul, ő egy mesterember jelölt. Szeret olvasni, tanulni és a tudás zászlaját magasba emelni. És még valamit:
hegedülni, azt nagyon szeret. Igaz, hegedűje még nincsen,
csak néha-néha kap lehetőséget egy kis gyakorlásra.
Lajos bácsi az eset után nehezen nyugodott meg. Látáskárosodást szenvedett gyerekkorában. Lendületesen beszél
és kopott eleganciával öltözik. Díszes állása, rangja, ruhája
nem volt soha. Viszont sokszor muzsikált díszes társaságnak. Sok fiatallal megismertette már a muzsika szépségét.
Nagyon korán kezdte használni a vonót, hegedűművész
lett. Zseniálisan játszik.
A fiú ügyessége, gyorsasága barátsággá alakította viszonyukat. Azóta is jó a kapcsolat köztük, rendszeresen találkoznak. Az öregúr felajánlotta, hogy szívesen tanítja megmentőjét hálából. A fiú rendszeresen jár hozzá. Nagyon
szépen fejlődik. A muzsika gyógyító hatását is megtapasztalhatta.
A múló idő egymás mögé sorakoztatta a napokat, és a
naptár piros-betűs ünneppel díszelgett. Csak karnyújtásnyira volt a karácsony. Kedves meglepetés ért. Meghívást
kaptam szent este előtt pár nappal Lajos bácsihoz egy kis
ünneplésre az ifjú mesterember jelölttel együtt. Kérte őt,
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hogy muzsikáljanak együtt. A fiú csak annyit mondott: nekem nincs hangszerem.
Most már van. Egy csomagot adott át kezébe. A fiú ujjai
izgalmában lecsaptak a csomagra, melynek vonalai átsejlettek a papíron. Egy hegedű volt benne, bizony egy hegedű.
Megható volt a pillanat. A fiú szeméből igazgyöngyök
gurultak szét az arcán. Felszabadult a mosoly és ketten elkezdték húzni a Csendes éjt. Éreztem a vonó fájdalmas jajdulását, ahogy megszólalt a karácsony himnusza. A húrok
szétosztották a kimondhatatlan boldogságot és repítették a
Csendes éj dallamát és kristályhangjuk felemelt bennünk a
magasba, ahol csak a mennyei szépség hódol a teremtőjének.
Ahogy az érzelmeim tengerén ringatóztam, a hétköznapiság
fölé emelkedett a hangulat. Ez a testtelen szépség elárasztotta a szobát, miközben csengő torokkal énekeltük az ünnepi
dalt. Együtt voltunk.
Ha jut egymásra idő, akkor az ünnepre ráteszi pecsétjét az
őszinte, tiszta szívű ölelés.
Fehér Levente

Gondolatok Karácsony táján
A finom fehér hó beborította a tájat,
Mindenütt csak a nyugalom árad.
Mindenki azt a napot várja,
Hogy megjöjjön a Jézuskája.
És megérkezzen Advent,
A Királyok királya a Megváltó.
És hulljon ránk a szeretet,
Mint a tájra a friss puha hó.

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök:
Szitáló, halk szirom-csodák.
(Reményik Sándor)
A Vasutas Művelődési Házban gyűltek össze a pécsi Nyugdíjasok Egyesületének klubvezetői és aktivistái a karácsonyt
köszöntő ünnepi műsorra december 5-én délelőtt.
Belépéskor mindenki kapott egy karácsonyfadíszt, egy
szép angyalkát, melyet szorgos asszonyok (a különböző
klubok aktivistái) készítettek nagy szeretettel.
Zenei köszöntő adta meg az ünnep hangulatát. A Babits
Gimnázium két 12. osztályos tanulója, Hammer Gábor és
Horváth András trombitált a nézők nem kis meglepetésére.
Köszöntésüket karácsonyi dallamokkal is kiegészítették.
Molnár Ferenc elnök köszöntötte, Vetró Gábor igazgató
(Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft) ven-

dégként üdvözölte a megjelenteket. A műsor előtt Somogyváry Attila tiszteletbeli elnök átadta Hegedüs Margitnak a
Somogyi FŐNIX Nagyasszonyi kitüntetést, méltatta a volt
elnökségi tag 20 éves munkáját.
Az ünnepséget a Meszesi Általános Iskola elsősei kezdték a hópihék táncával, majd karácsonyi dalokat énekeltek
tánccal egybekötve Lovák Ibolya vezetésével.
Az egyesület egyik klubja, a Baranya Bokréta Népdalkör
vállalta idén a műsor megrendezését Radnóti Adél vezetésével. Tíz karácsonyi dallamot kötöttek csokorba színesítve
3-4 kánonnal, keretbe foglalva két békét óhajtó és jókívánságokat soroló dallal. Lévai Erika mondott két verset
az ünnephez kapcsolódva. Radnóti Adél a bevezetőjében a
szeretetről és békességről mondta el gondolatait.
A műsor után Barhóné Szabó Anna megnyitotta a retrókiállítást karácsonyi képeslapokból és szalvétákból. Ezután
a jelenlévők karácsonyi süteményeket kóstolhattak szorgos
lányok-asszonyok sütésének köszönhetően.
Köszönjük minden résztvevőnek
a munkáját!

Barangolás
2 éjszaka szállás svédasztalos félpanziós ellátással,
valamint az alábbi programmal:
2020. 01. 02.–04. 30.: 22.400 Ft / fő + IFA
2020. 05. 01.–10. 31.: 23.800 Ft / fő + IFA

Miért csak pár nap tart a szeretet
ünnepe?
Miért nem lehet mindenkinek része
benne?
Miért nem lehet az ünnep végtelen?
Miért nem lehet szeretet szívünkben
szüntelen?
Mennyi sok miért és mennyi sok talány,
Karácsony előtt és Karácsony napján.
Gondoljunk most azokra,
Egyedül élőkre, öregekre és
hajléktalanokra,
Akiknek nincs benne részük,
Ha tehetjük feltétlen segítsünk,
De egy imát mindenképp
mondjunk el értük.

1 éjszaka hosszabbítási lehetőség svédasztalos
félpanzióval és egy választható kirándulással a 3. napra:
(Nagysallér-Vidrapark vagy Barcs-Drávaszentes)
2020. 01. 02.–04. 30.: 9.500 Ft / fő + IFA
2020. 05. 01.–10. 31.: 10.200 Ft / fő + IFA
1. nap érkezés
• Szobák elfoglalása
• Városnézés idegenvezetővel
2. nap
Az alábbi kirándulási lehetőségek egyike:
A; Đurđevac–Molve (Horvátország):
Molve: Nagyboldogasszony plébánia templom megtekintése
Đurđevac: 15. századi Öreg vár látogatás, borkóstoló
az egyik helyi pincében. Belépő 20 kuna / fő

2020

B; Kaszópuszta–Csurgó:
Kaszópuszta: Erdei kisvasutazás, piknik, lombkorona
tanösvény megtekintése.
Csurgó: 400 éves Csokonai pincében borkóstolás
C; Kaposvár–Bőszénfa
Kaposvár: Városnézés
Bőszénfa: Szarvas farm megtekintése, traktorozás,
vadétel kóstolás

Vacsora után zenés, táncos est
A részvételi díj minimum 25 fő esetén érvényes,
és a programok útiköltségét NEM tartalmazza.
IFA: 400 Ft / fő / éj
Egyágyas felár: 2.000 Ft / éj
Prémiumszoba felár: 2.000 Ft / szoba / éj
Klíma felár: 1.000 Ft / szoba / éj

Hotel Solar ***
Nagyatád, Széchenyi tér 28.
06/82/504-135,
06/30/697-2668
infosolar@t-online.hu
www.hotelsolar.eu

Cserép Imre
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Beszélgetés adventi hangulatban
A hugyagi Nosztalgia Nyugdíjasklub meghívására ellátogatott Hugyagra Dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök. Szeretetről, közösségekről, az összetartozás fontosságáról esett
szó. Egyszerű, közérthető szavakkal beszélt püspök úr a
jelenlévőknek a hitről, az egymással törődés fontosságáról.
„Vegyük észre, ha környezetünkben valaki bajba került, ne
hagyjuk magára!” Erre intett bennünket Miklós atya. Vele
együtt érkezett Réti József író is, aki az elmúlt négy évben
immár négy kötetben lejegyezte Beer Miklós püspök gondolatait, és természetesen hozott magával a könyvekből.
A Nosztalgia Nyugdíjasklub tagjai már egy hónapja készültek erre a találkozásra, így a tagok egy perselybe minden héten tettek pénzt adományként. A beszélgetés végén
ezt a teli perselyt ajándékoztuk oda a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány javára. A közvetlen, vidám, szinte családias
hangulatú estén mindenki feltöltődött. Az estet szeretetvendégséggel zártuk, amelyen a Nyugdíjas Klub tagjai által vásárolt és elkészített szendvicseket, finomabbnál finomabb süteményeket tálaltuk fel.
Lejegyezte: Lovas Ilona

Karácsonyt ünnepeltek a kecskeméti Repülők
és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének tagjai
Egyesületünk tagjai 2019-ben is nagy izgalommal készültek
a közös karácsonyi ünnepre a Nyugdíjas Klubunkban.
A vezetőség – tapasztalva a rendezvény összetartó erejét
–, minden alkalommal törekszik arra, hogy a megemlékezés
bensőséges, meleg hangulatú legyen.
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Kezdetben külső előadókat kértünk fel ezekre a jeles
eseményekre, ám egyszer úgy döntöttünk, hogy emeljük a
közös ünnepség meghittségét. Unokáink bevonásával közösen készültünk a kellemes találkozásra.
Az elképzelésünk megvalósítása minden képzeletet felülmúlt. Unokáink nagy örömmel vártak a bemutatkozásra, nyugdíjas tagjaink versekkel, prózai részletek felidézésével, alkalomhoz illő karácsonyi énekekkel színesítették az
ünnep hangulatát.
A legutóbbi találkozó alkalmával Csóka Luca Eszter mesemondásával bűvölte el a megjelenteket.
Természetesen nem múlhatott el az ünnepség finom
házi sütemények elkészítése, elfogyasztása nélkül, mindenki legnagyobb örömére.
Látni lehetett esetenként, hogy az idősödő nagymamák,
nagypapák szemeiben bizony egy-egy örömkönny felcsillant, de ez így is volt rendjén.
Az idő előrehaladtával a fellépő unokák közül már egyetemista és főiskolás korúvá váltak a műsort adó egykori
szereplők.
Azóta minden évben, immár a 15. alkalommal került
sor erre a kedves ünnepségre.”
Csóka Tamás

4 módszer a karácsonyfa
újrahasznosítására
A hagyomány szerint vízkeresztkor lebontjuk a kárácsonyfát, persze mindig vannak olyanok, akik sokkal később
válnak meg a fától. Hogy mikor pakoljuk el a díszeket,
teljesen mindegy, viszont az, hogy mi lesz a fenyővel, már
egy egészen fontos téma. Éppen ezért összeszedtünk négy
tanácsot, hogy mihez kezdhetünk a karácsonyfával, ha elmúltak az ünnepek.
Sokan egyszerűen csak a szemétbe vetik a fenyőfát, így
karácsony után rengeteg fa landol a kukák mellett. Azoknak, akiknek kertjük vagy kisebb földjük van, éppen ezért
érdemesebb lenne újrahasznosítani a fenyőt. Elsőre talán
ez furának tűnhet, pedig elég sok hasznos dolgot készíthetünk az ünnepi fából.
1. Használd az ágakat talajtakaráshoz. Vágd le a hosszú
ágakat és takard be velük például az évelő növények
ágyásait. Ez különösen akkor hasznos, ha az évelők
érzékenyek a fagyos időre
2. Készíts egy új komposztrakást. Az új komposzthalom
legjobb alapja lehet a vékony ágak rétege – beleértve
az örökzöld ágakat is. Ez enged egy kis légáramlást

a halom alján, és az ágak idővel lebomlanak. Vágd
össze a fenyő ágait, majd helyezd őket a komposztláda aljára. Ezután jöhetnek a konyhai maradékok,
növények, levelek.
3. Egy másik hasznos megoldás a kertben: tedd bele az
ágakat a mulcsba! Vágd kisebb darabokra az ágakat
és szórd szét a kertben vagy az ágyásaid között. Nem
csak a talaj lesz érte hálás, ahogy szép lassan lebomlanak a fenyőágak, de te is érezheted még egy kis ideig
a fa illatát.
4. Darabold fel és tedd el az ágakat. Veteményezéskor viszont jusson eszedbe, hiszen a megásott lyukakba érdemes egy-két szál fenyőt elrejteni - a borsó kifejezetten
kedvelni fogja, ha fenyővel dúsított földbe vetjük el.
https://www.hellovidek.hu/kert/

Csúcs szálloda a Balatonnál!
A csodálatos balatoni panorámával rendelkezô
HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT ideális hely a pihenéshez
idôsebb vendégeinknek is!
Senior fit Plus ajánlatunk:
• Félpanziós ellátás: bôséges büféreggeli és büfévacsora
• Levesebéd 4 alkalommal
• Gyógytea a wellness részlegen
• Személyenként 30 perc masszázs (2 alkalommal)
• Senior fitneszprogramok (vízitorna, senior torna)
• Esténként élôzene a Mistrál Bárban
• A wellnessrészleg korlátlan használata: úszó- és
merülômedence, szauna, infraszauna, gôzkabin,
jacuzzi, Kneipp-taposó, fitnesz- és tornaterem,
pihenôszoba, fürdôköntös használat
• Díjtalan szobaszéf és vezeték nélküli internet
használat
Programtipp: Herendi Porcelánmanufaktúra, Veszprémi Zoo
Mindez már 49 500 Ft-tól / fô/ 5 éj
Érvényes: 2020.01.05-03.27-ig, min. 5 éj foglalás
esetén, vasárnaptól csütörtökig. (Ünnepi idõszakban nem
érvényes, egyéb kedvezményekkel nem összevonható.)
Tel.: +36 (88) 620-620 • hotelbalresort@hunguesthotels.hu

hunguesthotels.com/balresort
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Embermese

JanuárHoroszkóp

„Amikor az élet
nehézségei
megerősítenek”



Lukácsiné Margit élettörténete
(2019 decemberében készült riport alapján)
Az iskoláskor elején, mindösszesen 10 évesen, már a család mindennapjaival, gondjaival kellet megbirkóznia. Szegényen, a tanyasi élet egyszerű körülményei között, gyerekkori álmok nélkül végezte azt a feladatot, amit az élet
rá kimért. Édesanyja szerény, hat osztályt végzett asszony
volt, édesapja nagyon jó észjárású, társadalmi problémák
felé forduló ember volt. Az 1956-os események áldozatává
vált, a forradalom üldözöttje lett. Margit, átvállalta a kenyérkereső szerepét és 14 évesen már mezőgazdasági munkás lett Szikszón és Hanyi-pusztán az állami gazdaságban,
de megismerte a tepélyi Erdőgazdaságot is. Tette a dolgát,
mert segíteni kellett szüleinek, a családnak.
Szívével várta a boldogságot, amit majd a saját családja
adhat neki. Eljött az idő és 18 éves korában férjhez ment.
Vályogházat vettek férjével, saját otthonuk lett és megérkeztek a lányok, Elvira és Margit. Anya lett, álmokat dédelgetett a párjával, gyermekeivel töltött további életéről.
De az álmok szerte foszlottak, amikor….22 évesen, a kegyetlen élet özvegyasszonnyá tette. A férje halála után maradt két gyönyörű kislány és bizony az adósság.
Szomorú szívvel, de nagy akarattal egyedül vitte tovább
a családját. A feladat adott volt: a lányoknak mindent
biztosítani, apjuk szeretetét is megadni, talpon maradni.
Örök köszönettel tartozik volt anyósának, aki sokat segített neki a földművelésben, dohánytermesztésben. Esténként a fizikai fáradságot azzal tudta oldani, hogy lányokhoz

30

Kos

III. 21.–IV. 20.

Februárban számos feladat vár önre,
ám könnyedén megoldja mindet. Nem
kell aggódnia az otthonában váratlanul
felmerülő problémák miatt sem, például, ha elromlik valami. Megvan a
fedezete a javításra, és ne felejtse el, a
családjára is mindig számíthat.


leült tanulni. Nem elfáradni, lélekben nem feladni, minden napban örömet találni – ez vitte tovább.
A nehéz éveket, váratlan megkeresés szakította meg.
A nagymama jóslata bevált és 1971-ben, valahai kisgyerekkori szerelem, házasságkötést hozott. Új remények, új álmok, „a boldogság kék madara” megjelent. Igazi, harmonikus kapcsolat, amit egy kisfiú érkezése tett teljessé. Margit
boldog volt. Kinyílott a „zárt családi keret”, a férj szívesen
vitte, kísérte feleségét a közösségi élet színtereire. Engedte,
hogy többet és még több jót mutasson meg magából. Margit leérettségizett, jogosítványt szerzett, 40 évesen vállalati
munkát vállalt, és mindenhol igen jól teljesített. Majd beköszöntött az első nyugdíjas év is.
Nyugdíjazás után közösséget keresett és beiratkozott a
„nagyi-klubba”, ahol hamarosan klubvezető lett. 2008-ban
kultúrcsoportot hozott létre, amely 10 év után „kiváló”
minősítést ért el. Besenyőtelek hírességei lettek, ott vannak minden rendezvényen. Tagjai lettek a Heves Megyei
Nyugdíjas Szövetségnek, az Életet az Éveknek Országos
Szövetségnek.
Igazi nyugdíjas életet él: klubvezető, plusz munkát vállal, családnak segít, jógázik, tervei vannak, szereti a virágokat, verseket mond és sokat-sokat mosolyog. Ahhoz
van ereje, hogy 70 évesen még fát ültessen. Nem magáért,
hanem a jövőért. Boldogan meséli, hogy unokái azt mondják „A MAMA MÉG NEM ÖREG”. Erős maradt és erre
biztat mindenkit.
Farkas Attila: Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége
elnöke:
„Köszönettel tartozunk Lukácsiné Margitnak, aki átvehette a Besenyőtelki Nagyi-klub 30. és a Besenyőtelki
Pacsirták Népdalkör 10. évfordulóján a Szövetség elismerő
oklevelét.”
Farkas Attila

Bika

IV. 21.–V. 20.

Szabadidejében töltsön sok időt családjával, barátaival, és pihenjen is többet. Mielőtt kimond valamit, gondoljon rá, hogy szavaival ne bántson meg
másokat! Ebben a hónapban menjen el
a megelőző egészségügyi vizsgálatokra,
amit évente érdemes megtenni.



Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Az otthoni légkör harmonikus, és bár
mindig erős vágyat érez, hogy harcoljon az igazáért, most jobb, ha olykor
visszavonulót fúj. Nem kell minden
esetben és helyzetben ragaszkodnia a
véleményéhez, ha tiszta fejjel gondolkodik, rájön, mi mit ér meg.



Rák

VI. 22.–VII. 22.

Lezáratlan ügyeit, félbehagyott munkáit ezekben a hetekben fejezze be,
mert a halogatásból később problémája származhat. Kerülje a kísértést, hogy
most komoly döntéseket hozzon, és az
otthonával kapcsolatban tervezett változtatást is halassza későbbre.



Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Nemigen törődik tettei és szavai következményeivel, de ez most konfliktusokhoz vezethet. Ennek következtében néhány barátját elveszítheti, és bár
önmagának sem ismeri be, ez komoly
stresszt okozhat. Ha bekövetkezik, haladéktalanul forduljon orvoshoz!



Szűz

VIII. 24.–IX. 22.

Sikeres hónap elé néz. Remek ötletei
vannak, amiket a munkájában hasznosíthat, de fél, hogy valaki megneszeli,
és a sajátjaként adja elő őket. Ezt megelőzendő, adjon be egy írásos tervezetet, a részleteket pedig már közösen
kidolgozhatja a kollégáival.



Mérleg

IX. 23.–X. 22

Tiszteletet vár el másoktól, emiatt lelkére veszi, ha valaki gúnyos megjegyzést tesz önre, vagy kételkedik egy-egy
cselekedete mozgatórugójában. Jól
teszi, ha ilyenkor nem reagál azonnal.
Egészség terén legyen óvatos, mert kisebb baleset érheti az utcán.



Skorpió

X. 23.–XI. 22.

Képtelen koncentrálni a feladataira,
a fantáziavilágában keres menedéket.
Éppen ezért el kell halasztania a fontos
döntéseket. Lelkiállapota javulásában
segítségére lehet, ha naponta legalább
egy órát olvasással tölt, ennyi kikapcsolódás önnek is jár.



Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Érdekes ötletei vannak, de ne féljen
ezeket megosztani környezetével, különben nem tudja megvalósítani őket.
Akkor is szüksége lesz jó tanácsra, ha
úgy dönt, egyedül lát neki. A sikerhez
elengedhetetlen, hogy arra összpontosítson, amit éppen csinál.



Bak

XII. 22.–I. 20.

Minden idejét és energiáját az otthoni
teendőkre fordítja. Egyedül érzi magát
a legjobban, legszívesebben elbújna a
világ elől, szeretteinek jelenléte is zavarja, barátaival sem akar találkozni.
Ez azonban előbb-utóbb állandósuló
stresszhez vezethet.



Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Sokat vállal magára otthon, és bár
energiaszintje megfelelő, ezzel ne éljen
vissza. Az egészsége láthatja kárát, ha
túlterheli magát, ezért figyeljen szervezete jelzéseire. Az viszont – úgy tűnik
–elkerülhetetlen, hogy rövidesen felkeresse fogorvosát.



Halak

II. 20.–III. 20.

Békés hangulat jellemzi otthonát, a
család sok terhet levesz a válláról. Nem
oly távoli tervei között egy nagyobb
beruházás szerepel, ám ahhoz még
nincs meg az anyagi fedezet. Ha plusz
bevételt szeretne, most nagy eséllyel talál kedvére való munkát.
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Rejtvény
Szeretettel
Rejtvényünk számozott soraiban
egy egészségünkel összefüggő jókívánság
olvasható az új esztendőre.
A november havi megfejtés:
A káposzta körülbelül / emberfej / méretű
és bölcsességű zöldségfajta.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Drahos Györgyi, Tiszaújváros
Mostani beküldési határidő:
2020. március 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük, az e-mailben adják meg
nevüket és címüket!)
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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