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Beharangozó

2021
Kedves Nyugdíjas Társak!
Hosszú bezártságot, magányos időszakot követően készü-
lünk a gondtalanabb életre, a közös, vidám órákra.

A NYOSZ idén 9. alkalommal hirdeti meg a Balatoni 
Randevú című rendezvényét, melyre ezúton hívjuk közös-
ségeinket, kortársainkat. A hagyományos rendezvénysoro-
zat idén 2021. augusztus 28. és szeptember 1. között 
zajlik majd Balatonfüreden.

Úgy készülünk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan min-
den rendezvény típust meghirdetünk, bár a programok 
sorrendje változik némiképp:

Augusztus 28-án szombaton: Közösségi Örömtánc Talál-
kozó – helye a balatonfüredi konferencia központ nagyterme

Augusztus 29-én vasárnap: Országos Dalköri Feszti-
vál – helye a balatonfüredi konferencia központ szabadtéri 
színpada (rossz idő esetén nagyterme)

Augusztus 30-án hétfőn: Érdekvédelmi konferencia, 
téma: jó gyakorlatok az önkormányzatok idősügyi munká-
jában – helye a balatonfüredi konferencia központ 

Augusztus 31-én kedden: turisztikai és gasztronómiai 
programok

A szervezett események mellett szabadidős programokra 
is lesz lehetőség: hajókirándulás, túrák, tábortűz, stb.

Itt hívnánk fel a tisztelt nyugdíjas társak figyelmét, hogy 
amennyiben a rendezvény időpontjában esetleg ismételt 
vészhelyzet állna elő, a befizetett díjakat visszafizetjük. 
A rendezvényeken való részvétel mindenki számára sa-
ját felelősségen alapul.

Mivel a hosszabb bezártság utáni kikívánkozás, közös-
ségi igények, programok iránti érdeklődés jelentősen meg-
nőtt, ezért a rendezvény előkészületekor lekötött kemping 
szálláshelyekre kötetlen üdülő programokat is kínálunk. 
Szeretettel várjuk a balatoni utószezon első napjaiban a 
Balatonfüredi Kemping mobilházaiban, apartmanjaiban a 
kikapcsolódni vágyó nyugdíjas társakat, közösségeket. 

Amit kínálunk:
Szállás ajánlatok:
NYOSZ-tagoknak Balatonfüred Kemping vízparti mobil-
házaiban augusztus 27 – szeptember 1. között egy napos / 
egy éjszakás és csomagárakkal:

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

 – klímás mobilházban kétágyas szobában, vagy felsze-
relt apartmanban: 7600.- Ft (egyedül egy kétágyas 
szobában: 14.000.- Ft)

 – klíma nélküli mobilházban kétágyas szobában: 
7000.- Ft

 – egyterű 4 ágyas apartmanban: 6000.- Ft 

Csomag ár: 5 nap, 4 éjszaka – aug. 27-i érkezéssel és 
31-i elutazással, (vagy aug. 28-i érkezéssel és szept. 1-i el-
utazással) idegenforgalmi adóval, ellátás nélkül:

 – klímás mobilházban kétágyas szobában:  29.000.- Ft 
 – 4 ágyas apartmanban: 23.000.-

Nem NYOSZ-tagoknak + 500 Ft/éj.

A leglátogatottabb közvetlen vízparti kemping Balaton-
füreden, a történelmi belvárostól és a parti sétánytól 1,5 km-
re található. A kemping változatos szolgáltatásokat nyújt a 
vendégeknek. Saját strandján homokos partszakasszal vár-
ja a vendégeket, továbbá medence is hozzájárul a fürdőzés 
élményéhez. A szabadidő aktív eltöltésére számos sportolási 
és szórakozási lehetőség található. Napközben és este több 
étterem és büfé várja gasztronómiai élményekkel vendége-
inket. A kempingben több helyen van kijelölt tűzrakóhely, 
ahol hangulatos estéket tölthetnek el sütögetés és bográcsozás 
közben. A kemping területén és közvetlen mellette élelmiszer 
boltok találhatók.
Ebéd / vacsora egyeztetés alatt.
Programok regisztrációs/nevezési díja: Örömtánc ta-
lálkozó: 1500.- Ft / fő, Dalköri Fesztivál: 500.- Ft/fő, 
érdekvédelmi konferencia: ingyenes.

A szállás, étkezés és a programok regisztrációs díjá-
nak befizetése legkésőbb augusztus 15-ig!!!

Szállás igényeket a korlátozott mennyiségű szállás-
hely miatt kérjük mielőbb jelezni!

Bankszámla szám: NYOSZ – 11705008-20413882
Információ: 
Dalköri fesztivál, konferencia, szállás, étkezés, egyéb 
programok: Horváth Istvánné Julika (telefon: 06/30-
574-9097, e-mail: nyosz@enternet.hu, NYOSZ 1074 
Budapest Szövetség u. 9. 

Örömtánc találkozó: Radvánszki Edit (20/311-4068), 
e-mail: redit.tancklub@gmail.com, regisztrációs felü-
let: https://docs.google.com/forms/d/1hVfTGv3aSP8_
qDkhx2ES_wgJLlJ35PcQ2uFiLAOtG_s/edit

Jelentkezési határidő:
2021. augusztus 15.  

(nevezési lapok megtalálhatók  
a www.nyosz.hu honlapon)

Támogatók:    

Szerkesztői üzenet

Hátrább az agarakkal

A nemzedékek közti együttműködés, szolidaritás magasztos eszméjét 
ünneplő világnap (ápr. 29.) előtt egy újságírói kérdésre adott vála-
szomból idézek: „Szívesen mondanám, hogy általában tisztelik az 
időseket (a fiatalok), de sajnos néhány éve felfedezhető egy idősellenes vonal is. Ennek képvi-
selői szerint ugyanis ők élik fel a mai fiatalok jövőjét. Gyakran hangzik el, hogy a ma idősei 
vonhatók felelősségre a környezeti katasztrófák miatt, hogy a politikában, a gazdaságban is 
ők vannak vezető pozíciókban, így a válságokról, háborúkról is ők tehetnek. Nekik róják fel 
a múlt problémáit, és azt, hogy nem tettek ellene.” (Részletesebben az Ok, Boomer! – Ülj le, 
nyugger! témáról szólunk a 8. oldalon.)

E gondolatok arra késztettek, hogy – a felindultságon túl – utánajárjak a felvetések igaz-
ságtartalmának. Sokatmondó angol kutatás eredményeire leltem: az 55 év felettiek sokkal in-
kább hívei pl. a szeletív szemétgyűjtésnek, a led izzók használatának, vagy a helyi termékek 
vásárlásának, mint fiatalabb polgártársaik. Aztán egy másik tanulmányban arról olvastam, 
hogy a világ nagy globális problémája – a túlnépesedés – okozója igazolhatóan a viszonylagos 
„világbéke”, a nagy háborúk jelentős csökkenése, vagy pl. az orvostudomány fejlődése. Vagyis 
nem az öregek ördögi műve e baj. Megint másutt azt bizonygatják tudósok, hogy a gazdag 
országok un. „környezeti lábnyoma” tízszerese a szegényebb országokénál. Vagyis ez sem élet-
korfüggő „bűn”. És az sem az öregek műve, hogy a munkából egyszerűen nem tudnak az 
emberek leállni. Az un. hajtás a ma aktívjainak oly annyira sajátja, hogy már a jövőről sem 
érnek rá gondolkodni a mókuskerékben.

Apropó jövő. A mi, ifjabb politikusaink – életünk meghatározó alakítói – a jövőnek dol-
goznak? Á, dehogy, a szavazatokért. Akkor talán a nagyvállalatok? Azok meg a részvényesek-
nek. Akkor most ki követi el a nagyobb bűnt a mai fiatalok jövője ellen? 

Drága Boomer / Nyugger barátaim, üzenjük már meg Greta Thunbergnek, Chlöe Swarb-
rick-nek és a többi bommer-ező aktivistának, politikusnak, közösségi posztolónak és a hoz-
zájuk hasonlóknak: Hátrább az agarakkal, gyerekek! Angolul Pipe Down! Vagy másképp 
szólva: csak ne olyan hevesen! Vagy lassan a testtel! – amelyik tetszik. De leginkább szálljatok 
le a magas lóról, fogjátok már vissza magatokat!

Minden generációnak megvan a maga keresztje. Senki sem kap semmit készen (kivéve a 
szerencsétlen elkényeztetetteket, akikből erőtlen mihasznák lesznek). Mindenért meg kell dol-
gozni, vagy így, vagy úgy. Ha ki akarod kerülni a madáchi küzdést, persze, hogy egy másikat 
kell hozzá okolnod! Persze, hogy az öregben keresel bűnbakot! Légy túlélő, vívd meg a magad 
csatáit, oldd meg!  És ha majd sikerül, az Égi vadászmezőkről – sok-sok aggódás közepette - 
majd leküldünk neked egy nyuggeri meleg ötöst…

Némethné Jankovics Györgyi 
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sig voltam pártmunkás. Közben sorkatonai szolgálatot is 
teljesítettem.

Felnőtt fejjel, munka és család, gyerekek és építkezés 
mellett végeztem el az első főiskolát népművelés – peda-
gógia szakon.

Tanítottam a Novajidrányi Általános Iskolában, majd 
1984-től az Encsi Szakmunkásképző Iskolában, amely in-
tézmény az én közreműködésemmel felvette az Aba Sámu-
el nevet. A novajidrányi éveim alatt végeztem el a főiskolai 
magyar szakot, és így lettem 1993-ban kétdiplomás elsőge-
nerációs értelmiségi.

42 év és 72 ledolgozott nap után 2008-ban, 60 évesen 
mentem nyugdíjba, ami után még két évet óraadóként 
visszajártam az iskolámba.

Életem meghatározó eleme a család
A gimnáziumi diákszerelemből házasság lett. 1971-ben 
kötöttem össze sorsomat Szilvási Ilonával, aki okleveles 
könyvtáros volt. Két gyermekünk született: Laura (1972), 
aki diplomás igazgató-helyettes egy miskolci áruházban, 
Ágota (1975) a forrói általános iskola tanára. Két-két cso-
dálatos unokával tették még boldogabbá szülői és nagyszü-
lői éveinket. 45 csodálatosan szép együtt töltött év után 
2016-ban reám rogyott az ég, amikor gyógyíthatatlan 
betegség következtében az égi mezőkre távozott szeretett 
feleségem.

Mindahhoz, hogy az ember tisztességgel és színvonala-
san elvégezze a kötelező és a szabadon választott munkáját, 
biztos támaszra, támogató háttérre van szüksége. Nekem 
ez megadatott a családom, a barátaim által. De különösen 
szerencsésnek mondhatom magam, mert ebben a kegyben 
most másodszor részesülhettem. Feleségem halálát követő-
en mindentől szinte teljesen visszavonultam, a gyermeke-
im mellett a magányt választottam. De a sors nem fogadta 
el ezt a helyzetet. Mesébe illő módon megismertetett egy 
többdiplomás, nyelvet beszélő, zongorázó, egyedül élő öz-
veggyel, Krisztinával, és a tavasszal megáradó Szinva-patak 
sebességével magával ragadott az időskori szerelem édes 
gyönyörűsége, s immár három éve nyújt biztos hátteret, se-
gítő kezet ahhoz a munkához, amit még el kell végeznem.

A kertes ház körüli munka elvégzése után megtaláljuk 
a módját a kikapcsolódásnak, a pihenésnek, az unokákkal 
való együttlétnek. Színház és hangverseny bérletünk van, 
szeretünk kirándulni, utazni, s ami nagyon fontos, megle-
hetősen széles körű baráti társasággal, közösséggel tartunk 
kapcsolatot.

„Egyéb” dolgaimról röviden 
Az egyéb kifejezés számomra nem a lebecsülendő, másod-
rangú kategóriát jelenti, mert amit én a munkám mel-
lett, legtöbbször anyagi ellenszolgáltatás nélkül, sokszor 
a család rovására végeztem, ugyanolyan fontos volt, mint 
a hivatásom, mivel a közösségért, a településért, Abaújért 
végeztem, s mindig szívből, a tőlem elvárható legmagasabb 
színvonalon. Igazolja ezt az a közel harminc elismerő okle-

vél, kitüntetés, amikre a különböző szervezetek, egyesüle-
tek, közösségek méltónak találtak.

Életemet mintegy keretbe foglalja legkedvesebb hob-
bim, a versmondás. Kis diákként, fiatal felnőttként sokat 
versenyeztem, most pedig nyugdíjasként hódolok a vers-
mondás szépségeinek.

2010-től veszek részt a NYOSZ által szervezett Köl-
tészeti Szemlén, melynek „szolnoki éveiben” háromszor 
nyertem el az „Év Nyugdíjas Versmondója” címet. Miután 
a Szemle rendezését a NYUBUSZ vette át, ilyen cím eléré-
sére nincs lehetőség, (nem tudom miért).

Megismertem a szegedi székhelyű HONTRAVEL Kft. 
kiváló csapatát, ők szervezik évente az egész országot át-
fogó nyugdíjas Ki-Mit-Tud-ot, ami több ezer nyugdíjast 
mozgat meg. Versmondásomat 6 alkalommal jutalmaz-
ták a legjobbaknak kijáró „Kiemelt Arany” minősítéssel, 
három ízben pedig elnyertem a legszínvonalasabb egyéni 
versenyzők számára alapított Vándorserleget. ( Fellépéseim 
széles tárházának bemutatására itt nincs lehetőségem).

Két éve összegyűjtöttük a versenyekről készült video 
felvételeket és CD-re raktuk, ebből az anyagból szerkesz-
tettem egy önálló versórát, amit a megye több településén 
bemutattam már.

A versmondás által kerültem az Észak-kelet Magyaror-
szági Versmondó Egyesület közösségébe, és lettem az egye-
sület elnökségének tagja.

Talán az eddigiek is igazolják, hogy az egyén két mó-
don lehet tagja egy közösségnek: vagy a közösség keresi és 
kéri fel az együttműködésre, vagy az egyén maga alakít új 
közösséget. Ez történt a Szikszói Városi Uszodában, ahová 
több nyugdíjas társammal rendszeresen járunk úszni, szau-
názni, s hogy még otthonosabban érezzük magunkat, meg-
alakítottuk a Szikszói Rozmárok Uszodai Szenior Klubot, 
melynek társelnökévé választottak.

Végtelenül megtisztelő, ezért örömmel, és büszkeséggel 
tölt el, hogy kortársaim lapjában megjelenhetett a szerény 
személyemet bemutató írás. Az  pedig már hab a tortán, 
hogy a jeles magazin címlapjáról az én fényképem moso-
lyog Rátok,  Kedves Olvasók.

A közösségben, a közösségért, 
a közösséggel

Péderi István nyugdíjba vonulását követően 8 évig volt 
az encsi Évgyűrűk Nyugdíjas Klub  tagja, több évet tevé-
kenykedett a BAZ. Megyei és Miskolc városi Nyugdíjasok  
Érdekvédelmi Szövetsége elnökségében. Jelenleg a Mis-
kolci Avas Nyugdíjas Egyesület megbecsült tagja. A  kö-
zösségekben végzett munkájáról, életéről a következőket 
mondta el:

Gyökereim az életbe történő induláshoz 
Bár három éve Miskolcon élek, Diósgyőrben lakom a 
Bükk-hegység lábainál, mégis abaúji embernek, Encs vá-
ros tősgyökeres polgárának vallom magam. Joggal teszem 
ezt, mert ugyan Szikszón születtem (1948), de életem első 
hetven évét ott éltem le, családom, iskoláim, munkahelye-
im, minden odaköt. Azt azonban nem tagadhatom, hogy 
többször megkíséreltem az elszakadást a szegénységből, a 
kilátástalanságból, ami a települést és környezetét jelle-
mezte, de a sors úgy hozta, hogy ott maradtam. És nem 
is bántam meg, mert bátran és büszkén mondhatom, így 
részese lehettem annak a változásnak, ami az 1960-as 80-as 
évek között rangos kisvárossá fejlesztette a Hernád-völgyi 
kis falut.

Családom, gyerekkorom és a fiatalkori éveim
Tizenegy gyermek nevelkedett abban az első közösségben, 
amit úgy neveznek: család. Itt már gyermekként megtanul-
tam, megértettem, mi a család, az összetartozás, az együtt 
sírni – együtt nevetni, mi az egymásról való gondoskodás, 
az egymás féltése, mit jelent a szülőket, gyerekeket, egy-
mást szeretni, mekkora a fájdalom egy-egy családtag, köze-
li barát elvesztésekor. A tizenegyből tízen nőttünk felnőtt 

emberré, különböző módon és színvonalon, de mindany-
nyian megtaláltuk helyünket a nagybetűs életben. Sajnos, 
napjainkra már csak négyen élünk.

Szüleim egyszerű emberek voltak: édesapám termény-
raktári munkás, kubikos volt, végül a tsz.-ben lett állatokat 
gondozó, legeltető nyugdíjas. Édesanyám „csak” a népes 
család ellátását vállalhatta, ami az anyagiak függvényében 
hol sikerült, hol kevésbé. Bőségesen csak a gyerekekből ju-
tott nekik.

Az általános és a középiskolát Encsen végeztem. 
Az  utóbbit abban a gimnáziumban, aminek első 50 ta-
nulója között lehettem. (Ma Váci Mihály Gimnázium és 
Szakközépiskola) A  család után itt kaptam újabb lendü-
letet a közösségi emberré válás útján. Mi voltunk az el-
sők, nekünk kellett lerakni az alapokat, hagyományokat 
teremteni. Hálával gondolok tanáraimra, akik szintén kez-
dők voltak az új iskolában, de nem csak tanítottak, hanem 
tisztességgel neveltek bennünket. Hogy szaladnak az évek! 
Idén már az 55 éves érettségi találkozóra készülünk, igaz, 
már elég hiányosan.

Ezek az évek alapozták meg jövőmet. Hamar egyik vezé-
re lettem a helyi közösségnek, bekapcsolódva az ifjúsági és 
sport mozgalomba. Nem utolsó sorban ennek az iskolának 
a padjait koptatta az a leányzó, akivel később összekötöt-
tük az életünket.

A próbálkozásokkal teli életem és a sikereim
Egy sikertelen főiskolai felvételi után – tanári pályára ké-
szültem – dolgozni kezdtem. Én lettem az ország legfia-
talabb mentőápolója – egy nappal a 18. születésnapomat 
követően álltam munkába Miskolcon, majd az encsi Men-
tőállomásra helyeztek. Az öthónapos KISZ Iskola elvégzése 
után már nem kerültem oda vissza, az encsi Járási Művelő-
dési Otthon alkalmazottja lettem. 1969 júliusától a KISZ 
járási apparátusában dolgoztam, majd az encsi nagyközségi 
bizottság titkárának választottak. 1977-től a rendszerváltá-
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Persze az egységes százalékos mértékű inflációs emelés 
kapcsán említett szétszakító hatást a 13. havi nyugdíj visz-
szaépítése drámai mértékben fölerősíti, miután mindenki 
a saját nyugdíja mértékében, felső összeghatár nélkül kapja 
a 13. havi nyugdíját. Mindez 2024-től egy teljes havi plusz 
összeggel, vagyis átlagosan 320 milliárd forinttal növeli majd 
minden évben a nyugdíjkiadásokat. (A nők kedvezményes 
nyugdíja is évente ennyibe kerül.)

A mai inflációs nyugdíjemelés egyrészt egyre inkább le-
szakítja a nyugdíjak vásárlóértékét a nemzetgazdasági nettó 
átlagkereset értékétől – ami a teljes nyugdíjas társadalom re-
latív elszegényedéséhez vezet -, másrészt a nyugdíjas társadal-
mon belül is gyorsan mélyíti a megosztottságot, szétszakítja 
egymástól a nyugdíjasokat. Természetesen az is igaz, hogy a 
nyugdíjrendszer csak egyetlen – bár nagyon fontos – tényező 
a méltó nyugdíjas élet biztosításában.

Az európai idősek számára majdnem minden tagállamban 
a nyugdíjak jelentik a fő jövedelemforrást, az időskori élet-
színvonal azonban egy sor olyan tényezőtől is függ, mint az 
ingatlanbirtoklás, a felhalmozott vagyon, a nyugdíjcélú meg-
takarítás, az egyéb ellátásokhoz (például lakhatási vagy fűtési 

támogatáshoz) és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a 
nyugdíjasok számára is könnyen elérhető foglalkoztatási le-
hetőségek.

Alapvető tényező az is, hogy a nyugdíj lehetővé teszi-e a 
nyugdíjasok számára az életkor előrehaladtával óhatatlanul 
fokozódó egészségügyi, szociális szolgáltatási és tartós ápolási, 
gondozási igényeik megfelelő kielégítését.

A nyugdíjas életminőséget nemcsak pénzügyi összetevők 
befolyásolják, hanem – a családi kapcsolatok erőssége vagy 
gyöngesége mellett – az is, hogy a lakóhelyén milyen a köz-
lekedés, milyen könnyű elérni az élelmiszerboltot, az orvosi 
rendelőt, a gyógyszertárat vagy a kórházat, mennyi idő alatt 
ér ki hozzá a mentő, van-e nyugdíjasok részére találkozási le-
hetőség, van-e bentlakásos idősellátó intézmény a közelben, 
és így tovább.

Mindazonáltal két és félmillió honfitársunkat szegényíti 
tovább évről évre, ha nem változik a nyugdíjemelés módsze-
re. Nem kellene megvárni, amíg a relatív jövedelmi csúszda 
alján a nyugdíjasok tömegei fájdalmasan becsapódnak a sze-
génység sivár földjébe.

Forrás: Nyugdijguru.hu

Leszakadás és szétszakadás: 
az igazságos nyugdíjrendszer nyomában

Ha az infláció alacsony, miközben a nemzetgazdasági átlag-
bér növekedése magas, akkor a nyugdíjak inflációs emeléstől 
függő vásárlóértéke az aktív korúak keresetének vásárlóérté-
kéhez képest folyamatosan zuhan, emiatt minden nyugdíjas 
a relatív elszegényedés csúszdáján siklik egyre lejjebb. Ráadá-
sul Magyarországon nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér, és a 
nyugati országokhoz képest erőtlen az önkéntes megtakarí-
tások pillére is, ezért az állami nyugdíjrendszernek szinte ki-
zárólagos szerepe van az időskori anyagi ellátás biztosításában 
– így egyértelműen kulcskérdés a nyugdíjemelés módszere.

Leszakadás és szétszakadás
A magyar nyugdíjemelés rendszere egyre több nyugdíjas 
szervezet szerint méltánytalan, több okból is:

– egyrészt csak az inflációtól függ, így egy növekvő gaz-
daságban gyorsuló tempóban leszakadnak a nyugdíjak az 
átlagkeresetektől, vagyis relatíve egyre inkább szegényednek 
a nyugdíjasok,

– másrészt egységes százalékos mértéke van, így a kisnyug-
díjasok száz forintokban, a nagyobb összegű nyugellátásban 
részesülők viszont ezer és tízezer forintokban mérhető nyug-
díjnövelésben részesülnek, emiatt egymástól is egyre inkább 
elszakadnak a nyugdíjas társadalom tagjai,

– harmadrészt az infláció számítása is sok tekintetben ké-
telyeket ébreszt a nyugdíjas társadalom tagjai körében, hiszen 
az általuk érzékelt szubjektív infláció mértéke minden eset-
ben magasabb a hivatalos nyugdíjas fogyasztói áremelkedés 
kimutatott mértékénél.

Miután a nyugdíjemelés mértékét a nyugdíjtörvény hatá-
rozza meg, bármely változtatáshoz törvénymódosításra van 
szükség.

Ha a nyugdíjas társadalom e tekintetben valódi ered-
ményt akar elérni, akkor egységesen kell fellépnie. A  több 
mint kétmillió öregségi nyugdíjas mindegyike küldhetne 
például egy levelet az országgyűlési képviselőjének, amelyben 
követelhetné a nyugdíjemelés módszerének azonnali és radi-
kális megváltoztatását annak érdekében, hogy a nyugdíjasok 
– azaz egy kétmilliós választói tömeg – évről-évre gyorsuló 
relatív elszegényedését a választott képviselőik haladéktalanul 
akadályozzák meg, mielőtt a magukra hagyott nyugdíjas vá-
lasztóik politikai büntetésben részesítenék őket.

KÉTMILLIÓ VÁLASZTÓ KÖZÖS ÉRDEKE, HOGY 
A  NYUGDÍJUK NE ÉRTÉKTELENEDJEN EL – EZ 
A KÖZÖS ÉRDEK EGY NYUGDÍJAS SZÁMÁRA SOK-
KAL ERŐSEBB ÉS ÉLETBEVÁGÓBB, MINT BÁRMI-
LYEN EGYÉB POLITIKAI MEGFONTOLÁS.

Ha a nyugdíjasok eredményt akarnak elérni, akkor itt az 
ideje, hogy a létszámában és közös érdekeik terjedelmében 

messze a legerősebb egységes választói tömegként fel is lépje-
nek a közös érdekeik védelmében.

A nyugdíjtörvény szerint az adott év novemberében pót-
lólagos nyugdíjemelésben részesülnek a nyugdíjasok, ha a 
KSH inflációs adatai alapján számított mérték legalább 1 
százalékponttal meghaladná a januárban érvényes növelési 
százalékot. Ilyenkor az emelési különbözetet novemberben, 
januárig visszamenőleg megkapják a nyugdíjasok.

Ha a KSH által utóbb kalkulált emelés és a januári növe-
lés közti különbség kisebb 1 százalékpontnál, akkor az egész 
évre felszorzott többletet egy összegben utalják a novemberi 
ellátásokkal együtt, és a havi különbözettel növelt összeg lesz 
a következő évi emelés alapja.

Az átlagnyugdíj a nettó átlagkereset 2009-es 78 száza-
lékáról 2020-ra 55 százalékra zuhant és a folyamat foly-
tatódik.

A kicsivel több, mint 3900 milliárdos idei nyugdíjkassza 
alapján egyetlen százalékpontnyi növelés is közel 40 milliárd 
forintba kerül, vagyis 3%-os növelés több, mint 120 milliárd 
forintos kiadást jelent – ami beépül a nyugdíjak összegébe. 

Viszont az is teljesen igaz, hogy ha a nemzetgazdasági át-
lagbér a jelenlegi tempóban (évi 8-12% közötti mértékben) 
nő tovább, akkor a nyugdíjaknak a – csak inflációval korri-
gált – vásárlóértéke drámai mértékben zuhan az aktív korúak 
keresetéhez képest.

Egyszerű példa: ha minden évben 3%-kal nő a nyugdíj, 
miközben 10%-kal nő az átlagbér, akkor 100 forintra vetítve 
az első évben a nyugdíj 103 forintra, a kereset 110 forintra 
nő. A második évben a nyugdíj 103 x 1,03 = 106,09 forintra, 
a kereset viszont 110 x 1,1 = 121 forintra nő. Az első emelés 
utáni 7 forint különbség a második emelés után már a dup-
lájára, 14,91 forintra nő, és így tovább, minden évben nyílik 
az olló.

EZT A HELYZETET KEZELNI KELL, S ERRE A KI-
ZÁRÓLAG INFLÁCIÓS NYUGDÍJEMELÉS NYILVÁN 
NEM MEGFELELŐ MEGOLDÁS.

Más kérdés, hogy a 13. havi nyugdíj visszaépítésének fo-
lyamata jelentősen javít a nyugdíjasok helyzetén.

Ha a lépésenként visszaépülő 13. havi nyugdíj hatását éves 
tükörben nézzük, vagyis az adott évi plusz juttatást az adott 
évi nyugdíj 12 havi összegéhez viszonyítjuk, akkor azt láthat-
juk, hogy gyakorlatilag visszaépül a vegyes indexálás révén 
történő nyugdíjemelés, hiszen  minden heti plusz nyugdíj 
hatása olyan, mintha 2 százalékponttal emelné éves szinten 
a nyugdíjakat.

2024-től így minden évben az akkor esedékes inflációs 
emelésen felül további 8% emeléssel egyenértékű a 13. havi 
nyugdíj.

Lesz nyugdíjprémium novemberben 
és nyugdíjemelési korrekció már év közben is!
A költségvetési törvény javasolt módosítása nyomán 2021. 
júniusban januárra visszamenőleg 0,6 százalékos kiegészítő 
nyugdíjemelés várható, emellett 2021. novemberben lehet-
séges a további nyugdíjemelési korrekció, valamint nyugdíj-
prémium is.

A kormány benyújtotta a Magyarország 2021. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatot, amely a nyugdíjkassza tekintetében is je-
lentős változásokat tartalmaz.

A módosító javaslat szerint 2021-ben
– a GDP tervezett növekedése 4,3% (ennek megfelelően 

idén novemberben lesz nyugdíjprémium), továbbá
– az infláció egész évre várható mértéke 3,6%  (ennek 

megfelelően nyugdíjemelési kiigazítás várható már év köz-
ben, feltehetően a hatályba lépést követő hónapban, s ha az 
infláció tényleges mértéke ezt a 3,6%-ot is meghaladná, ak-
kor újabb kiigazítás lesz novemberben).

Az indoklás szerint „2021 januárjától 3%-kal emelkedtek 
a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások. A jelenlegi prognózi-
sok alapján ezt meghaladó, 3,6%-os infláció várható 2021 
egészében. Az  érintettek már év közben kiegészítő  ellátás-
emelésben részesülnek. Amennyiben ezen értéket is megha-
ladná a tényleges infláció, úgy a különbözetet – a vonatkozó 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően - a kormány novem-
ber hónapban januárra visszamenőleg is kifizeti.”

Ha ezek az előrejelzések valósulnak meg, akkor 2021. no-
vemberében:

– a nyugdíjprémium maximális mértéke 16 ezer forint 
lehet  (a nyugdíjprémium számítása során a novemberi 
nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell 
megszorozni a tényleges GDP-növekedés és a 3,5%-os tör-
vényi növekedési küszöbérték, azaz 3,5% különbségével, 
vagyis idén a szorzó mértéke 0,8 lehet),

– az év közbeni egyszeri emelési kiigazítás mértéke a havi 
nyugellátás 0,6%-a lehet januárra visszamenően, vagyis a 
150 ezer forintos átlagnyugdíjra vetítve havi 900 forint. 

Abban az esetben pedig, ha az infláció augusztusban 
mért tényleges becsült értéke meghaladná a 3,6%-ot, ak-
kor:

Ha egy százalékpontnál kisebb mértékben haladja meg 
a 3,6%-ot (tehát 4,6 % alatti lesz), akkor az emelési kü-
lönbözetet egész évre vonatkozóan egy összegben kell a 
novemberi nyugdíj mellé kifizetni. Vagyis ekkor a nyug-
díj tényleges összege sem novemberben, sem decemberben 
nem lesz magasabb -, viszont a 2022. januárban esedékes 
éves rendszeres nyugdíjemelés előtt az ellátás összegét meg 
kell emelni az egész évre vonatkozó emelési   különbö-
zet egy hónapra eső részével.

Ha az augusztusban mért tényleges becsült éves inflá-
ció mértéke meghaladná a 4,6%-ot, akkor januárra visz-
szamenően pótlólagos nyugdíjemelést kell végrehajtani, 
amelynek során a január-október hónapokra járó emelési 
különbözetet a már emelt összegben folyósított novembe-
ri nyugellátás mellé kapják meg az érintettek.
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désben, annak ellenére, hogy a döntéseik következményét 
nem ők fogják közvetlenül tapasztalni, hanem a jelenleg 
fiatalok. 

Nina Kasman, OK Boomer feliratú termékeket árusító 
tinédzser a New York Timesnak mondta el a véleményét 
októberben e kérdés kapcsán, ami nagy mértékben repre-
zentálja az OK Boomer mögött álló narratívát: „A boome-
rek eddigi és jelenlegi döntései a Z generáció minden tag-
jára hatással vannak. Ezek pedig rossz hatással vannak ránk 
is, a jövőnkre is. A generációm minden tagja tudna erről 
beszélni, és nagyon is frusztráltak vagyunk emiatt.” 

Ezen a vonalon vált csak igazán elterjedtté a kifejezés, 
vele együtt pedig ismertté Chlöe Swarbrick új-zélandi po-
litikusnő, amikor is a parlamenti ülésen éppen egy zéró-
karbon törvényjavaslatot tárt a többi képviselő elé a majd-
hogynem üres parlamentben. A  prezentáció közben egy 
hangos, negatív hangvételű bekiabálás hallatszik, aminek 
tudomásul vételét a 25 éves felszólaló egy OK Boomer ki-
szólással jelezte. A videó később döbbenetes népszerűségre 
tett szert.

A klímakatasztrófa mellett a gazdaságpolitika kérdése 
is komoly konfliktusforrás a többnyire kapitalista beállí-
tottságú boomerek és a kommunizmus terén történelmi 
tapasztalatokkal nem rendelkező fiatalok között, utóbbiak 
ugyanis egyre inkább a kapitalizmust látják minden társa-
dalmi egyenlőtlenség és baj mögött.

A millenniumi és a Z generáció az első, amelyik teljes 
békeidőben növekedett, a legdurvább trauma, ami vi-
lágszinten érte őket, a 2008-as válság volt, amiből a leg-
többen talán egy életre azt a tanulságot vonták le, hogy 
a kapitalizmus rossz. A Victims of Communism amerikai 
szervezet 2019-es felméréseiből kiderül – ezt a körülbelüli 
nagyságrendet számos más kutatás is alátámasztja –, hogy a 
fiatalok 70 százaléka szavazna szocialista kormányra, vala-
mint érdekes, hogy ez a szám egy év alatt megduplázódott. 
A megkérdezett fiatalok 15 százaléka szerint egy jobb világ-
ban élnénk, ha a Szovjetunió létezne, illetve 3-ból 1 fiatal 
számára vált szimpatikussá a kommunizmus, a tavalyi év 8 
százalékához képest.

A történelem azonban ismétli önmagát, ugyanis közel 
azonos jelenség volt megfigyelhető az 1960-as években. 
Az  akkori OK Boomer jelenség a „Don’t trust anyone 
over 30” (Ne bízz senkiben 30 felett) szlogen volt, amit 
az 1940-ben született – majdnem a most kritizált boomer 
generáció tagja – szélsőbaloldali, kommunista elveket valló 
aktivistának, Jack Weinbergnek köszönhet a világtörténe-
lem, habár ezt sokan tévesen a Beatlesnek tulajdonítják. 
Erről tanúskodnak Bob Dylan sorai is: „valami történik, 
de te nem tudod, mi az, vagy mégis, Mr. Jones?” Utalva 
arra, hogy az idősebb korosztálynak fogalma sincsen arról 
a világról, ami a jövőben lesz.

(Részletek a Hetek cikkéből)

„Ülj le, nyugger!” – Új jelenség terjed

Az elmúlt években számos szakértőt foglalkoztatott a 
generációs különbségek kérdésköre, ami – leginkább a 
rohamos technológiai fejlődésnek köszönhetően – egyre 
nagyobb feszültséget gerjeszt a nemzedékek között. Ennek 
enyhítésére – az eltérésekből származó konfliktusok he-
lyett az abból adódó előnyökre koncentrálva – generációs 
együttműködések születtek: óvodák nyíltak idősek ottho-
nával egy fedél alatt, illetve multinacionális cégek külön-
böző programokat szerveztek, hogy egymástól tanulhassa-
nak a merőben eltérő módon szocializált munkavállalók.

Az intergenerational equity – generációk közötti mél-
tányosság – tudományága évtizedek óta vizsgálja a téma-
kört, ám az eddigi, kölcsönös tiszteleten alapuló hang-
vételnek most úgy tűnik, véget vet a Z generáció. Ők 
hivatalosan azok a személyek, akik 1995 és 2009 között 
születtek. Ahogy a fenntarthatósági problémák – globá-
lis felmelegedés, klímaváltozás – előtérbe kerültek, a klí-
maváltozás hatásai pedig egyre égetőbb veszélyforrásnak 
tűnnek napjaink fiataljaira nézve, úgy éleződtek ki a konf-
liktushelyzetek a rájuk hagyott apokaliptikus jövőkép mi-
att tehetetlen Z generációsok és a világtörténelem eddigi 
leggazdagabb nemzedéke, az 1946 és 1964 között világra 
jött baby boomerek között. A probléma fontosságára az 
ifjabb nemzedék saját eszközeivel – cinikus, ám lényegre 
törő módszerrel – hívja fel a figyelmet.

Öregek vagytok és rasszisták
Az OK Boomer mint kifejezés keletkezése nagyjából 
2015-re tehető, amikor különböző fórumokon anonim 
kommentelők kezdték használni hozzászólásként. A mos-
tani, hirtelen népszerűvé vált jelentéstartalom Peter Kuli & 
Jedwill „OK Boomer” című zeneszámához kötődik, ami 
nagyban hozzájárult a kifejezés elterjedéséhez.

A dal szövege – csakúgy, mint a mozgalom maga – erős 
értékítéletet tartalmaz, pálcát tör a boomerek Z generáci-
ósok által képmutatónak tartott vonásai felett: „mindany-
nyian öregek és rasszisták vagytok”. Emellett csöppet sem 
objektív politikai üzenetet is tartalmaz a nagy részben re-
publikánus beállítottságú korosztályról: „a Make America 
Great Again (Donald Trump kampányszövege) feliratú 
sapkában úgy nézel ki, mint egy fasiszta”.

Többnyire az általuk ódivatúnak vélt, a boomerek gon-
dolkozásmódjával kapcsolatos, szinte általánosságban jel-
lemző nézeteket parodizálják, mintha a konzervatív érték-
rend az 1946 és 1964 között születtek sajátossága lenne, 
amit elmaradottságra és kőkorszaki mivoltára hivatkozva 
a jövőben nemes egyszerűséggel egy „OK Boomer” legyin-
téssel párosítva elavultnak lehetne minősíteni, a társada-
lom következő generációjának pedig érvénytelennek kel-
lene vennie. 

Emellett az individualista, általánosítást nem tűrő Z ge-
nerációsokat rendkívüli módon bosszantja, hogy az idő-
sebb nemzedék a „mai fiatalok”-ról kialakított egy képet, 
ami szerint ők „Pán Péter-szindrómában szenvednek, so-
sem akarnak felnőni, és azt hiszik, hogy az utópisztikus 
képet, ami végigkísérte gyermekkorukat, valahogyan a fel-
nőtt életbe át lehet menteni”. Erre válaszul a céltudatos 
fiatalok kisvideóikban füzeteikbe írják, sütőtökbe gravíroz-
zák, osztályképen prezentálják az OK Boomer feliratot, va-
lamint konkrét vállalkozások alakultak az OK Boomer-rel 
szignózott termékek forgalmazására is.

Gyűlölni fognak az unokáitok
A két generáció közötti feszültség nem csupán a liberális és 
a konzervatív világnézetbeli eltérésben nyilvánul meg, ha-
nem annál jóval komplexebb aspektusokat is rejt magában. 
Ilyen például a fent említett klímaváltozás vagy a gazda-
ságpolitika témája. Annak ellenére, hogy a boomer gene-
ráció hatalmas történelmi fordulatokat élt meg és vívott ki 
magának – emberi jogok fejlődése, világháború, kommu-
nizmus leverése –, és a történelem eddigi legvagyonosabb 
nemzedékévé nőtte ki magát, jelen pillanatban úgy tűnik, 
hogy leszármazottaik mégsem ezekre az érdemekre fognak 
nézni. Szeptemberben Greta Thunberg klímaaktivista fej-
tette ki álláspontját arról, hogy miért fogják a boomereket 
gyűlölni unokáik. A Post-Kaiser statisztikái szerint a fiata-
lok 86 százaléka hisz a klímaváltozást illető közel egyhangú 
tudományos állításoknak, 57 százalékuk fél a klímaválto-
zás következményeitől, és 52 százalékuk dühös a kialakult 
helyzetért.

És ki másra lennének dühösek, mint a boomerekre, 
akiknek általánosságban tulajdonítják a klímaváltozás ta-
gadását, és akik nagy részben a jelenlegi döntéshozók a kér-
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kal rendelkezik, ezért érzékeli, ha valaki megérinti, beszél 
hozzá vagy feléje fordul, és válaszol a kérdésekre bóloga-
tással, vagy szóban. Képes új ismereteket elsajátítani, lép-
csőn járni, létrán mászni, ajtót nyitni, stb., és helyettesí-
teni számos emberi munkavégzést. Már gyártanak olyan, 
emberhez hasonló robotokat, amelyek felülete, tapintása, 
rugalmassága hasonlít az emberi bőrre. A  bőrréteg alatt 
motorvezérlő rendszerek vannak, amelyekkel a robot az 
emberi arckifejezéseket utánozza és képes egyszerű beszél-
getéseket folytatni. Az egyik ilyen robot arcát Audrey Hep-
burn színésznőről mintázták. 

Hagyjuk el most a robotok világát és tekintsük át egy 
másik, a jövőben szintén egyre fontosabbá váló terület, a 
virtuális, vagy kiterjesztett valóság (VR) felhasználási lehe-
tőségeit.

A VR-t a távsebészetben és a diagnosztikus vizsgálatok-
nál már ma is sikerrel alkalmazzák, pl. szenzorokkal bemé-
rik a páciens szemgolyóját, majd a szemész VR-szemüveggel 
tudja vizsgálni úgy, hogy hozzá sem kell érnie a beteghez. 

A technika lehetőséget teremt arra, hogy távoli rendelőkben 
folyó műtéteknél asszisztálni tudjanak az orvosok. A  VR 
továbbfejlesztésével az orvostanhallgatók virtuális embe-
ri testeken végezhetnének műtéteket, és valódi betegeket 
csak akkor operálhatnának, amikor a VR-szimulátorokon 
bebizonyították, hogy képesek rá.  A  jövőben a vásárló 
megnézheti és megtervezheti saját házát, autóját, kertjét a 
virtuális térben, három dimenzióban. Ma már lehetséges 
egy tervezési stádiumban lévő lakás megtekintése, ugyan-
így, bejárhatjuk a világ leghíresebb múzeumainak tárlatait 
is, kirándulhatunk a Föld egy izgalmas pontjára. A VR a 
pánikhelyzetek szimulálásával eszköze lehet a fóbiák gyó-
gyításának, mivel a pácienseket szembesíteni tudja félelmük 
tárgyaival. (magas épületek, hidak, repülőgépek, stb.) Már 
léteznek olyan filmvetítések, amelyek során egy speciális 
szemüveget felvéve, valamennyi érzékszervünk részt vesz az 
élmény befogadásában. Érezzük bőrünkön a vízpermetet, 
orrunkba hatol a tábortűz füstjének szaga, a virágok illata…

Szádvári Lídia

Mit hoz a jövő?

Elképesztő technikai fejlődésnek vagyunk tanúi. Csak 
egyetlen példa: a távirat a mi fiatalságunk idején még na-
gyon fontos információközlő eszköz volt, de aztán elterjedt 
a vezetékes, majd a mobiltelefon, az internet, s végül a Pos-
ta 2021 tavaszán megszüntette a távirat-kézbesítést.

Szép új világunkban a mesterséges intelligencia és annak 
fejlesztése az egyik legfontosabb technikai irányzat és ez így 
lesz a jövőben is. 

Azért nevezzük mesterséges “intelligenciának”, mert 
a gép már olyan műveletek végrehajtására is képes lehet, 
amelyekre eddig csak az emberi elme volt képes: észlelésre, 
tanulásra, és a környezetre való reagálásra. Drónok, robo-
tok, önvezető autók, virtuális asszisztensek, képelemző, 
beszéd- és arcfelismerő rendszerek – ismerkedjünk meg 
ezek közül néhánnyal, hiszen unokáink már ebbe a világba 
nőnek bele.  

Ha felnézünk az égre, egészen alacsonyan szálló, szabad 
szemmel jól látható gépekkel is találkozhatunk. Néme-
lyek úgy néznek ki, mint egy játékrepülő. Ezek a drónok. 
A drón egy, pilóta nélküli repülőgép, amelyet ember irá-
nyít a távolból, vagy a saját érzékelőivel tájékozódik. Sú-
lya lehet néhány kiló, vagy akár tíz tonna. A közeljövőben 
már rovarméretű drónok is forgalomba kerülnek. A hob-
bi-drónok kicsik, könnyűek, nem tudnak messzire szállni 
irányítójuktól. Amatőr légi-felvételeket lehet velük készíte-
ni, akár a kertünkből. A munkavégzésre alkalmas drónok 
nagyobb méretűek. Használják permetezésre, belvízkárok 
felmérésére, vadállatok megfigyelésére. Alkalmasak létesít-
mények állapotának ellenőrzésére, nehezen hozzáférhető 
helyszínek fotózására, baleseti helyszínelésre. Rendezvé-
nyeken a tömeg fölé repülve egy drónról filmezhetik a 
történéseket. Már csak idő kérdése, hogy futár helyett egy 
drón szállítsa el hozzánk az interneten rendelt csomagun-
kat.  Tűzijáték helyett pedig világító drónokat csodálha-
tunk majd meg az égen. 

Talán már Ön is találkozott Vandával, illetve csak kel-
lemes hangjával. Először talán fel sem tűnik, hogy ő – egy 

robot, egy telefonos ügyfélszolgálaton dolgozó virtuális 
asszisztens. Megkönnyíti az ügyintézést: nem kell nyomo-
gatni a készüléken a gombokat, hogy megtaláljuk a megfe-
lelő opciót. Képes egyszerűbb feladatokat önállóan kezelni. 
Lehet nála új jelszót kérni, csekk újraküldést igényelni, hi-
babejelentést tenni. Röviden elmondhatjuk, miért hívtuk 
az ügyfélszolgálatot, pl. „Nem működik a tévém, hibát 
szeretnék bejelenteni.” Vanda nyelvi intelligenciája lehető-
vé teszi, hogy eddig még soha el nem hangzott mondatok 
alapján is megértse kérésünket. 

Emberszabású, azaz humanoid robotok! Nem olyan 
régen még csak a filmvásznon léteztek, jelenleg már világ-
szerte alkalmazzák repülőtereken, bevásárlóközpontokban, 
szállodákban, éttermekben, az oktatásban. A covid-járvány 
óta egyre népszerűbb az egészségügyben is, mivel a rendelő-
be érkező páciensek közül a robot egy kérdőív segítségével 
képes kiszűrni a valószínűsített fertőzötteket. Külföldi kór-
házak némelyikében már robot köszönti és tájékoztatja a lá-
togatókat, segít az időpont-foglalásban, felveszi az alapvető 
beteg-adatokat, sőt, vérnyomást is mér. Robotpincér pedig 
már Magyarországon is dolgozik, pótolva az emberhiányt. 

Egy ilyen robot beépített kamerákkal, arcfelismerő 
funkcióval, távolságmérővel, és érintésérzékelő szenzorok-

A NASA KÖZPONTJÁBAN LÓG EGY KÉP EGY DONGÓRÓL, 
ALATTA A SZÖVEG:

„A dongó teste aerodinamikailag nem alkalmas a repülésre, de 
jó, hogy a dongó nem tud róla!
A fizikai és aerodinamika törvényei szerint, a szárnyak széles-
sége túl kicsi ahhoz, a masszív testet reptesse! De a dongó nem 
tud semmit a fizikáról, a logikáról, az aerodinamikáról és repül.”

A legtöbb ember saját magát korlátozza le, mert túl sokat gon-
dolkodik és túl sok dolgot gondol lehetetlennek.
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A magyar költészet 
napjára

A Hajdúböszörményi Városi „Aranykor” Nyugdíjas Egye-
sület minden évben áprilisi programjában szerepel a „Köl-
tészet Napja” alkalmából szóló megemlékezés. A pandé-
mia miatt kialakult helyzetben csak az írásos, és virtuális 
ünneplés maradt – ebből idézünk.

Ha költőkről/költészetről van szó, nagy vállalkozás erről 
a napról úgy szólni, hogy méltóképpen felsorakoztassunk 
írókat/költőket, így csak a számomra is kiválónak (ezeken 
kívül még sok van) tartott költőinkkel emlékezek.

1964 óta József Attila születésének dátumához 
(1905.04.11.) kötődik a Költészet Napja, így minden 
évben irodalmi rendezvényekkel emlékeznek a világ ma-
gyarjai. 

A tragikus sorsú költő rövid élete alatt maradandót al-
kotott. Verseivel már gyerekkortól találkozhattunk, iskolás 
éveink tananyagában is végigkísért. A világirodalomban is 
jelen volt/van, német, lengyel nyelven is olvashatják mű-
veit. Élete tragikusan ért véget, még most sem tisztázott, 
hogy öngyilkos vagy baleset áldozata lett Balatonszárszón. 
Ott jártunkkor felkerestük a szárszói temetőben lévő kegy-
helyét, ahonnan 1942-ben szállították nyughelyére, Buda-
pesten a Kerepesi temetőbe. 

József Attila költészetét Latinovits Zoltán feledhetet-
len színészóriásunk emelte még magasabbra. 

Petőfi Sándor (1823-1849), a magyar költészet másik 
kiemelkedő személyisége, költő, műfordító, író, színész, 
forradalmár. Rövid élete alatt közel ezer verset írt, elbeszé-
lő költemények egész sorát – a János vitéz, Apostol, Bo-
lond Istók – ismerhettük. Iskolai tananyagként, érettségi 
tételként is találkozhattunk munkásságával. Intézmények, 
közösségi házak, utcák, terek, stb. viselik nevét. A segesvári 
csatában esett el.

„Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,” 
 (Egy gondolat bánt engemet)
1848. március 15-én reggel a Pilvax  kávéházból indult 

tíz-tizenöt diák, majd később a több ezerre dagadt tömeg. 
az orvosi egyetem felé vonultak, ahol Petőfi felolvasta a 
Mit kíván a magyar nemzet? – 12 pontját, és elszavalta  a 
Nemzeti Dalt.

Kölcsey Ferenc (1790-1838) nemzeti Himnuszunk 
írója, politikus, nyelvújító, költő 1823. január 22-én tisz-
tázta le a Himnusz szövegét, ezen a napon emlékezünk a 
Kultúra Napjára. A magyarságnak a 19. századig nem volt 

önálló nemzeti himnusza. Kölcsey mintegy 30 nyelvre 
lefordított és Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített, 
össznemzeti imádsággá váló műve – több próbálkozás után 
– végül 1989-ben került jogszabályi védelem alá, hiszen 
ekkor lett az Alkotmány szövegének része (forrás: Internet) 

„Szánd meg İsten a’ Magyart
Kit vészek hányának,Nyújts feléje védő kart
Tengerén kinjának.
Bal sors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödtte már e’ nép
A’ múltat ’s jövendőt.!”
Vörösmarthy Mihály (1800-1855) másik nemzeti éne-

künk a Szózat, szerzője író, költő. ügyvéd a magyar roman-
tika nagy alakja. Művei között az ismertebbek a Szózaton 
kívül az Előszó, a Vén cigány, Elbeszélő költeményei Szép 
Ilonka, Zalán futása, drámái Csongor és Tünde, Czillei és 
a Hunyadiak. 

Míg a Himnusz valójában egy ima, addig a Szózat 
(1836) sokkal lelkesítőbb, sokkal határozottabb, hazasze-
retetre és hűségre ösztönzőbb. 1843-ban Egressy Béni 
zenésítette meg. Mindkét nemzeti énekünk gyönyörű, de 
dallamát nehezebben énekeljük…

„S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”
Radnóti Miklós (1909-1944), magyar költő, a mo-

dern magyar líra kiemelkedő képviselője. Okleveles ma-
gyar–francia szakos középiskolai tanár. Mire eljut a tanári 
diplomáig, már ismert költő, doktori disszertációját Kaffka 
Margitról írta.

Diplomája előtt meg is nősült: (Gyarmati Fanni) sze-
relmi házassága meghitt, harmonikus magánéletet bizto-
sított számára. A  hitvestársi szerelem megfogalmazása az 
ő költészetében érte el századunk magyar irodalmában a 
legmagasabb színvonalat. 

Korabeli törvények alapján faji alapon zsidónak nyilvá-
nították, 1940. szeptember 9-én kezdte meg első munka-
szolgálatát (összesen három volt). 

A szerbiai lágerben (is) csodálatos, de egyben szívszorító 
versek születtek. Hazafelé jövet, halála előtt a Heidenau 
foglyait elindították a Borban lévő központi lágerbe. Rad-
nóti itt találkozott néhány ismerősével, s átadta verseinek 
másolatát, így jelenhettek meg versei halála után. Győrben, 
több társával együtt golyó általi tarkólövéssel halt meg.

„Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok, 
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár”.   
(Lager Heidenau, Žagubica fölött a  hegyekben, 1944. 

július)
Lejegyezte: Bertalan Béláné klubtag

Bolygónk, a FÖLD!

1970-ben április 22-ét az ENSZ „Földanya Nemzetközi 
Napjá”-vá nyilvánította.

A Hajdúböszörményi Aranykor Nyugdíjas Egyesület 
megemlékezése e jeles napról távformában volt lehetséges 
a pandémia miatt. Várakozunk és reméljük, hogy nem so-
kára találkozhatunk egymással. 

Kb. 3,5 milliárd éve indult el az „élőfolyamat” a földön, 
mely egyedülálló a világegyetemben, mai ismeretek szerint. 
Több millió faj - közöttük az ember – élőhelye, 70,5% víz, 
29% szárazföld, 0,5% légnemű összetevőkkel. Ez a csodá-
latos Kék Bolygó közel 7 milliárd 830 millió ember élette-
re, 3 meghatározó óceánnal, 7 kontinensen. 

A Környezetvédelmi Világnapon a világszervezet köz-
gyűlésén határoztak úgy, hogy e napon széles körben fel 
kell hívni a figyelmet a környezet szennyezésre, valamint 
az ehhez kapcsolódó hatékony energiatakarékosság, meg-
újuló természeti források hasznosítására, a szemét és hul-
ladékképződés csökkentésére. Nyílván minden országban 
más-más rendezvényekkel adnak hangsúlyt a célok meg-
valósításának.

Megdöbbentő mértékű a vízszennyezés; pusztuló állat-
fajok, sivatagosodás, mocsárosodás, mindent ellepő sze-
mét, szennyezett ivóvíz, műanyag hulladékok tömkelege. 
Becslések szerint több ember hal meg a környezetszennye-
zés következtében kialakult egészségkárosodás miatt, min a 
háborúban (!). Azért nem észleljük súlyosságát, mert elszórt 
részeivel találkozunk. Mindezek mellet jelentős a zaj-fény 
károsító hatása, valamint a génmódosított termékek létre-
hozása, fogyasztása. A túlzott fogyasztás, a föld „kizsákmá-
nyolása”, az esztelen építkezések, luxus és pazarló életmód, 
mind-mind hozzájárulnak egy olyan klímaváltozáshoz, 
amelyet már most is érzékelünk a szélsőséges időjárásban. 

A FÖLD  napjához kapcsolódóan a lényegesebb emlék-
napok a következők: 

 – Tisza élővilágának emléknapja (02.01.)
 – Vizes élőhelyek világnapja (02.02.)
 – Energiatakarékosság világnap (03.06.)
 – Víz világnapja (03.22.)
 – A FÖLD órája (03.27. fél 9-től- fél 10.-ig)

 – Madarak és fák napja (05.10.)
 – Nemzetközi klímaváltozási nap (05.15.)
 – Környezetvédelmi világnap (06.05.)
 – Az óceánok világnapja (06.08.)
 – A sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja 

(06.17.)
 – Nemzetközi Duna-nap (06.29.)
 – Az ózon világnapja (09.16.)
 – Európai autómentes nap (09.22.)
 – Takarítási világnap (09. harmadik szombatja)
 – Földünkért világnap (10.21.)
 – Természeti katasztrófák világnapja (10. második szer-

dája)
Hazánkban is törvények szabályozzák a környezet vé-

delmi előírások betartását. Sokat tett/tesz a lakosság is 
környezete javításáért, részt vesz a különböző emléknapok 
rendezvényein (faültetés, szemétszedés, autómentes nap, 
Föld napja, madarak és fák napja, stb.). 

Felerősödtek viszont a víz- és talajszennyezés, a műtrá-
gyák, vegyszerek használatával kapcsolatos problémák, de 
az ipari hulladékok és veszélyes hulladékok helytelen keze-
lése is felelős a kialakult helyzetért. A lakosság (egy részé-
nek) felelőtlensége is közrejátszik folyóink/vizeink szeny-
nyeződéséhez, sok esetben még a határon túlról érkezett 
szeméthalmazok (Tiszán) is gondot jelentenek.

Bolygónk és egészségünk védelmében ültessünk mi-
nél több fát!

 – Egy középkorú fa lombja évente több száz kilónyi 
port szűr ki a városi levegőből.

 – Egy idős tölgyfa 700 liter oxigént termel naponta. Ez 
megfelel ötven felnőtt ember napi levegőszükségle-
tének.

 – A települések mentén húzódó erdősáv véd az extrém 
időjárási viszonyoktól és csökkenti a település zajter-
helését is.

 – A fák talajvédő funkciója: megakadályozza a talaj le-
pusztulását, segíti szénraktározását, ezáltal megőrzi 
termőképességét. 

Lejegyezte: Bertalan Béláné (klubtag)
(Forrás: internet és saját szerkesztésben

Aranykor Nyugdíjas Egyesület Hajdúböszörmény
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Fotópályázat nyugdíjasoknak és a fiataloknak, hogy 
a nyugdíjasok mindennapi életét hitelesen bemutassák
Részvételi feltételek: 
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2021. évi fotópályá-
zatán a hazai és határon túli magyar amatőr fotóbarátok 
három kategóriában – 1.) 20 éves korig, 2.) 20–64 éves 
korig, 3.) 65 éves kor felett – egyéni pályázatot nyújthat-
nak be. A fotópályázat témája és célja: bemutatni az idős, 
nyugdíjas emberek életének szépségeit, örömeit, gond-
jait, magánya és társas kapcsolatai tartalmát és jelen-
tőségét. Érdeklődéssel fogadjuk a koronavírus-világjár-
vány idősekre gyakorolt hatásai művészi bemutatását! 
A pályázat hozzá kíván járulni az aktív időskor érdekében, 
a mozgás, az élethosszig tanulás, az információs aktivitás 
növeléséhez.

Csak eddig nem publikált, korábbi pályázatunkon vagy 
más pályázatokon nem szerepelt képekkel pályázzanak, 
amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendel-
keznek, és amelyek témája nem ellenkezik sem a származá-
si ország, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a 
képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival.

Egy pályázó bármilyen technikával (fényképezőgép, 
mobil telefon stb.) készített, legfeljebb 5 képet, ezen belül 
egy legfeljebb 5 képből álló képsorozatot küldhet be. A ké-
peket akár fekete-fehérek vagy színesek, lehetőség szerint 
DIGITÁLIS (.jpg) formában kérjük beküldeni. Minimá-
lis felbontása legalább 1500×2000 pixel (2,5 Mp) legyen. 
Kérünk minden egyes képet egyenként csatolni a beküldő 
e-mailhez. 

A pályázók töltsenek ki nevezési lapot számítógéppel, 
Word programmal a mellékelt minta szerint. A  nevezési 
lapon fel kell tüntetni – nevező személy teljes nevét és élet-
korát, – pontos lakcímét; – levelezési címét, elérhetősége-
it: telefon, e-mail-cím. – A beküldött képek sorszámát és 
címét, a képek .jpg-megjelölésével egyezően (a forma nem 
kötelező, csak a tartalom fontos). A nevezési lapot a ké-
pekkel együtt kérjük beküldeni e-mailben. A nevezési lap 
fájlneve: Családnév_Keresztnév_kategória.doc 

A meghirdetett témának nem megfelelő vagy gyen-
gébb minőségű képeket a zsűri nem értékeli! A  zsűri 
által kiállításra javasolt képeket a NYOSZ rendeli meg 
egy fotólaborban, és gondoskodik a kiállítások megszer-
vezéséről.  

A kategóriánként kiemelt, legjobbnak minősített képe-
ket tárgyjutalomban részesítjük, I–II–III. minősítésről, 
az esetleges különdíjakról oklevelet a kiállítás megnyitá-
sakor nyújtjuk át.

A beküldött képeket a NYOSZ szerzői jogdíj és felhasz-
nálási díj fizetése nélkül, de a szerző nevének feltüntetésé-
vel nyilvánosságra hozhatja a fotópályázat, a fotókiállítás és 

a NYOSZ népszerűsítése érdekében. Csak azok vegyenek 
részt ezen a pályázaton, akik ezt engedélyezik! Nevezési díj 
nincs. Beküldési határidő: 2021. augusztus 20. e-mail-
cím: nyoszfoto@gmail.com.

Figyelem! Becsomagolt és tömörített állományokat 
nem csomagolunk ki! Óriásleveleket nem fogadunk. A pá-
lyázatokat fogadó e-mail postafiók mérete óriási, de így 
sem garantálható, hogy az utolsó egy-két napban bekül-
dött több száz fotót fogadni tudja (annak ellenére, hogy a 
rendezők folyamatosan mentik a beérkező pályaműveket). 
Ezért nem fogadunk el senkitől sem óvást, vagy reklamá-
ciót amiatt, ha egy küldeményt – ’a postaláda megtelt’ 
üzenettel – visszaküld a szolgáltató. A  megoldás ugyanis 
kézenfekvő: a meghirdetéstől folyamatosan, de legalább 
egy-két héttel korábban be kell küldeni a pályázatra szánt 
képeket, amelyek kézbesítéséről ki-ki kérjen automatikus 
visszaigazolást a szolgáltatótól. 

Zsűrizés: 2021. szeptember 20-ig. A zsűrizés eredmé-
nyéről 2021. szeptember 30-ig – a NYOSZ elektronikus 
hírlevelében a nyoszfoto@gmail.com email-címről és a 
www.nyosz.hu honlapon, valamint szövetség GENERÁ-
CIÓNK című folyóiratában adunk tájékoztatást. A díja-
zott képek bemutatása várhatóan a 2021-évi NYUGDÍ-
JAS EXPO kiállítási terében lesz.

Az első kiállítást 2022. január hónapban Budapesten 
tervezzük, a NYOSZ tanácstermében (1074 Budapest, Szö-
vetség u. 9.). Az ingyenesen kölcsönözhető fotókiállítás má-
sodbemutatói szerte az országban: 2022. február hónaptól 
(a kölcsönzési igények bejelenthetők: nyoszfoto@gmail.com 
címen). A fotópályázattal kapcsolatban további információk 
kérhetők Erdélyi Tamástól. E-mail: erdelyi37tamas@gmail.
com; vagy a +3620 528 7561 mobilszámon.

Megjegyzés: az ÖregSZEM 2020 fotópályázat tervezett 
lezárására, természetesen még visszatérünk!

Játékos agytorna 
online Pécsett
Nem hagytuk tagjainkat „munka” nélkül a karantén idején 
sem. Hirdettünk egy online-vetélkedőt a honlapunkon, a 
március havi hírlevelünkben. Közzé tettünk egy 30 kérdésből 
álló tesztet, s kértük játékos kedvű nyugdíjas társainkat, hogy 
töltsék ki, küldjék be. Jöttek a megoldások szépen sorban, 
összesen 18 főtől, majd pont a határidő lejártának napján 2 
csapattól is. Eddig minden évben csapatverseny volt, de most 
online ez azért nem megy. 

Azt gondoltuk, hogy sok azonos pontszámú megoldás lesz, 
hiszen az interneten szinte bármi kikereshető. Igen, első és 
második helyen kettős holtverseny volt, ők kapnak jutalmat.

A további helyeken hatos és ötös azonos pontszámok kö-
vetkeztek…

Volt egy-két félreértett kérdés is, pontosabban nem olvas-
ták el elég figyelmesen a feladatot, pl. mit jelent a logaritmus 
szó. Többen írták, hogy matematikai művelet, a hatványozás 
fordítottja – ez igaz is, de a kérdés a szó jelentése volt. Lehet 
rajta még most is gondolkodni!  Hasonló beugratós kérdés 
volt, hogy mi Sri Lanka neve magyarul – válaszként jött, hogy 
Ceylon.  Talán még egy kérdést érdemes feltenni: Mi a címe 
Salvador Dali szakácskönyvének, téves válasz volt, hogy Gá-
lavacsora... 

Akarattal nem írtam ide a jó válaszokat. A játékosok meg-
kapták a megoldásokat. Ha az ország más részein lakó olvasó-
inkat érdeklik a kérdések, majd a válaszok is, kérjék egyesü-
letünktől a tesztet! Szívesen elküldjük! nyugegy@gmail.com 

Sokat lehet tanulni egy ilyen tesztből. Természetesen csak 
azoknak, akik szeretik a szellemi kihívásokat. Kérem, játssza-
nak velünk!

Radnóti Léda Pécsről
a Nyugdíjasok Egyesületének kulturális feladatokkal megbí-

zott elnökségi tagja

A négy sikeres pécsi játékos:
I. hely: Lovák Ibolya, Pinczés Miklós
II. hely: Koósz Istvánné, Pappné Németh Ilona

Irodalmi pályázat 2021-ben
Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!
Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen 
írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen 
megformált, élményt nyújtó, szívet-lelket melengető, ér-
dekfeszítő, szép gondolataikat 2021-ben is! 

2020-ban és sajnos 2021-ben is a vírus helyzet körül 
forgott az életünk. Ebben az időszakban a két legtöbbet 
használt kifejezés a küzdelem és az együttműködés. Sa-
ját életünkben is számtalan küzdelmet, nehézséget meg-
éltünk, hol sikerekkel, hol kudarcokkal túljutva azon. És 
számtalanszor megtapasztaltuk azt is, hogy céljaink meg-
valósításában társakra leltük. Ez inspirálta idei témáinkat:

a., ,,Az élet él és élni akar!”
b., Együtt könnyebb!
Azt várjuk szerzőinktől, hogy személyesen megélt, 

vagy családi történetekből fennmaradt eseményeket, 
történeteket örökítsenek meg, formáljanak irodalmi 
értékű írássá. 

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

A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban 
helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát (1); vala-

mint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvas-
hatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószám-
mal, továbbá telefonos és e-mail elérhetőségüket(2)! 

Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel 
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: 2021. évi irodal-
mi pályázat

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

Beküldési határidő: 2021. november 05.
2021-ben – a régebbi gyakorlatától eltérően – nincs re-

gisztrációs díj. 
A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bont-

ja fel, kizárja az értékelésből; továbbá kizárja a zsűri a szer-
ző nevével, aláírásával küldött írásokat is.

Eredményhirdetésre terveink szerint 2022. januárjában 
kerül sor; a díjazottak alkotásaiból (a 2022. évi győztesek-
kel közösen) tervezzük antológia kiadását. 

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

Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet, és jó 
egészséget kívánunk:

NYOSZ-elnökség
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Az ember, a statisztika, a verseny
Megdöbbentő, amit nap, mint nap meg kell élnünk. Elke-
serít, pedig koromnál fogva már nem kellene meglepődni, 
csodálkozni azon, hogy az aktuális politikai elit – vagy csak 
a regnáló rezsim(?) – sajátosan szemléli, vagy minimum 
láttatni akarja a magyar valóságot. Nekünk, akik itt élünk, 
meg akarják magyarázni, el akarják fogadtatni, hogy amit 
átélünk, megtapasztalunk, az nem igaz, nem úgy van. Rosz-
szul látjuk, nem értjük a dolgok lényegét. Esetleg megté-
vesztettek minket a nemzetet elárulók.

Több, mint egy éve a mindennapok része a koronavírus 
járvány, annak valamennyi hatásával, következményével. 
Az elején megijedtünk, találgattunk, féltünk. És zavarunk-
ban, illetve sokan azért, mert figyeltek a hazai és külhoni 
szakemberek véleményére, elkezdtünk vigyázni magunkra, 
családunkra, a környezetünkben élőkre. Meglepően sokan 
váltak fegyelmezetté. Büszkék voltunk az eredményünkre. 
A sajtó, a média azt harsogta, hogy a kínai, majd az olasz, 
a spanyol, az angol, a közeli és távoli térségekben mennyi-
en halnak meg a járvány következtében. Szörnyülködtünk 
az adatokon, és kaptuk a magyarázatot, máshol mit, hol 
rontottak el. Elsősorban a politikusok! Mert ŐKET azért 
választottuk/választották meg, hogy megoldják a felmerülő 
problémákat. Azért, mert ŐKET ezért tartjuk! 

Akkor mi voltunk a „bezzeg” ország. Viszonylag kevés 
(mihez képest?) halott, jó statisztika, előkelő helyezés a glo-
bális „versenyben”. A kormány kihúzta magát, és büszkén 
hirdette: sikeresen legyőztük a vírust! Megmutattuk a vi-
lágnak… Így kell ezt csinálni! Megnyertük a versenyt, mi 
győztünk.

És jött az ősz. Bejelentés érkezett a kormányfő részéről: 
sikeresen felkészültünk, minden embert megmentünk, aki 
a vírustól megbetegszik! Tudjuk, mi következett. Az ígéret 
betartásában már nem bízhattunk, mert a tények mást mu-
tattak. Ám a magyar ember megbocsájtó, vagy nagyvona-
lú, és túllép a „kis túlzáson”. De jött a február, március, 
majd az április. Embertelen állapotokról suttogtak, majd 
beszéltek az egészségügyi dolgozók, és ezt tapasztalták azok 
is, akik kórházi ápolásra szorultak. Naponta szembesültünk 
azokkal a számokkal, melyek mögött minden esetben több-
nyire idős, de egyre több fiatal ember is volt. Akiket már 
hiába vártak haza a gyermekek, unokák, vagy a szülő, a férj, 
a feleség.   Egyre több család gyászolt, gyászol. 

Szomorú tény, de már több, mint 26 ezer honfitársun-
kat veszítettük el a pandémia következtében! Több, mint 
huszonhatezer ember hiányát érezzük, akik nem statisztikai 
adatok! EMBEREK! Emberek, akik már nincsenek szeret-
teik körében, akiket hiába várnak, várunk már haza! 

A humanista értetlenül néz körbe kicsiny hazánkban: 
miről szól a közbeszéd? Nem is olyan rossz a magyar statisz-
tika, csak máshol nem így „csinálják”, nem ilyen korrektek. 
Tehát máshol elcsalják a statisztikát. És egyébként is, ha 
másként nézzük az adatokat, ha mást viszonyítunk máshoz, 
akkor a nemzetközi versenyben is teljesen jól állunk.

Ilyenkor szoktam feladni, és legyinteni. Ezt komolyan 
gondolja valaki? Ezt elhiszi valaki? Értelmes, gondolkodó 
ember miért nem teszi fel az alapvető kérdést a kormány 
nyilvánosságot vállaló szereplőinek: Ön jó helyen van? Ön 
érti, miről beszél? Nem veszi észre, hogy ma, itt nem ver-
seny zajlik, hanem nagyon súlyos járvány? Nem a statisztika, 
a verseny a fontos, hanem azok az emberek, akik a számok 
mögött vannak! Azok, akik megfertőződtek, akik kórházba 
kerültek, azok, akikért az intenzív osztályokon, a lélegeztető 
gépek mellett küzdenek az egészségügy szakemberei. És azok, 
akik már nem lehetnek közöttünk. És fontosak a hátrama-
radt családtagok, az árván maradt gyermekek, az özvegyek. 
Rájuk kellene figyelni, nem a (kommunikációs) versenyre! 
És segíteni kellene őket, amíg lehet, nem a jó szándékú, civil 
segítőkre hagyni ezt a feladatot is. Mert ők teszik a dolgukat! 
Amíg hagyják. 

Értelmesebb, megfontoltabb, felelősebb közbeszédet 
várva reménykedik egy szebb jövőben, aki gondolatait le-
jegyezte:

Lukács András, Miskolc, 2021. 04. 23.

Szervezzük a Generációnk 
magazin 2021. második 
félévi előfizetését!

Az elmúlt időszakban nehézséget jelentett a szervezetek-
nek a Generációnk magazin előfizetésének szervezése, ill. 
az újságok eljuttatása a kortársakhoz. Ezért idén kevesebb 
előfizetőnek tudjuk kézbe adni lapunkat.

A vírushelyzet vége felé járva – bízva a közösségeink 
újraéledésében, és a szervezeti élet helyreállásában – ismét 
megnyitjuk a lehetőséget az újság előfizetésére. Az év hát-
ralévő időszakára féléves előfizetési díjat ajánlunk – hoz-
zátéve, hogy néhány év eleji számot is fel tudunk ajánlani 
több közösségi előfizető számára – díjtalanul, korlátozott 
számban, visszamenőleg.

Tisztelettel kérjük ehhez a tagszervezetek közremű-
ködését, szervező munkáját.

Az árak értelemszerűen az éves díj felére csökkentek, és 
megmaradt a korábbi gyakorlat is: díjazzuk azokat a szer-
vezeteket, amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, 
amelyek a postaköltség csökkentése céljából vállalják, hogy 
postán veszik át a küldeményeket. 

Előfizetési díjak 2021. 2. félévére (6 számra) 
1 db előfizetés lakcímre küldve: 1 500.- / fél évfolyam (6 szám)

2–16 db előfizetés címre küldve: 1 250.- / fél évfolyam (6 szám)

17–60 db előfizetés címre küldve: 900.- / fél évfolyam (6 szám)

17–60 db előfizetés postán maradó: 800.- / fél évfolyam (6 szám)

61–100 db előfizetés címre küldve: 850.- / fél évfolyam (6 szám)

61–100 db előfizetés postán maradó: 750.- / fél évfolyam (6 szám)

100 db  felett (tagszervezetekhez)  

postán marad:  650.- / fél évfolyam (6 szám)

A Generációnk magazin előfizetéséhez igénylőlapot szük-
séges kitölteni és megküldeni a NYOSZ címre (1074 Buda-
pest, Szövetség u. 9.) vagy email címére: nyosz@enternet.hu.

Az igénylőlapon kérjük feltüntetni:
 – a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát kérik), 

címét, adószámát, a kapcsolattartó nevét és telefonszá-
mát (! – ide küld a posta sms-t, ha megérkezik a csomag)

 – amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcí-
met

 – amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta 
címet

 – a megrendelt példányszámot
 – az árat összesen
 – ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy csek-

ket kérnek
 – ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyug-

díjasok Országos Szövetsége, számlaszám: 
OTP 11705008-20413882
A Kiadó és a Szövetség is megköszöni az előfizetés ügy-

ében végzett munkát.

Gáspár Klára: Tavaszi téboly-dal
(karant-ének)

Migráns agysejtek ellen drótkerítéssel körülvett 
közösségi hálón üzengetek neked.
Orrot és szájat eltakaró fotelharcosoktól 
olvasok sokkoló kommenteket.
Szelektív hulladék-gondolatimat sztoriba teszem,
és várom, hogy követőim sokat lájkoljanak nekem!
Leárazott lappangó soraimat az emagon is hirdetem 
– Black Friday!

Kendőzetlen véleményem – kalaptalan…
vigyétek, bár olcsó a cucc – nem alaptalan!
Sajnos, a vaterán felkínált depressziómra senki sem licitál,
ez a hatalmas túlkínálat már mindenkit irritál.
A pandémia rám szabadítja tavaszi tébolyát…
ma vírust szedek erőtlenül, nem erdőben ibolyát.

Lenn a por, fenn a lóvé számít,
aki elég magasan száll, tömegeket kábít.
Oltás vagy nem oltás – ez kardinális, 
ha nem oltatsz, idén nem lesz majális.
A cipész zárjon be! Abszolút érthető:
jóllehet, a heti két kuncsaft erősen mérgező.

Tavaszi tébolyát a pandémia ránk szabadítja.
A bezártságban edződő nemzedék
IQ-ja már el sem éri tömegét.
Online-oktatás, online-munka, online-szeretkezés,
nem lesz túl bonyolult az online-temetkezés.
Válassz mielőbb vakcinát, hirdeti a média.
Ránk szabadítja tavaszi tébolyát a pandémia.

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas 
Szövetség Elnökségének javaslata egy 
kortársunk véleménye alapján

(részlet a levélből)
Tisztelt Elnök Asszony!
Egyik tagunk az alábbi javaslatokkal kereste meg szövetsé-
günket, melyek országos szintű egyeztetéseket igényelnek, 
ezért küldöm meg Önöknek továbbítást kérve.

Az egyházak a Covid-ban meghalt emberek sírmegvál-
tását engedjék el. Nagyon sokat jelentene a hozzátartozók-
nak, a jelenlegi helyzetben igen aktuális ez a felvetés. Az el-
következőkben pedig mindenkire vonatkozna ez.

A helyi önkormányzatok egyre kevesebb pénzzel gaz-
dálkodnak, így a temetési költségek támogatására is egyre 
kevesebb jut. Javaslata szerint legalább a bekerülési összeg 
felét fizesse ki az állam.

Jelenleg hazánkban 150.000,- Ft az átlagnyugdíj összege. 
Ezt több mint 1 millió nyugdíjas nem kapja meg, ennél ke-
vesebb pénzből gazdálkodik egy élet munkája után. Javaslata 
szerint, aki megéri az átlag életkort, kapja meg ezt az összeget.

Elnökségünk megtárgyalta ezeket a felvetéseket és egyet-
ért velük. 

Kissné Urgyán Mária
elnök

Hamarosan megjelenik a „Nyug-
díjasok irodalmi antológiája 2019-
2020.”!
A 2019-2020. év irodalmi pályázatának 
legjobb írásait bemutató, mintegy 250 
oldalas könyv, előzetesen megrendel-
hető a NYOSZ-ban. Tervezett ára NYOSZ-tagoknak 
(NYOSZ kártyával) 1700 Ft, nem NYOSZ-tagoknak 
2000,- Ft. Várható megjelenés 2021. június.

Folynak az előkészületek a „Barátaink asztalánál” 
címmel megjelenő NYOSZ-receptkönyv megjelené-
séhez
Hét megye/ tájegység mintegy 80 recept összegyűjtése 
és szerkesztése zajlik. A karácsony környékére tervezett 
megjelenéshez előzetes igény felmérést végzünk. Kér-
jük azokat a közösségeket, személyeket, akik várható-
an megvásárolnák a max. 2.500 Ft áron értékesítésre 
kerülő könyvet, hogy igényeiket, szándékukat jelezzék 
a NYOSZ-ba. A NYOSZ-tagok 500 Ft kedvezményt 
kapnak az eladási árból.

A könyvek előzetesen megrendelhetők emailben: 
nyosz@enternet.hu, vagy a 06/1/210-0326 telefonszá-
mon, vagy postai úton a NYOSZ címén, 1074 Buda-
pest Szövetség u. 9. 
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Covid-pótlékot kapnak a horvát nyugdíjasok
Kicsit más szelek fújnak arrafelé, mint idehaza.
Az MTI által idézett szemlében Vili Beros horvát egészség-
ügyi miniszter elmondta: a megbetegedések 94 százalékát a 
brit vírusmutáns okozza. A tárcavezető jelezte, hogy nőtt a 
lélegeztetőgépre szoruló betegek száma is. Az intenzív osztá-
lyok leterheltsége 70 százalékos - hangsúlyozta, hozzátéve, 
hogy a kapacitásokat tovább tudják növelni. „A vírus ott ter-
jed, ahol megengedjük neki” - mondta, arra kérve minden-
kit, hogy továbbra is tartsák be a távolságtartás szabályait, 
viseljenek maszkot, és mossanak minél gyakrabban kezet.

A kabinet döntött az egyszeri támogatásokról is a 
nyugdíjasok számára. Négyezer kunáig (190 ezer forint) 
minden nyugdíjas úgynevezett Covid-pótlékot kap.

Azok számára, akiknek a nyugdíja nem éri el az 1500 
kunát, 1200 kuna (56,7 ezer forint) támogatást nyújt a 

kormány. Az 1200–1500 kunával rendelkező nyugdíjasok 
900 kuna (42,5 ezer forint), a 2000–3000 kunával ren-
delkezők 600 kuna (28,3 ezer forint), míg a 3000–4000 
kunával rendelkezők 400 kuna (18,9 ezer forint) támoga-
tásban részesülnek. Andrej Plenkovic horvát kormányfő 
kifejtette: összesen 850 ezer nyugdíjast érint a rendelet, és 
az egyszeri támogatások 600 millió kunát (28,3 milliárd 
forint) tesznek ki az állami költségvetésben. 

A kifizetések két héttel a horvátországi helyhatósági vá-
lasztások előtt történnek, melyeket május 16-ára tűzött ki 
a kormány csütörtöki ülésén. Az ellenzéki pártok ezért sza-
vazatvásárlási szándékkal vádolták a kormányzó jobboldali 
Horvát Demokratikus Közösséget (HDZ), amely vissza-
utasította ezt. 

Forrás: Népszava

Idősek a koronavírus szorításában

Higiénia az autóban
A fertőzésveszély csökkentéséért az autóban is tehe-
tünk. Nem kell hozzá túl sok energia, idő vagy pénz se, 
csupán néhány nedves törlőkendő.

Aki szeret autót takarítani, vagy éppen ez a munkája, az 
mesélhet róla, hogy milyen mennyiségű szennyeződés ra-
kódik le már rövid használati időn belül is az autóban a 
kéz által leginkább érintett felületeken, elsődlegesen a kor-
mányon, a váltógombon, vagy épp (ha van) a kézifékkaron. 

Az autó utastere meglehetősen poros tér, bár a rend-
szeresen cserélt pollenszűrők alkalmazásával már sokat ja-
vult a helyzet, viszont a mikroméretű szálló port a pollen-
szűrő nem tudja kizárni, ez a kocsiba jut, és ott egy része 
lerakódik, láthatjuk ezt kosz formájában a műszerfal hátán, 
felveszik a kárpitok, illetve láthatjuk a szélvédő belső felü-
letén, amelyen az oda lecsapódó pára nedves felülete fogja 
meg, és a zsíros szennyeződéssel képez opálos koszréteget.

A kormányok koszgyűjtő jellegét segíti azok viszony-
lag porózus anyaga, legyen szó akár műanyag, akár bőr-
bevonatú kormányról. Hogy ezek fogása biztos legyen, az 
anyaguk puha, a felületük a lehetőség szerint nem sima, így 
a finom anyagmintázatba beül a kosz. Igaz ez a váltógom-
bokra és kézifékkarokra is.

Az ilyen jellegű zsíros koszréteg 
bizony jó táptalaja lehet a baktériu-
moknak, és pihenőhelye a vírusoknak. 
Innentől már érthető, hogy miért írjuk, 
hogy az autóban is tehetünk a fertő-
zésveszély csökkentéséért. Próbálják ki, 
hogy akár egy nedves tisztítókendővel, 
vagy mosószeres viledával mennyi kosz 
jön le a kormányról! Nagyon sok. Érde-

mes rendszeresen tisztítani, de a 
jelen helyzetben javasoljuk a napi 
áttörlést, mikor lerakjuk aznapra 
az autót.

A törléshez kaphatóak egyszer 
használatos autóbelső ápoló kendők, ezek is szépen eltá-
volítják a koszt. Vagy egyszerű kéztörlő kendő is használha-
tó erre a célra. Én személy szerint az autóápolókendő hasz-
nálatát részesítem előnyben, bevált, leszedi a koszt és nem 
lesz csúszós a kormány (vagy a váltógomb, a kézifékkar): 
mert a csúszósságot kerülni kell, balesetveszélyes, és a kéz-
törlőkben lehetnek bőrápoló anyagok, amelyek rendszerint 
csúszós felületet képeznek. Az  ilyen kendők előnye, hogy 
a használatuk nem kíván sok figyelmet, a tasakjuk elfér a 
kesztyűtartóban, térképzsebben, kéznél lehet bármikor.

Természetesen szóba jöhetnek a fertőtlenítőkendők 
is, ezek használata előtt azonban érdemes próbát tenni 
valamely kevésbé látható felületen, mert a hatóanyaguk 
kikezdheti a törölt felületet, főképp rendszeres használat 
esetén. A  kifejezetten autóbelső ápolásra-tisztításra szánt 
kendőt használva ilyen a legritkább esetben fordul elő.

Vegyük ezt is komolyan, hiszen 
napközben rengeteg olyan felületet 
érintünk, amelyet sokan mások is, tehát 
nem elkerülhető, hogy a kézre kerülje-
nek esetlegesen kórokozók, amit átvihe-
tünk a kocsink kormányára. Így a rend-
szeres napvégi tisztítással, ha nem is a 
legjelentősebb fertőzésforrást, hanem 
csak egy kisebb lehetőséget, de kizárha-
tunk. (x)

Már több mint egy éve vagyunk kénytelenek együtt 
élni a koronavírus által kikényszerített megszorító kö-
rülmények között. Arra számítottunk ugyan, hogy a 
nyugdíjba vonulásunk után az életünk sok területen 
megváltozik, de arra nem voltunk felkészülve, hogy éle-
tünk szinte minden területére vonatkozóan a járvány 
által kikényszerített korlátozások lépnek életbe.

Tudtuk, hogy nyugdíjasként új típusú kihívások elé 
kell néznünk, melyek sok örömöt és nem kevés gon-
dot fognak jelenteni. Volt időnk felkészülni új életsza-
kaszunkra. Voltak szeretteink, voltak barátaink, voltak 
kollégáink, akik folyamatosan elláttak tanácsokkal, 
biztosítottak támogatásukról. Többségünknek nem 
jelentett komolyabb törést a megszokott mindennapi 
rutinok után az új életszakaszra való átállás. Megtervez-
tük az előttünk álló évek programját, beosztottuk a már 
meglévő és a jövőben várható anyagi erőforrásainkat. 
Mindezek mellett folyamatosan bujkált bennünk egy 
kis félelem egészségi állapotunk és anyagi helyzetünk 
bizonytalansága és tartóssága, valamint társas kapcso-
lataink beszűkülésének veszélye miatt. De másokhoz 
hasonlóan, a koronavírus hatásaira nem számítottunk, 
nem számíthattunk.

Az elmúlt egy év elegendő tapasztalatot szolgáltatott 
már arra, hogy egy-egy területről származó adatok fel-
használásával empirikusan is alátámaszthassuk a szemé-
lyesen megélt jelenségeket. Jelen írásban nem térünk ki 
a vírussal szembeni védekezés nehézségeire, az elmagá-
nyosodás mentális következményeire, az idősek társa-
dalmi megbecsülésének érzékelhető csökkenésére vagy 
a lappangó betegségek felerősödésének következménye-
ire. Sajnos ezen területek mindegyikén tetten érthetőek 
a járvány negatív hatásai. Most a COVID vírus elterje-
désének az idősek anyagi helyzetére való hatását helyez-
zük a reflektorfénybe.

Elsőnek az idősek pénzügyi helyzetét meghatározó 
körülményeket kell megemlíteni. Az az elmúlt évtize-
dek sajátos öröksége, hogy Magyarországon az idősek 
jövedelmének közel 90 százaléka az állami költségve-
téshez kötődik. (további 7-8 százalék munkajövedelem, 
és mindössze 3 százalékot tesznek ki a nyugdíj-kiegé-
szítő megtakarítások) A  költségvetéshez való szoros 
kapcsolat magyarázhatja azt, hogy kitüntetett figyelem 
övezi a fogyasztói árak (infláció) évenkénti alakulását. 
Mindennapi közös tapasztalatunk az, hogy az elmúlt év 
alatt az idősek által vásárolt alapvető élelmiszerek árai 
jelentősen meghaladták az átlagos kimutatott évi 4 szá-
zalékos infláció mértékét. (élelmiszerek: 4,9 százalék, 
ezen belül az étolaj 13,7 %, zöldség, gyümölcs 11,8 %, 

cukor 11,7 %, párizsi, kolbász 7,8 %) A költségvetés-
nek való kitettség miatt az időseknek szomorúan kellett 
tudomásul venni, hogy az éves nyugdíjellátás mértéke 
januárban csak 2,8 százalékkal, majd novemberben – 
januárig visszamenőleg – további 1,2 százalékkal emel-
kedett.

Másodikként utalni kell arra is, hogy az idősek anya-
gi kiszolgáltatottsága egyrészt abból következett, hogy 
a megélhetés növekvő költségei az év során folyama-
tosan jelentkeztek, de az éves infláció hibás tervezése 
miatt a nyugdíj-kiegészítés csak az év végén érkezett 
meg. Alappal fogalmazták meg sokan, hogy az utóla-
gos nyugdíjemelés azt eredményezte, hogy az idősek 
több hónapon keresztül hiteleztek a költségvetésnek. 
A  pénzügyi nehézségeket az is fokozta, hogy a koro-
navírus okozta kényszerű plusz kiadások fedezetét más 
területektől kellett a nyugdíjasoknak elvonniuk. Hiába 
kérte már márciusban a kormánytól az Országos Nyug-
díjas Parlament, hogy az idősek részére biztosítsanak 
plusz forrásokat a védőeszközök, védőszerek, vitaminok 
és immunrendszer-erősítők megvásárlásához. Sajnála-
tosan tapasztalhattuk, hogy a járvány elleni védekezés 
hatékonyságának növeléséhez szükséges pénzügyi for-
rásokat az idősek számára a kormány nem biztosította. 
Összességében az életkorból adódó veszélyeztetettség-
hez hozzáadódott a mindennapi anyagi szűkösség fe-
szítő érzése is. 

A legfrissebb felmérések eredményei (Intrum Zrt 
– GKI Zrt) visszaigazolták az idősek tapasztalatait, és 
számszerűen is igazolták a nyugdíjasokat ért hátrányo-
kat. A  háztartások fizetőképességét vizsgáló kutatás 
bemutatja, hogy a COVID 19 válság előtti időszak-
hoz képest a 65+ korosztályban csökkent a legjobban 
a megtakarítási potenciál (35 százalék). A  váratlanul 
felmerülő kényszerű kiadást az ehhez a korosztályhoz 
tartozók csak hitel felvételével tudnák fedezni. (42 szá-
zalék). A  tanulmányból azt is megtudhattuk, hogy az 
elmúlt évben csupán a 45 – 65 év közötti korosztály 
tudott csak javítani a fizetőképességi potenciálján. 

A koronavírus-járvány idősekre kifejtett negatív ha-
tásait talán lehetett volna némileg enyhíteni, ha a nyug-
díjasok érdekérvényesítő képessége az elmúlt években 
hatékonyabbá vált volna. Nehezítette az időseket érintő 
problémák szakszerű feltárását, hogy a javaslatok tár-
sadalmi támogatottságát bemutató rendezvények, ösz-
szejövetelek - a fertőzések terjedését megakadályozandó 
– elmaradtak.

Karácsony Mihály
Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke
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különböző fájdalomszindrómák (például a fibromialgia). 
Amerikai  kutatások  szerint a Covid összességében magá-
nyosabbá tett minket. 

Korábbi vizsgálatokból ráadásul az is tudható, hogy az 
idősek sajnos eddig sem tülekedtek, hogy pszichiátriai el-
látást vegyenek igénybe.  Conner és munkatársai  például 
kritikusan alacsony szándékot mértek idős felnőtteknél a 
mentális egészségügyi szolgáltatások keresésére és használa-
tára vonatkozóan. A rasszbeli, etnikai különbségek szintén 
számítanak: a segítő szakmák máig kevésbé inkluzív volta 
miatt kb. kétszer annyi kaukázusi (fehér) személy részesül 
szakszerű lelki támogatásban, mint latino vagy afroameri-
kai. Bár hasonló magyarországi vizsgálatról nem tudunk, 
valószínűsíthető, hogy számottevően kevesebb roma em-
ber jár pszichológushoz, pszichiáterhez, mint nem roma. 

Nem kell pszichológusnak lenned, hogy segíts
Ideális esetben minden krízisben lévő személyre jut egy jó 
szakember, de egyrészt a fenti nehezítő körülmények mel-
lett ez aligha fog megvalósulni, másrészt még eközben is 
fontos lenne, hogy az illető minél többször tudjon kapcso-
lódni. Ennek pedig üdítően egyszerű módja, ha felhívjuk 
az idős embereket. Ezt találta lényegében egy frissen meg-
jelent kutatás is, amelyet a Texasi Egyetem tudósai végez-
tek. Azt vizsgálták meg, mi történik akkor, ha a Meals on 
Wheels nevű étkeztetési civil szervezet önkéntesei nemcsak 
ebédet szállítanak az időseknek, hanem rendszeresen felhív-
ják őket. Az önkéntesek mindössze kétórás képzést kaptak, 
amelynek során az empatikus beszélgetés alapjait sajátítot-
ták el. Többek között azt, hogy értő figyelemmel hallgassa-
nak, hagyják az idős személyt az általa választott témákról 
beszélni. A hívások kb. 10 percen keresztül tartottak. 

Összesen 107 nyugdíjas vett részt a vizsgálatban: 79 
százalékuk nő volt; átlagéletkoruk 69,4 év; 22 százalékuk 
latino, 38 százalékuk afroamerikai, 43 százalékuk pedig 

kaukázusi. Ők dönthették el, hogy milyen időpontokban, 
milyen gyakorisággal keressék őket. Már az is árulkodó, 
hogy szinte kivétel nélkül a maximális, heti 5 hívást válasz-
tották. A kutatók azt találták, hogy azok az idősek, akiket 
rendszeresen felhívtak az önkéntesek, szignifikánsan ala-
csonyabb magányról, szorongásos és depressziós tünetek-
ről  számoltak be, mint azok a nyugdíjasok, akiknél nem 
vezették be ezt a szolgáltatást. 

Máshol is kivitelezhető lenne
A fenti programot másutt is könnyen be lehetne vezetni. 
Alacsony költségekkel jár, nem kell sokat képezni az ön-
kénteseket. Sokakban nagyobb bizalmat kelt, hogy nem 
egy szakemberrel beszélgetnek, hanem egy kedves fiatal-
lal, aki meghallgatja őket, odafigyel rájuk. Ha ez nem is 
szakszerű segítség, rengeteget számít abban, hogy az idősek 
képben legyenek, átbeszélhessék valakivel a vírussal kap-
csolatos információkat, megélhessék a kapcsolódás érzését. 
A telefonhívásokat olyan civil szervezetek, kezdeményezé-
sek is felvehetnék a tevékenységi körükbe, amelyek már 
amúgy is kapcsolatot építettek ki az idősekkel, így még 
valószínűbb, hogy a nyugdíjasok szívesen vesznek részt a 
programban. 

Ismersz idős embert? Hívd fel!
Addig is, ha teheted, szánj a napodból 10 percet arra, 
hogy felhívsz egy idős embert, vagy valakit, akiről tudod, 
hogy egyedül él, és így próbálja átvészelni a nehéz időket. 
Legyen a nagymamád, a nagypapád vagy más hozzátarto-
zód, a szomszédod, a kollégád, a régi barátod. Minél töb-
ben vagytok az életében, akik tartjátok vele a kapcsolatot, 
annál jobban fogja érezni, hogy tartozik valahová, szeretik, 
és várják, hogy újra láthassák. Ha ezt tapasztalja, még több 
motivációja lehet, hogy kitartson.

Forrás dívány

Ezért hívd fel többször a nagyit 
– és ne csak Covid idején

Én a szerencsésebbek közé tartozom. Sok mindent meg 
tudok tenni a vírushelyzet közepette online is, amit 
korábban internet nélkül végeztem. Csak a múlt héten 
részt vettem munkahelyi értekezleten, baráti találko-
zókon, tanítottam, ruhát és ételt rendeltem, sőt még 
színházban is voltam a nappalim kanapéjáról. Persze 
ez nem az igazi, persze van hiányérzetem. Ugyanakkor 
sokan élnek Magyarországon olyanok, akiknek nincs 
internetük, vagy nem boldogulnak a technológiával. 
Közéjük tartozik az idős emberek többsége. Az  én 
nagymamám, de lehet, hogy a te nagyszüleid, szüleid 
is. Ők nem fognak online terápiába menni, a közösségi 
médiában kutakodni vagy mentális egészségről szóló 
cikkeket olvasni a neten. Egy régi módszerről szóló új 
kutatás ad ötletet, hogyan.

Az Egyesült Államokban a Covidhoz köthető halálesetek 
oroszlánrészét, több mint 80 százalékát idős emberek szen-
vedték el – írja a Psychology Today-en megjelent összefog-
lalójában a New York-i Egyetem Grossman Orvostudomá-
nyi Karának pszichiátriaprofesszora. Samoon Ahmad egy 
nemzetközi szervezet, a Global Fund for Widows (Globális 
Alap az Özvegyekért) tavaly májusi jelentését idézi, amely-
ben „özvegygyártó gépként” utalnak a vírusra. Felfoghatat-
lanul sok ember veszítette el a házastársát a pandémiában. 

Másokra nem most szakadt rá a gyász és a magány: a 
jelenlegi izoláció inkább a korábbi életmódjuk szélsősége-
sebb változata. Becslések szerint a 60 év feletti felnőttek 27 
százaléka a világjárvány előtt is egyedül élt az USA-ban. 
A magyarországi helyzetről az Eurostat-felmérés 2020 nya-
rán publikált adataiból nyerhetünk képet. Ezekből az derül 
ki, hogy a 65 év feletti nők 44 százaléka él egyedül hazánk-
ban. Hogyan hatott rájuk az elmúlt egy év, és mi lesz velük 
az újabb hullámok alatt?

Hosszan tartó pszichés következmények
Noha az oltásokkal és az egyre hatékonyabb kezelésekkel 
valamilyen formában talán visszatérhetünk a korábban 
megszokott élethez, a vírus pszichés hatásai jóval azután 
is fennmaradhatnak, hogy a járvány legnehezebb szaka-
szán túl vagyunk. Egy  tanulmány  például a SARS-szal 
kapcsolatban mutatta ki, hogy azoknak, akik fertőzötteket 
gondoztak, további 3 éven keresztül volt megemelkedett a 
distressz-szintje. Egy olasz kutatócsoport pedig arról  szá-
molt be, hogy a súlyos Covid-fertőzésen átesett, kórházba 
került, majd felépült emberek mintegy 30 százaléka volt 
a PTSD tüneteivel  jellemezhető: rémálmaik voltak, nem 

tudtak aludni, fájdalmas emlékek gyötörték őket, pánik-
rohamokat éltek át – mintha háborúban lettek volna, vagy 
természeti katasztrófa érte volna őket. 

A legtöbb kutatás világszerte a szorongás és a depressziós 
tünetek megemelkedett szintjét méri a lakosság körében. 
Az egyikben például azt találták, hogy a 2021. januári érté-
kek 30 százalékkal növekedtek a 2019-es év eleji adatokhoz 
képest az USA-ban. Ezek a pszichés nehézségek, illetve a 
fokozódó szerhasználati problémák olyan összetett állapo-
tok, amelyeket nem lehet ripsz-ropsz megszüntetni. Minél 
tovább hagyjuk őket kezeletlenül, annál nehezebb lesz a 
gyógyulás. Azonban számos akadálya van annak, hogy az 
emberek minél korábban segítséget kapjanak.

A legkiszolgáltatottabbakat a legnehezebb elérni 
Sokakat a  megbélyegzéstől való félelem  vagy az infor-
mációhiány tartja vissza attól, hogy segítséget kérjenek. 
Az önismeretet, a pszichés jóllétet értékként elismerő kul-
túra megteremtése és a megfelelő tájékoztatás rendkívül 
fontos feladatok, amelyekből mindannyian kivehetjük a 
részünket egy-egy megosztással, vagy azzal, ahogyan meg-
nyilvánulunk a témáról a hétköznapi beszélgetéseinkben. 
További nehézség azonban, hogy máig kevés az ingyenes 
lehetőség, és pont azok nem engedhetik meg maguknak, 
hogy pszichológushoz járjanak, akik a  gazdasági helyze-
tük miatt még sérülékenyebb helyzetben vannak, mint a 
középosztálybeli emberek. A  közösségi médiában terjedő 
kampányok pedig el sem jutnak hozzájuk, hiszen nincs in-
ternetük, vagy idős koruk és/vagy fogyatékosságuk miatt 
nem boldogulnak ezekkel a technológiákkal.  

Az idős emberek tipikusan azok között vannak, akik az 
online lehetőségeket nem tudják segítségkeresésre, pszichés 
szolgáltatások igénybevételére használni. Sokuknak nincs 
laptopja, számítógépe. Mobilja talán, de jobban szeretik a 
jó öreg vezetékest. Ha pedig azt szeretik, akkor most azon 
kell kapcsolatot tartani velük. Lehetőleg minél többet. 

A magány most különösen veszélyes
Nincs olyan tényező, amely egy csapásra feldolgozhatóvá 
teszi a házastárs halálából vagy a kényszerű elszigeteltség-
ből adódó lelki gyötrelmeket, ugyanakkor az erős társas 
háló és a kapcsolódás érzése olyan tényezők, amelyek biz-
tosan növelik a  sikeres megküzdés  valószínűségét. Ezzel 
szemben a magány nemcsak az általános mentális állapot 
rosszabb minőségével jár együtt, hanem olyan speciális 
testi-lelki bajokkal is, mint a depresszió, a szorongásos 
zavarok, a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke vagy a 
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Anyák napjára

Fúvom a dalt 
a „karanténból”
Borsós István tárogatós 
nyugdíjas mérnök–közgazdász

Jó borhoz szólt a bordal, majd hallottunk többek között szi-
lágysági, somogyi népdalokat; igazi verbunkos körutazás volt. 
A szép dalok mellett kottákkal díszített szép képeket láthat-
tunk, magyarázatokat hallhattunk az éppen aktuális tájegysé-
gek népzenéjéről. Mindez a neten, a facebookon szörfözve. 

István már kísérte tárogatójával az Énekvarázs csoport-
ját, a Baranya Bokréta Népdalkört több fellépésen, többek 
között Csillebércen, az országos dalos találkozón is. Tartott 
előadást a hungaricumnak számító tárogatóról a Szenior 
Akadémián, sőt meg is énekeltette a hallgatóságot. 

Tárogató: A  17-18. században egy kettős nádnyelves 
hangszert, a töröksípot hívták így, majd a 19. század vé-
gétől egy új, egynyelvű nádsíppal működő, kónikus furatú 
hangszer neve lett.

A tárogató történeti változata, a töröksíp legnépszerűbb a 
Rákóczi-szabadságharc idején volt, amikor hadi sípként is 
funkcionált és a szórakoztatást is szolgálta.

A tárogatót megelőzte a klarinét, melynek tanulásához 
Istvánnak igen híres tanárai voltak (Véghelyi Miklós, Szkla-
dányi Péter, Falussy Mária), játszott zenekarokban (Mű-
egyetemi Szimfonikus zenekarban, Szekszárdon és Pécsett 
is a Big-bandben).  Mindig amatőr zenésznek tartotta ma-
gát, „a zenészek között mérnök, a mérnökök között zenész”. 
Tagja a Rákóczi Tárogató Egyesületnek, gyűjti a kottákat, 
átiratokat készít erre a kedvenc hangszerére, a tárogatóra. 

Hívásunkra az egyesület kulturális rendezvényein is 
rendszeresen fellép. Évekig járta a megye apró településeit, 
számos idősek-napi és adventi ünnepségen szerepelt.

A vírusveszély idején sem maradt tétlen, mert heten-
te jelentkezik a fent említett zenés-fotós összeállításával, 
mellyel elsősorban az idősebb korosztálynak szeretne egy 
kis örömet szerezni. Kívánjuk, hogy még sokszor szólaltas-
sa meg a „„Magyar lélek hangját”, a tárogatót! 

Édesanyák ünnepére

Ezt a gyönyörű ünnepet, május első vasárnapját a felnőt-
tek alakítják ki szeretettel a gyerekek lelkében. Amikor a 
jóságos édesanyát dicsőítjük, megannyi érzés születik, me-
lyek szentképpé festődnek lelkünkben. Áthatja szívünket 
az édesanya iránti szeretet. Ez az érzés szinte kiirthatatlan 
erény. Aki nem hagyta el hitét, és szereti édesanyját, annak 
mindig adódik orvosság a bajára.

Az  édesanyák hatalmas áldozatot vállalnak, amikor az 
élet mellet döntenek. Igen. Egy új ember születik, s kette-
jüket szeretet kötelék fűzi szorosra. Szellemi-lelki kapcsolat 
az övék. Igen, a  ők áldoznak a szépségükből, alakjukból, 
formájukból is. Születéskor megszületik az édesanya is, aki 
eddig csak feleség volt. Egész életükben a legtöbbet adják 
önmagukból, önfeláldozók. Az égi anya, Szűzanya minden 

édesanya mellett ott áll és erőt ad. Ahogy az újszülött cse-
peredik, úgy érik, nemesedik a kapcsolatuk. Aztán a kicsi 
száján bűvös szó fakad: anya, édesanya. Kifejezi szent ér-
zéseinket. Jelentés Isten, család és haza. Ölében a szeretet 
szépsége arannyá változik és kiengesztelődik. Az édesanyák-
tól tanultuk meg, hogy mi a mosolygás, a könnycseppek 
igazgyöngy ragyogása. Tőle kaptuk az első táplálékot, és a 
hangnak, szónak szépséges kincsét. Első imádságunk is tőle 
van. Eleven örökséget hagyott ránk, az anyanyelvet. Ami-
kor kinyitjuk szemünket, az ő arcuk tölti be a látható teret. 
Ő kísérte lépteinket, fogta a kezünket, ilyenkor kisimult az 
út, és elkerültek bennünket az akadályok. Vígasztal, báto-
rít és nyugtat. Ő az őrangyalunk. Szavai a szív muzsikája. 
Befelé sírnak, bánatukat takarják, de szétszórják mindenü-
ket. Tőlük kapjuk a legtöbb lelki ajándékot. Megjegyzem, 
földi ajándékokkal senki sem lett lelkileg gazdagabb. Szí-
vükben mindig megbocsátást találni. Mindig visszatérünk 
hozzájuk a biztos ponthoz.

Sokáig éljenek még köztünk! Egy nap kevés ahhoz, hogy 
minden fáradozásukat megköszönjük. Nagy költőnk így 
írja: „Szeresd, tiszteld, imádd”. Sohasem tudjuk törleszteni 
azt az adósságot, mellyel nekik tartozunk. Anyák napján a 
szívünkben egy kis sebet feltép az emlékezés. Egyetlen édes-
anyánk van, hát vigyázzunk rá. Sokáig éljenek még köztünk.

Május első vasárnapja a nagymamák ünnepe is. Őket 
is köszöntjük. Ők azok, akik rögtön „szolgálatba” helye-
zik magukat, ha szükség van rájuk. Nevelő, emberformáló 
erejük van. Minden porcikájukkal szeretnek. Szövetsége-
sük, egyben bizalmasuk a kis unokájuk. Meghallgatnak, 
elmondhatjuk nekik titkainkat, bánatunkat, örömünket. 
Mikor az évek mélyen megrajzolják arcukat, az öregség be-
somfordál, bemélyedt bőrük alá, a fáradt kezek alig moz-
dulnak és a szavak nehezen szakadnak ki belőlük, még ak-
kor is a szemükben az üzenet fénye ragyog a szeretet. Ezt az 
üzenetet beszívja szívünk.

Ölelés, forró csók, illatos virág köszöntse őket, ne csak 
anyák napján. Én is köszöntöm őket egy kedves gyerekdal-
ból néhány sorral: „Orgona ága, barackfa virága, öltözzetek 
új ruhába anyák napja hajnalára, illatosan...”.

Fehér Levente

Fehér orgona

Föld lelke ég lelke életvirág  
hajnalban nyíló orgonaág 

lelkembe árad lélegzeted   
feléled bennem mind ami szent  
mind ami tiszta felhőfehér 
áradni szeret és sohase kér

tavaszi kertben csillagbokor  
ágadon ring száz csillagcsokor   

te vagy akire mindig vágytam,    
akire virágok között vártam    
aki nem fürdik soha sárban 
akit ma reggel nyílni láttam 

eddig csupán készültem élni  
szeretnék szirmodra fehérrel írni. 

Csider Sándor

Emlékkép

Rózsakertben sétálunk anyámmal, 
szemünkkel simítunk szirmokat, 
érzem, hogy ez a kép míg élünk 
vagy tovább, örökre megmarad.

Csider Sándor

A LARGUS ÖRÖKJÁRADÉK, megteremti Önnek 
a jól megérdemelt boldog időskor anyagi 
biztonságát. De mit is nyújt az általunk kínált 
életjáradék?

 Ø Szerződéskor azonnali nagy összegű kifizetést 
az Ön kezéhez, amely akár 10, 15, 20 millió forint 
is lehet! (az ingatlan értékétől és a választott 
konstrukciótól függően).
 Ø Élethosszig tartó, garantált, folyamatos és kiemelt 
összegű havi járadék folyósítását.
 Ø Extra juttatást, mert bár a lakott ingatlanok csak 
az 50%-át érik az ugyanolyan paraméterekkel 
rendelkező, de költözhető ingatlanok értékének. 
Mi mégis a piaci értéket vesszük figyelembe, 
a kezdeti nagy összegű, és a rendszeres havi 
járadék kiszámításakor is.
 Ø Automatikusan átvállalásra kerül a lakás/ház 
biztosítása.
 Ø Használja ki ezt a költségmegtakarítást, 
így a jövőben ennek díjai szabadon elkölthetővé 
válnak az Ön számára!
 Ø Hosszú távon biztosítjuk kényelmét azáltal, hogy 
gondoskodunk az ingatlan műszaki állapotának 
megőrzéséről. Ezzel még több marad az Ön 
zsebében, amit magára költhet.
 Ø Az ingatlan tulajdoni lapján – a Földhivatalnál 
– bejegyeztetjük az Ön élethosszig tartó 
lakáshasználati és életjáradéki jogát.
 Ø Extra garancia: A szerződés garantálja, 
hogy amennyiben nem kerül folyósításra 
az esedékes havi járadék, akkor a szerződött 
ingatlan haladéktalanul visszaszáll a járadékosra. 
Mindez úgy, hogy a járadékosnak sem a kezdeti 
sok millió forintos kifizetést, sem az idő közben 
folyósított havi járadékokat nem kell visszafizetnie.

A jelentkezéseket az egész ország területéről 
várjuk, lakás, ház,  

nyaraló és telek tulajdon esetén is. 
Ajánlatkérés: 

+36 1 788 9454 / +36 70 273 1600
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lehetőségekre (így például üdülési csekk beváltásának lehe-
tőségére. Ne feledjük, hogy az utazási szolgáltatások tarta-
ma szempontjából minden megkezdett nap egész napnak 
számít. Repülős utazások esetén pedig utazás előtt tájéko-
zódjunk a feltételekről. Saját érdekünkben ne induljunk 
megfelelő biztosítási fedezet nélkül. Az  Európai Egész-
ségbiztosítási Kártya egyes országokban segítséget jelent a 
megbetegedések, balesetek esetén, azonban a költségeket 
mindig az adott ország egészségügyi előírása szerint térítik. 
Nem biztosít asszisztencia szolgáltatást. Ezért javasoljuk 
utazási baleset és csomagbiztosítás megkötését.

Ha nyaralásunk, pihenésünk mégsem úgy sikerül, ahogy 
elterveztük, tegyük meg panaszunkat. Nagyon fontos, 
hogyha utazási irodával utaztunk, akkor először az idegen-
vezetőnél kell megtennünk panaszunkat. Vitás esetben ve-
tessünk fel jegyzőkönyvet észrevételükről. Hazaérkezésünk 
után ezzel a jegyzőkönyvvel tegyünk panaszbejelentést akár 
az utazásközvetítőnél, akár az utazásszervezőnél. panaszun-
kat egyébként az utazásszervező fogja elbírálni.

Utazással a szolgáltatóval kapcsolatos vitáinkat ingyene-
sen rendezik a Békéltető Testületek: /információk/elérhe-

tők a bekeltetes.hu weblapon. Forduljunk a Járási Hiva-
talok fogyasztóvédelmi osztályaihoz, ha nem hajlandóak 
felvenni a reklamációs jegyzőkönyvet, ha az utazási irodá-
nak nincsen regisztrációs száma, szabálytalan az ár feltün-
tetése, vagy más jogszabályt megsértenek.

Néhány információ
 – Az EU területén az uniós polgároknak nincs szüksége 

vízumra. A schengeni térségen belül általában nincs 
határellenőrzés. Ha valami okból mégis szükséges, 
akkor útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal igazol-
hatjuk magunkat.

 – Az EU 18 országában a fizetési eszköz az euró. A kár-
tyás fizetési lehetőség azonos hazánkéval.

 – Az EU-n belül nincs vásárlási korlátozás, ha a meg-
vásárolt termék személyes használatra szolgál, nem 
pedig értékesítésre. A  dohány és alkohol termékek 
kivitele azonban korlátozott.

Mindenkinek kellemes és gondtalan utazást, pihenést és 
nagyon sok élményt kívánunk.

Horváth László

Jó tanácsok  
az utazni vágyóknak

Országot, világot látni, itthon vagy külföldön megpihenni 
nagyszerű dolog. A felüdülés napjait természetesen új él-
mények, események színesítik. Ha tisztában van jogaival és 
lehetőségeivel, minden esélye megvan rá, hogy szabadsága 
alatt csak kellemes meglepetések érjék. A vírus veszély el-
múltával egyre többen fognak felkerekedni, utazni, orszá-
got, világot látni, vagy csak egy kellemes hétvégét eltölteni 
egy wellness szállodában. Ebben a cikkben összegyűjtöt-
tünk néhány fontos tudnivalót szerződésekről, szállások-
ról, utazásról, szolgáltatásokról és a felelős turizmus alapel-
veiről – hogy utazásuk valóban a pihenést a kikapcsolódást 
szolgálja, élményekben gazdagodva térjenek haza, és utazá-
suk ne bosszúság forrása legyen.  Kellemes kikapcsolódást 
kívánunk!

Első döntésünk az utazási célunk kiválasztása.
Eldöntjük, hogy pihenni, világot látni vagy szórakozni 
akarunk. Egy fiatalok által kedvelt bulis hely nem biztos, 
hogy a csendet nyugalmat kedvelőknek szerencsés válasz-
tás. Olyan időben induljunk, amikor az időjárási viszo-
nyok várhatóan számunkra a legkedvezőbbek. Idősebb 
korunkban meggondolandó, hogy a városnéző túrákon 
hogyan bírjuk a sok sétát.

Utazásunkat megszervezhetjük egyénileg, támaszkodva 
az interneten feltalálható ajánlatokra, ismerőseink beszá-
molójára, de igénybe vehetjük az utazási irodák szolgálta-
tásait. Mérlegelnünk kell az előnyöket, hátrányokat. Asz 
egyéni utazás legnagyobb előnye a rugalmasság, akkor 
és oda utazunk és szállunk meg, amikor az számunkra a 
legmegfelelőbb. Azonban nem szabadd elfeledkezni arról, 
hogy egyéni utazásnál mindenről magunknak kell gondos-
kodni, menetjegyekről, szállásról, étkezésről. Bármilyen 
probléma esetén magunkra vagyunk hagyatkozva.

Az utazási irodát nagyon gondosan válaszuk meg. Néz-
zünk utána, hogy a választott iroda rendelkezik a szüksé-
ges engedélyekkel, kellőben megbízható.  Alaposan nézzük 
meg az iroda prospektusait, tartalmaznak e minden szük-
séges információt. Minden esetben az utazás szervezővel 
kerülünk jogviszonyba, akkor is, ha a szerződést utazás 
közvetítőn keresztül kötjük meg.

Amennyiben pihenésünk megszervezéséhez utazási iro-
da segítségét vesszük igénybe, jó, ha tudjuk: előlegként leg-

feljebb a részvételi díj 40%-át kérhetik el tőlünk, A teljes 
összeget pedig legkorábban 30 nappal az indulás előtt kell 
csak befizetni. Ha az iroda a szerződés megkötése után árat 
emel, és ez meghaladja a 8%-ot, az ügyfél lemondhatja az 
utat, és vissza kell kapnia befizetett pénzét. Az utazás díja 
az elutazás előtti 20 napon belül semmilyen indokkal nem 
emelhető; ha a Külügyminisztérium az adott országot idő-
közben az „utazásra nem javasolt” kategóriába sorolja, ak-
kor minden további nélkül lemondhatjuk az utat; az iroda 
legfeljebb az indulás előtti 20. napig állhat el a szerződés-
től, de csakis meghatározott indokok miatt

Szálláshelyek – mit kell tudnom az árról? 
Előfordul, hogy a szállásadók a hirdetésben feltüntetett 
árakból kihagyják, később mégis felszámolják az alábbi 
költségeket: idegenforgalmi adó (IFA, Kurtaxa, parkolási 
díj; étkezési költségek; takarítási díj (apartmanban); rezsi-
költség (apartmanban).

Nézzünk utána minden fontos információnak, hason-
lítsunk össze több ajánlatot! Kérjünk alaprajzot, képeket az 
épület külsejéről és a belső terekről! Teljesen elfogadható, 
ha a szállásadó előleget vagy foglalót kér. Fontos azonban, 
hogyha a szállásadó meggondolja magát, a foglaló duplá-
ja, az előleg teljes összege visszajár nekünk; ha a kötbérről 
külön nem állapodtunk meg, akkor meg kell egyeznünk a 
szállásadóval, mert jogszabály nem rendezi, a kérdésszállás-
helyek minősítése A szálláshelyeket szolgáltatási színvona-
luknak meg-felelően minősíthetik. Így például a szállodák 
csillagos besorolással, a falusi szálláshelyek pedig 2-4 nap-
raforgós osztályozási rendszer szerint működnek. A Hotel-
stars.eu oldalon részletesen is elolvashatja, mi a különbség 
a kategóriák között, de addig se feledjük, hogy a vállalko-
zások önmagukat minősítik, és ezt a hatóság csak ellenőrzi; 
a külföldi szálláshelyek rendszere pedig  a magyartól tel-
jesen eltérő lehet (főleg Európán kívül);a kevesebb csillag 
nem rosszabb szállást, hanem eltérő szolgáltatásokat jelent.

Kérjünk részletes, képeket is tartalmazó információt a 
szolgáltatások, csomagok tartalmáról, minőségéről és az 
árakról. A gyógyfürdőknél és a wellness szolgáltatásoknál a 
költségek finanszírozása több forrásból történhet (például 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vagy magánbiz-
tosító által). Még a foglalás előtt kérdezzünk rá a fizetési 
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Trokán Péter, az Odaadó Nagykövete

Sajtóközlemény

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Civilút Alapítvány Oda-
adó programja: Trokán Péter Jászai Mari-díjas színmű-
vész, érdemes művész is az időseket segítő civil kezdemé-
nyezés mellé állt. Az Odaadó Nagyköveteként felhívja a 
figyelmet az idősebbekkel szembeni felelősségvállalás 
fontosságára, a gondoskodó törődés értékére. 

A Civilút Alapítvány Odaadó programja, a 
www.odaado.hu az online térben segíti az időseket. Az ala-
pítvány a weboldalon megbízható hírekkel, ismeretterjesz-
tő Tudástár rovattal és online szolgáltatói „piactérrel” várja 
a szenior korosztályt. Az innovatív és szemléletformáló in-
ternetes oldal összeköti az időseket és a magukat megbíz-
hatónak, odaadónak valló vállalkozásokat, szolgáltatókat, 
intézményeket. Ebből épül ki az Odaadó Közösség.  

– A gondoskodás az életünk alapvető része, az odaadás 
ösztönző erő. Szüleink, nagyszüleink odaadással gondos-
kodtak rólunk, formálták világunkat, hozzáadtak ember-
ségükhöz. Amikor törődéssel, segítő szándékkal fordulunk 
az idősebb generáció felé, akkor visszaadunk valamit ab-
ból, amit tőlük kaptunk. Közben pedig példát mutatunk 
gyermekeinknek, unokáinknak, amelyet ők fognak majd 
visszaadni nekünk - mondta Trokán Péter színművész, 
az Odaadó Nagykövete. Kiemelte, hogy az Odaadó por-
tál hasznos és értékes feladatot lát el, hiszen nemcsak az 
idősebbek mindennapjaihoz nyújt támogatást, de a helyi 
kisvállalkozásokat is támogatja. A weboldalon a vállalkozá-
sok ingyenesen bemutathatják szolgáltatásaikat, az idősek 
pedig egyszerűen ki tudják választani a számukra legjobb 

szakembert. Az Odaadó Nagykövete személyes tapasztalatai 
alapján azt vallja: egyre többen ismerik fel, hogy a tisztessé-
ges munka, az odafigyelés és a törődés példaadó piaci érték. 
Erre a társadalmi felelősségvállalásra épül az Odaadó portál.

Nemzetközi példák és az előzetes kutatások is azt mu-
tatják, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az időseket tá-
mogató online szolgáltatások iránt, hiszen a szenior kor-
osztály aránya és társadalmi, gazdasági jelentősége egyre 
nő. Az  Odaadó programunk célja, hogy a megváltozott 
igényekhez igazodva nyújtsunk segítséget az idősebbek-
nek és azon családoknak is, akik távol élnek a szülőktől, de 
gondoskodni szeretnének róluk – mondta Ruttkay Réka, a 
Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke. 

A weboldal működése egyszerű: az ingyenes regisztráció 
után a vállalkozók, intézmények, civil szervezetek létrehoz-
zák saját profiljukat, bemutatva az általuk kínált szolgál-
tatásokat. A felhasználók, azaz az idősebb emberek pedig 
ezen profilok alapján tudják megkeresni a számukra meg-
felelő vállalkozót, szolgáltatót. A szolgáltatás megrendelése 
/igénybe vétele nem az Odaadó portálon keresztül valósul 
meg, az oldal a szolgáltatók megtalálásában és a kapcso-
latfelvételben nyújt segítséget. A portál hitelességét az az 
értékelő rendszer is erősíti, amelyen keresztül a felhaszná-
lók személyesen értékelik a szolgáltatások megbízhatósá-
gát, színvonalát és ár-érték arányát. Ezzel segítik a többi 
felhasználó döntését a legjobb szolgáltató kiválasztásához. 
Az  értékelő rendszer a szolgáltató számára is fontos visz-
szajelzés.

Budapest, 2021. április 19.
Civilút Alapítvány

Fókuszban a tudatos fogyasztó

FÓKUSZBAN: Közüzemi szolgáltatások

Legfontosabb tudnivalók
Közüzemi szolgáltatások alatt értjük a vízszolgáltatást, a 
villamos energia szolgáltatást, a távhő szolgáltatást, a ké-
ményseprő szolgáltatást és a hulladékgazdálkodás szemét-
szállítás közszolgáltatást

Fogyasztásmérőkkel kapcsolatos fontos tudnivalók
Őrizzünk meg minden iratot a mérőórákkal kapcsolatban. 
Ha óra cserére kerül, sor ne hagyjuk őrizetlenül és minden 
változtatás jelenlétünkben történjen. Bármilyen észrevéte-
lünk van, az szerepeljen a felvett jegyzőkönyvben, és azt 
csak akkor írjuk alá, ha tartalma megfelel a valóságnak. 

Rendszeresen ellenőrizzük a mérőóra állapotát, a mérő-
állást időnként olvassuk le. Ha rendellenes működést ta-
pasztalunk, haladéktalanul jelezzük a szolgáltatónak.

A mérőóra épségének megóvása a mi kötelességünk. 
Ezért ha az megsérül, vagy a mérőóra hitelesítő plombája 
elveszett, akkor ezt haladéktalanul jelentsük be, mert ellen-
kező esetben ez szabálytalan vételezésnek minősül, mely-
nek súlyos anyagi következményei lehetnek.

A felhasználó személyében történt változásokat időben 
jelentsük be. A  korábbi tulajdonossal egyeztessük, hogy 
van e esetleg valami tartozás a folyószámlán. Tájékozód-
junk az ingatlanon fennálló esetleges közös költség tarto-
zásról.

Gondoskodjunk a tulajdonunkban álló mérőórák szük-
ség szerinti hitelesítéséről.

Hiteles számlát csak hiteles mérőóra alapján lehet kiál-
lítani.

Meddig hiteles a mérőóra
Gázóra: Az óránként 6 köbméter és annál kisebb teljesít-
ményű gázórák esetén a hitelesítési csere 10 évente esedé-
kes, ha óránként 6 köbméternél nagyobb teljesítményű 
órák esetén 5 évente

Vízóra. A  főmérő és mellékmérő óra hitelesítési ideje 
egyaránt nyolc év

Villanyóra: a hitelesítési idő tíz év.
Kinek a költségére kell cserélni a lejárt hitelesítési idejű 

mérőórákat
A gázóra és a villanyóra a szolgáltató tulajdonában van, 

így azokat a szolgáltató köteles cserélni ha lejárt a hitelesí-
tési idejük

A vízórák esetében a főmérők a szolgáltatók tulajdoná-
ban vannak, így a cseréről a szolgáltató köteles gondoskod-
ni. A mellékmérő azonban a fogyasztó tulajdonában van, 
ezért a hitelesítésről, cseréről a fogyasztó köteles gondos-
kodni.

Ha nincs szerződésünk a közüzemi szolgáltatóval a szol-
gáltatás díját akkor is meg kell fizetnünk, mert a jogszabály 
szerint a szolgáltatás igénybevételével létrejön a közszolgál-
tatási szerződés.

Kerttulajdon esetében kérhetjük a locsolás céljára fel-
használt víz mennyiség mérésére külön mérőóra felszerelé-
sét. Ebben az esetben a csatornadíj nem terhel bennünket.

Amennyiben csőtörést vagy indokolatlan jelentős vízfo-
gyasztást tapasztalunk, haladéktalanul jelentsük be a szol-
gáltatónak. A menyiben saját házi hálózatunkon jelentke-
zik a hiba, gondoskodjunk annak kijavításáról. Különösen 
fontos, hogy télen vigyázzunk a külső vízóránk fagymen-
tesítéséről. Egy szétfagyott mérőóra vagy vezeték jelentős 
költséget tud okozni.

A távhőszolgáltató a tulajdonosok közössége által meg-
határozott a közös képviselő által jelentett arányok szerint 
állítja ki számlákat. Ezeket az arányokat a szolgáltató nem 
jogosult megváltoztatni, ezért ha ezzel nem értünk egyet, 
akkor a közösség döntés hozó szervéhet fordulhatunk.

A hulladékgazdálkodás szolgáltatást jogszabály erejével 
kötelező igénybeveni. Az ingatlan tulajdonosa ezt akkor is 
köteles igénybevenni, ha nem kötött szerződést és ingatla-
nán nem keletkezett hulladék.

A szolgáltatás szüneteltetésére bizonyos esetekben van 
ehetőség –például üdülők – ilyenkor a helyi önkormányzat 
rendeletei szerint vehetjük a kedvezményt igénybe.

A kémények ellenőrzése az első két alakalommal ingye-
nes. Bizonyos berendezések beszerelése – melyek égéster-
mék elvezetésével járnak – kötelező lehet kéményseprői 
nyilatkozat beszerzése.

Horváth László
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mulatni, cigarettázni, csajozni – imádta a szép, fiatal lányo-
kat. Budai villájában együtt élt Temessy Hédi színésznővel, 
akit mindig előreengedett az ajtón, akárcsak a többi nőt.

Férfiasan viselkedett, férfiruhákban járt, Hédit száz szál 
rózsával lepte meg egy-egy bemutató alkalmával. Sokszor 
kezdte így a mondatot: „olyan pasi vagyok én…”.

Fiatal szerelme a sírig kísérte
Miután Temessyvel sok év után szakítottak, Gobbi máso-
dik „felesége” Galgóczi Erzsébet lett, a nyíltan leszbikus 
író, akinek nagy port kavart a Törvényen kívül című kis-
regénye, amely a nők közötti szerelemről szól. (Makk Ká-
roly Egymásra nézve címmel filmet forgatott a prózából, de 
színésznőket külföldről hozott a „kínos téma” miatt.)

Gobbi és Galgóczi intellektuálisan is összetartoztak, és 
osztoztak politikai meggyőződésükben. A színésznő 1988-
as halálát csak egy évvel élte túl az írónő, aki 59 évesen 
szívinfarktust kapott.

Gobbi, a forradalmár 
A felmenői olaszok voltak, jómódú polgárok, a nagyap-
ja ismert zeneszerző-karmester, a másik tapétagyáros, ám 
bohém veje elszórta a vagyont, és mire Gobbi Hilda kama-
szodni kezdett, a család elszegényedett. A szülők elváltak, a 
lányt imádott édesanyja, „Gréti néni” nevelte fel egyedül, 
ahogy a nyomort eufemizálva leírni szokás: „nehéz körül-
mények között”, előfordult, hogy lakásuk sem volt, isme-
rősöknél húzták meg magukat.

Gobbi Hilda a Színművészeti Akadémiára jelentkezett a 
gimnázium után, fel is vették, habár Júlia-monológgal készült, 
amivel alkata folytán nem könnyítette meg a saját dolgát.

Osztálytársai, tanárai támogatták, etették, Bajor Gizi a 
régebbi cipőit nekiadta. Később, amikor már módjában 
állt, ő is hasonlóképp segített a nélkülözőkön.

Akadémista korában szippantotta be az ellenállási moz-
galom, ekkoriban ismerte meg Kádárt, Aczélt, Majort. 
A második világháború alatt bátorság kellett ezekhez a kö-
rökhöz tartozni.

Gobbi gyűlölte a fasizmust, lelkes volt, tele világmegvál-
tó vágyakkal, és nem félt vásárra vinni a bőrét: röplapozott, 
szavalt, barátaival baloldali irodalmi matinékat szerveztek, 
apja segítségével, aki akkoriban zászlóalj-parancsnok volt, 
munkaszolgálatosoknak szerzett mentesítő papírokat.

A háború vége felé illegalitásba vonult, a nyilasok ke-
resték, de egy ismerőse lakásán bujkált. Titkos, földalatti 
összejövetelekre járt, üzeneteket továbbított, végignézte 
titokban, ahogy nyilasok lőnek zsidókat a folyóba – hogy 
később tanúskodhasson.

A háború után saját kezűleg pakolta a téglát a Nemzeti 
Színház újjáépítésekor. Szervezte az előadásokat, toborozta 
a fellépőket, áramot szerzett a városparancsnok elvtárstól. 
Üresen álló házakat kért a párttól, hogy színészotthonokat 
létesítsen.

Hithű kommunista maradt később is – egészen 1956-
ig, amikor csalódottan kilépett a pártból, viszont a köz-

ügyekért továbbra is kiállt –, de annak ellenére, hogy a párt 
vezetőivel jó viszonyban volt, leginkább arra használta kap-
csolatait, hogy másokat kihúzzon a slamasztikából. Mun-
kát, lakást, ennivalót szerzett a nehéz sorsú kollégáknak. 
Küzdött a Bajor Gizi Színészmúzeum és a Jászai Mari Szí-
nészotthon létrehozásáért, 1983-ban, a 70. születésnapjára 
rendezett gálaműsor százezer forintnyi bevételét ajánlotta 
fel az új Nemzeti Színház felépítésére, és országos gyűjtést 
kezdeményezett, melynek végeredményeként 3,3 milliárd 
forint gyűlt össze.

Az új színházat sajnos már nem láthatta.

„Nézd, a Sulyok milyen rossz bőrben van”
Ezt állítólag a szinte fiaként szeretett Ujlaki Dénesnek 
mondta, amikor az cigarettát és piát csempészett be neki a 
kórházba, ahol nemcsak Gobbi feküdt akkoriban, hanem 
az öntudatlan Sulyok Mária is.

Gobbinak még egy éve volt hátra: elvitte a rák. Utolsó 
hónapjaiban sem fogta vissza magát, konyakozott, bagó-
zott, interjúkat adott, és nem akart meghalni. Végrendelet-
ében díjat alapított az epizodisták jutalmazására, visegrádi 
nyaralóját pedig a Nemzeti Színháznak ajánlotta fel.

Síremléke a Farkasréti temetőben áll. Hamvai egy vaslá-
dába kerültek, végakaratának megfelelően teste mellé fek-
tettek egy-egy téglát a lerombolt Nemzetiből és a visegrádi 
nyaralójából, egy patkót, amely az Imperial nevű verseny-
lóé volt, és némi fűmagot. Hogy miért? A Képes Hétnek 
nyilatkozta egyszer:

„Egyetlenegy valamivel kacérkodom. A reinkarnációval. 
Mert nem igaz, hogy nincs folytatás, az lehetetlen. Kell, 
hogy legyen, a világ nem szűnhet meg. Én fű szeretnék len-
ni, mert az kinő, levághatják, letaposhatják, akkor is kinő.”

Kurucz Adrienn /wmn.hu
Kiemelt kép: Várkonyi László felvétele

Gobbi Hildára 
emlékezünk

„A PARÓKÁK ÉS A LELKEK NEM ŐSZÜLNEK” 
– GOBBI HILDA SZERELMEI
Öntörvényű volt, szenvedélyes, vagány. Megzabolázhatat-
lan és szabálytalan, karakán és nagypofájú bohém  – egy 
olyan korban, amely a sematizmust, a beolvadást, a főhaj-
tást és a hallgatást preferálta. Egy olyan korban, amikor 
mindenki rettegett, ő nem húzta meg magát. Nem félt 
nőkkel élni, pedig még börtön járt a homoszexualitásért. 
Nem félt segíteni másokon, kiállni nehéz helyzetbe kerü-
lő, politikailag ellehetetlenült kollégáiért. És nem félt be-
ismerni azt sem, ha tévedett. Kurucz Adrienn írása Gobbi 
Hildáról.  

*
Ha már a félelmeknél tartunk: az öregedéstől sem félt. Ma, 
amikor mindenki az időt próbálja visszafordítani, vagy leg-
alábbis eltüntetni valahogy annak nyilvánvaló jeleit, külö-
nösnek és talán igaztalannak hat a mondat: Gobbit nem 
érdekelte a kora. Pedig így volt, ezt állította legalábbis. 
Igaz, külsőleg nem nagyon volt mit vesztenie: ami ő volt, 
amit ő jelentett, annak semmi köze sem volt a szépséghez 
vagy a bájhoz: a madárcsontú, törékeny naivák közt ő volt 
a robusztus, dörgő hangú trampli, az egyszeri, az összeté-
veszthetetlen.

Magához öregedett
Már fiatalon nagymamák és boszorkányok szerepét kapta. 
Spiró pedig a legendás Csirkefej című darabjának főszere-
pét, a lepusztult, gangos pesti bérház Vénaszonyát konkré-

tan Gobbinak írta, aki ezzel a szereppel búcsúzott a szín-
padtól, és mondhatni, az élettől is: a bemutató után három 
évvel halt meg.

„Fiatal kolléganőim, tudom, iszonyúan nehezen esnek 
át a korszakváltáson, szinte tragikusnak érzik a ráncokat, 
a parókákat, pedig a parókák nem őszülnek. Az  embe-
rek igen, de a parókák és a lelkek nem” – írta önéletrajzi 
könyvében.

A színésznő és a prosti
Tizenkét-tizenhárom éves korában a szomszéd képzőmű-
vész fogdosta. Erről is beszélt a könyvben, megállapítva, 
hogy egy életre megundorodott a férfiaktól.  Így magya-
rázta legalábbis, talán önmaga számára is nők iránti von-
zalmát. Beszélni erről nem lehetett akkoriban, de Gobbi 
titkolni sem titkolta, hogy leszbikus, pedig ‚61-ig börtönbe 
csukták a melegeket, utána már „csak” betegségnek számí-
tott a „másság”.

A színésznő elmeséli a Közben című könyvében, hogy 
színinövendékként az esti statisztálások után gyakran 
ácsorgott a Rákóczi úti Góbé büfé előtt, éhes volt, de nem 
volt pénze, úgyhogy csak bámészkodott. Egyszer odalépett 
hozzá egy híres, Rozika nevű kurtizán, és meghívta vacso-
rázni. Ettől kezdve egy éven át etette a diáklányt, egészen 
addig, amíg már nem volt rászorulva a támogatásra, mert 
szerződtette a Nemzeti Színház. Valószínűleg a viszonyuk 
végét is jelentette ez a szerencsés fordulat.

„Olyan pasi vagyok én”
A  szocializmusban bűnnek számított a homoszexualitás, 
de Gobbi „passziója” felett szemet hunytak. Kivéve a leg-
jobb barátja, Major Tamás, aki 1959-ben „botrányos visel-
kedése” miatt kirúgta a Nemzeti Színházból. (Tíz évig nem 
beszéltek ezután, de később kibékültek, bár Gobbi sosem 
bocsátott meg, viszont testvérként szerette Majort.)

Tény, hogy színésznő meg sem próbált szolidan visel-
kedni, úgy, ahogy azt elvárták egy nőtől.  Szeretett inni, 
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Új akció indult az idősek informatikai tudásának, 
okos-eszköz használatának javításáért
Már sok mindent megismertünk, sőt használunk a modern 
kor számítástechnikai lehetőségeiből. Mégis szükségünk van 
a segítségre, hiszen szinte naponta találkozunk újdonságok-
kal az internet világából. Az alábbiakban egy ilyen lehető-
séggel ismerkedhetnek meg Olvasóink. 

A LEGYÉLTEIS! MOST GENERÁCIÓS program 
A „Legyélteis! MOST generációs” programmal a Magyar 
Telekom célja, hogy generációkon átívelően elérhetővé 
váljanak a digitalizáció nyújtotta lehetőségek, a hozzáfé-
rés biztosításán túl, a digitális kompetenciák fejlesztésével. 
Fontosnak tartják, hogy a digitális ismeretekkel kevés-
bé rendelkező társadalmi csoportok – például az időseb-
bek – is megismerjék a digitális világot és hozzáférjenek 
a technológia nyújtotta lehetőségekhez, mint a közösségi 
élmények, kapcsolattartás, információ, szórakozás. Tudha-
tó, hogy legtöbbjüknek ehhez támogatásra és útmutatásra 
van szüksége. Kézenfekvő, hogy ezt a segítséget olyanoktól 
kapják meg, akik a legotthonosabban mozognak ezen a te-
repen, vagyis a fiataloktól, akik szívesen fordítják idejüket 
hasznos segítségnyújtásra. 

Ezen gondolkodás mentén egy olyan programot alakí-
tottak ki, amely során az Iskolai Közösségi Szolgálat ke-
retében a diákok nyugdíjas közösségek tagjainak tartanak 
digitális képzéseket. A foglalkozások során a diákok kinek-
kinek a saját tudásszintjéről indulva és érdeklődése alapján 
bevezetik az időseket az aktív eszköz- és internethaszná-
latba, megismertetve őket olyan digitális megoldásokkal, 
amelyek a mindennapi életük során valós segítséget nyúj-
tanak számukra. 

A kezdeményezés olyan lehetőséggel bővíti a diákok szá-
mára önkéntes tevékenységeik körét, amely alacsony be-
lépési küszöbű, mégis nagy társadalmi hasznossággal bír, 
miközben valódi sikerélményt nyújt. A  foglalkozásokon 
nem csak a fiatalok adnak át tudást az idősebbeknek, a kö-
zös munka során ők is rengeteget tanulnak, fejlődik kom-
munikációs készségük, empátiájuk, együttműködési kész-
ségük, valamint olyan képességeik is kialakulnak, mint a 
kritikus gondolkodás, a komplex problémamegoldás vagy 
a kreativitás. 

A foglalkozásokat regionális nonprofit partnerek szerve-
zik a számukra kialakított online adminisztrációs felületen 
keresztül, valamint ők igazolják a diákoknak a LEGYÉL-
TEIS! Most generációs programban végzett közösségi szol-
gálatot. Országszerte együttműködést alakítanak ki kö-
zépiskolákkal, melyek helyszínt, felügyeletet és technikai 
feltételeket biztosítanak az oktatásokhoz, valamint nép-
szerűsítik a kezdeményezést a diákok körében. A program 
során kiemelt figyelmet fordítanak a Hintalovon Gyer-
mekjogi Alapítvány bevonásával kialakított gyermekvédel-

mi irányelvek betartására, ennek érdekében a résztvevők 
e-learning oktatásban is részesülnek, ezzel is elősegítve a 
tudatos internethasználatot.

A „Legyélteis! MOST generációs” program jelenleg 13 
városban működik, és a program 2019. novemberi indu-
lása óta több mint 1.000 diák és ugyanennyi nyugdíjas, 
együtt közel 2.000 fő vett részt személyesen a foglalkozá-
sokon. 

A számokon túl a legnagyobb sikert az jelenti, hogy lát-
hatóvá válik, ahogy a korban távol álló generációk képvi-
selői megtalálják a közös hangot, és összhangban, egymást 
segítve elmélyülten foglalkoznak egy témával. A kezdemé-
nyezés bebizonyítja, hogy a digitalizáció nem feltétlenül 
elidegenít, hanem – adott körülmények között – épphogy 
elősegíti a kapcsolatteremtést, a generációk közötti kom-
munikációt. 

A koronavírus járvány okozta karantén időszak alatt 
megkezdődött az oktatások online síkra terelése, hogy ez-
zel is csökkenjen az otthon tartózkodó idősek izolációja. 
Innovatív megoldásokkal, pl. élő video chat alkalmazás, 
használatával teremtenek lehetőséget a nyugdíjasoknak a 
kérdezésre, a diákoknak pedig a tudásuk átadására. Továb-
bá arra biztatják a diákokat, hogy egy-egy téma feldolgo-
zásával készítsenek videós oktatóanyagokat, melyek online 
csatornákon keresztül jutnak el a tanulni vágyókhoz.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a „Legyélteis! Most gene-
rációs” programmal lehetőséget teremthettünk egy gene-
rációkon átívelő digitális közösség létrejöttéhez. A  prog-
ram hosszútávú működését biztosítottnak látjuk, hiszen 
#nemállunkmeg addig, amíg létezik digitális szakadék az 
egyes társadalmi csoportok között.” – áll a Telekom tájé-
koztatójában.

Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Gyökeresen megváltozhat az élete, még-
pedig jó irányba, és ez a folyamat zökke-
nőmentes lesz. Elegendő idő áll rendel-
kezésére, hogy felkészüljön, átgondolja 
jelenlegi helyzetét, és eldöntse, hogy az 
adódó lehetőségek közül, melyikkel jár-
hat a legjobban.

Bika
IV. 21.–V. 20.

A család anyagi biztonsága, jóléte fog-
lalkoztatja elsősorban. Nem elégíti ki, 
hogy egyelőre csak a mindennapi meg-
élhetést tudja biztosítani, szeretne félre-
tenni némi pénzt. Júniusban teljesülhet 
a vágya, rendszeres pluszbevételt jelentő 
ajánlatot kap.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Tudomására jut, hogy az egyik barát-
ja eltitkolt egy fontos információt, és 
emiatt önt anyagi veszteség érheti. Ne 
tegyen szemrehányást, inkább arra töre-
kedjen, hogy megoldást találjon a prob-
lémára. Ha így tesz, nem kerül veszélybe 
pénzügyi helyzete.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Szereti, ha minden az elképzelése szerint 
történik, de ezekben a hetekben nem 
biztos, hogy kizárólag érzelmi alapon jó 
döntéseket hozna. A rugalmasság, a dip-
lomáciai érzék segít leküzdeni az akadá-
lyokat, és úgy alakíthatja életét, hogy ne 
érje csalódás.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

A hosszú távú kapcsolatok fontos szere-
pet játszanak az életében, hasonló gon-
dolkodású emberek társaságát keresi. Jó 
emberismeretének köszönhetően most 
is rájön, hogy valaki nem őszinte, csak 
érdekből barátkozna önnel. Ne adjon 
kölcsön az illetőnek.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Magánéleti problémáját kell megolda-
nia, ahhoz hogy ez sikerüljön, elsősor-
ban a párjával kell tisztáznia bizonyos 
kérdéseket. A helyzet az, hogy az ön 
számára a családja mellett nagyon fon-
tosak a barátai is, és ezt kellene valahogy 
egyensúlyba hoznia.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Képes lesz elérni céljait, bár sok erőfeszí-
tésébe kerülhet. Június utolsó hetében 
azonban ne hozzon komoly döntéseket 
még akkor sem, ha úgy érzi, hogy min-
den részletet pontosan átgondolt. Nagy 
valószínűséggel semmi nem alakulna 
úgy, ahogy eltervezte.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Aggódik a pénzügyi helyzete miatt, de 
ebben az időszakban a gyors meggazda-
godás érdekében nem érdemes túlzott 
erőfeszítéseket tennie, mert nem számít-
hat azokkal arányos eredményre. Csak 
az idejét pazarolná, ami ráadásul még 
anyagi veszteséget is okozhat.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Bár úgy érzi, mindenki ön ellen van, 
mégis lehetséges, hogy anyagi helyzete 
kedvezően alakul. Emelkedhet a fizeté-
se, de pluszmunkával új jövedelemfor-
rás révén is növekedhet a bevétele. Ezzel 
együtt ügyeljen a kiadásaira, ne vigye 
túlzásba a költekezést.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Némi feszültség zavarja az otthoni har-
móniát, de eddig megpróbált nem tu-
domást venni róla. Hiába hagyja figyel-
men kívül a jeleket, rövidesen felszínre 
tör párja elégedetlenségének oka, ezért 
jobb, ha egy őszinte beszélgetés során 
kideríti, mi bántja.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Reményteljes kép rajzolódik ki a jövő-
jével kapcsolatban, a megvalósuláshoz 
az kell, hogy engedje szabadjára képze-
letét, vágyait, ne állítson fel korlátokat. 
Dolgozzon továbbra is keményen, így 
az életében adódó lehetőségeket a saját 
javára fordíthatja.

Halak
II. 20.–III. 20.

Elérheti kitűzött céljait, amire június 
második felében lesz a legnagyobb esé-
lye. Magas energiaszintje és lelkesedé-
se is garancia erre. Most előfordulhat, 
hogy jobban jár, ha hagyja a dolgok 
folyamatos áramlását, és nem próbál az 
árral szemben úszni.

  

  













A Nyugdíjasok Országos Szövetsége és 
a Telekom között elindult együttműködés 
keretében szövetségünk és tagszervezete-
ink is vállalhatnak majd közvetítői, partneri 
szerepet a Telekom által kidolgozott okta-
tórendszerben, és így lehetőség lesz széle-
sebb körben, több településen részt venni 
személyes kapcsolaton alapuló oktatáso-
kon. Addig is, míg az együttműködés keretei 
kialakulnak, javasoljuk a nyugdíjas társak-
nak, hogy keressék fel, tekintsék meg a diá-
kok által készített oktató videók tárát, mely 
itt érhető el: 

https://legyelteis.hu/online_tananyagok/
Kellemes időtöltést!
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ÁRNYÉKFÉLTÉS.
Rejtvényünk számozott soraiban Mikszáth 

Kálmán (1847–1910) író, prózaíró, 
országgyűlési képviselő megszívlelendő 

gondolatát idézzük.
A március havi megfejtés:

Minél inkább távolodik a társadalom 
a valóságtól, annál inkább gyűlöli azokat, 

akik felfedték.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Németh Jánosné, Sülysáp
Mostani beküldési határidő:

2021. július 1.
E-mail-cím: nyosz@enternet.hu
(Kérjük, az e-mailben adják meg  

nevüket és címüket!)
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.


