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Szerkesztői üzenet

Jönnek a hírek!

Nem lehet nélkülük élni! Bárhol is vagyunk, befurakodnak az éle-
tünkbe, akarjuk, nem akarjuk, akkor is. Buszon, utcán, boltban, a 
fodrásznál, este az otthonunkban, tévézés közben – sokszor még a 
legizgalmasabb filmet is megszakítva. Bosszankodhatunk vagy elme-
renghetünk rajtuk, gondolatébresztőnek is használhatjuk „őket” – de 
ha éppen úgy tetszik, nevethetünk is rajtuk. Akár kínunkban is.

Engem sok hír hallatán leginkább az foglalkoztat, hogy miért 
került be éppen az a hír a mai „fontosságok” közé? Mi a keresniva-
lója ott? Miért kell nekem ezzel az üggyel foglalkoznom? Mi közöm 
hozzá? És kiknek, hány embernek van egyáltalán köze hozzá? És 
persze, hogy ettől miért leszünk jobbak, tájékozottabbak, hogy az országnak miért kell ez a 
hír, hogy így szétkürtölik?

Az internetes hírportálokon gyakran olvasni a top 10-es listákat a legjobbat alakító színé-
szekről, legkedveltebb filmekről, legszebb tájakról, sőt a legtöbb lájkot gyűjtő politikusokról. 
Nos, az én top 10-es hírlistám élén állókból nyújtom át önöknek az általam „citrom-díjas-
nak” ítélt „műveket”.

A következő hírnél kezdtem el gyűjteni a mosolyra fakasztó tudósításokat: üzbég–magyar 
burgonyakutató központot adott át a miniszterelnök nemrégiben. A vezető információt  
egyik hosszabb utazásom alkalmával voltam kénytelen megtudni, úgyhogy volt időm vezetés 
közben azon tanakodni: biztosan ez a mai legfontosabb tudnivaló így, az éteren keresztül?

Maradva a külügyeknél megtudhattam, hogy külügyminiszterünk díszprofesszor cí-
met kapott a nur-szultani Gumiljov Eurázsiai Nemzeti Egyetemen. Ez a tudnivaló 
csak pár nappal előzte meg a Karikó Katalin kitüntetéséről szóló információt, igaz, a kuta-
tónő kitüntetése nem volt a hírek élvonalában…

És ha már külügyminiszter, volt itt egy „nagy” hír is: Szijjártó Péter találkozott Maj-
kával. És még ki mindenkivel? És még hányan találkoztak Majkával? Akikből persze nem 
lett híralany.

Humanista lelkivilágomat kimondottan bántotta a következő hír: állatjóléti támogatást 
kaphatnak azok az állattartók, akik pl. a baromfikat tartósítószer-mentes tápanya-
gokkal kívánják ellátni, vagy pl. az állattartásra szánt épületek mikroklímáját 
akarják javítani. Hurrá! És mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek hasonló problémáira 
nincs pályázati támogatás?

Százezer vakcinát ajánlottunk fel a Zöld-foki-szigeteknek. Miért? Hogy ne jöjjenek 
ide onnan a migránsok! Nem ám másért!

És végül a csúcs! Mintegy 190 millió forintból lesz fűnapoztató a Bozsik Stadion-
ban. Bocsánat, nem lenne jobb helye ennek a pénznek?

Nem folytatom. Én kérek elnézést, biztosan bennem van a hiba, hogy nem nézem jó 
szemmel, nem hallgatom jó füllel ezeket a híreket. Nem boldogít a tudat, hogy a jó lelkiis-
meret kineveti a hír hazugságait, mihasznaságait. 

Fogadj el tőlem egy tanácsot: add fel azt az elképzelésedet, hogy ha követed a híradásokat, 
megtudod mi a hír a világban. Jegyezd meg, ma már nem úgy van, mint régen, mikor a saj-
tó még a közt szolgálta. Ma már te szolgálsz. A média csinálja a hírt, a sztárokat, a fontos 
embereket. A média kormányozza a világot, téged pedig vezet az orrodnál fogva.

Némethné Jankovics Györgyi
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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 rendezvénysorozat 
idén 2021. augusztus 28. és szeptember 1. között zajlik 
majd Balatonfüreden.

Úgy készülünk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan minden 
rendezvény típust meghirdetünk, bár a programok sorrend-
je változik némiképp:

Augusztus 28-án szombaton: Közösségi Örömtánc Ta-
lálkozó –Magyar Rekord megdöntési kísérlet: szeretnénk 
megdönteni a legtöbb 65 év feletti egy helyen, együtt tánco-
lók jelenlegi rekordját (290 fő – összesen 20,6 ezer év élet-
kor) – helye a balatonfüredi konferencia központ nagyterme

Augusztus 29-én vasárnap: Országos Dalköri Fesztivál 
– helye a balatonfüredi konferencia központ szabadtéri szín-
pada (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: szervezés alatt látogatás a Herendi Porcelánma-
nufaktúrába, Szigligetre. Kérjük az érdeklődőket, jelezzék 
szándékukat a jelentkezési lapon.

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 saját 
felelősségen alapul.

Mivel a hosszabb bezártság utáni kikívánkozás, közösségi 
igények, programok iránti érdeklődés jelentősen megnőtt, 
ezért a rendezvény előkészületekor lekötött kemping szállás-
helyekre kötetlen üdülő programokat is kínálunk. Szeretettel 
várjuk a balatoni utószezon első napjaiban a Balatonfüredi 
Kemping mobilházaiban, apartmanjaiban a kikapcsolódni 
vágyó nyugdíjas társakat, közösségeket. Fontos! Minden 
hónapban frissítjük a programok ismertetőit, kérjük 
kísérjék figyelemmel a lap hasábjait és a www.nyosz.hu 
honlapot.

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, idegenforgalmi 
adóval, ellátás nélkül

 – klímás mobilházban kétágyas szobában, vagy felszerelt 
apartmanban: 7600.- Ft (egyedül egy kétágyas szobá-
ban: 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 elutazással) 
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 Balatonfü-
reden, a történelmi belvárostól és a parti sétánytól 1,5 km-re 
található. A kemping változatos szolgáltatásokat nyújt a ven-
dégeknek. Saját strandján homokos partszakasszal várja a ven-
dégeket, 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 vendégeinket. A kempingben több 
helyen van kijelölt tűzrakóhely, ahol hangulatos estéket tölthet-
nek el sütögetés és bográcsozás közben. A kemping területén és 
közvetlen mellette élelmiszer boltok találhatók.
Ebéd 2000.- Ft (kétfogásos, kétfajta választható menü) / 
vacsora 1500.- Ft (egytálétel, két féle választható).
Programok regisztrációs/nevezési díja: Örömtánc talál-
kozó: 1500.- Ft / fő, Dalköri Fesztivál: 500.- Ft/fő, ér-
dekvédelmi konferencia: ingyenes.

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

Szállás igényeket a korlátozott mennyiségű szálláshely 
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:    
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redről Veszprémbe költöztünk és a város szélén az akkor 
épülő új lakókörnyezetbe kerültünk. Ebben az élethely-
zetben messze kerültünk a belvárostól és ide már egyetlen 
templom harangjának üzenete sem jutott el. 

Idézet a szerző Csengők meséi – című könyv beveze-
tőjéből: „Néhány nap eltelte után, valami különös érzés 
kerített hatalmába, mintha a lelkem egy darabja hiányzott 
volna. Hamarosan rádöbbentem, hogy nem hallom a ha-
rangszót reggel, délben, este. 

Szerettem volna valahogy pótolni a harangok zengését, 
vettem egy falra akasztható háromágú kis kolompot. A fér-
jem a konyhaajtó mellé szerelte fel, az volt a feladata – a csi-
lingelésen kívül, hogy étkezés idejében összehívja a családot.

A nyári hónapokban több helyen tartottak kirakodó vá-
sárt – Veszprémben is-, ahonnan mindig csengővel tértünk 
haza. Egy idő elteltével a család és a barátok, ha látogatóba 
jöttek hozzánk, csengővel ajándékoztak meg. Múltak az 
évek, és egyre gyarapodott a gyűjtemény.”

Ilona nem elégedett meg ennyivel, mert ahova eljutott 
hazánkban és külföldön előszeretettel látogatta meg a régi-
ségkereskedéseket, ajándék üzleteket, minden olyan helyet 
ahol csengőt lehetett találni. Volt olyan üzlet, ahová több-
ször is visszajárt alkudni, vagy csak abban a reményben, 
hátha valaki bevitt oda egy-egy számára értékes darabot.

Az eltelt évek során azt tapasztalta, hogy a csengők alap-
anyaga miatt nagyon széles lett azoknak az üzleteknek a 
köre ahol szert tehetett valamilyen érdekesebb darabra. 
A csengők ugyanis sokféle anyagból és technikával készül-
hetnek. A használati cél is befolyásolta az anyagválasztást, 
ezért a legtöbb csengő anyaga a mechanikai hatásoknak 
ellent tud állni, ezért bronzból, vagy öntöttvasból készül., 
De a nem mindennapi használatra, díszítésre, dekorációra 
készül cserép, porcelán, üveg, tűzzománc, kristály, papír 
alapanyagú. Ezeken kívül még találkozott néhány nagyon 
különleges csengővel, amit horgolással, vagy csipkeverés-

sel készítettek. A csengők annak megfelelően, hogy milyen 
használatra készülnek nem csak az anyagukban, de nagysá-
gukban, formájukban és az egyéb jellemzőik miatt a hang-
zásukban is eltérhetnek egymástól. 

Elmondható viszont az, hogy nagyon sokan vannak, akik 
a forma mellett éppen a hangjukat szeretik, mert a csengők 
ugyan úgy, mint a harangok a zenében díszítő elemként is 
megjelennek, de e mellett sajátos egyedi kommunikációra, 
hangzásra is képesek. A sajátos kommunikáció egyik régi 
és ismert alkalmazása a csengő hang istentiszteleten betöl-
tött szerepe, amivel a szertatást végző tiszteletes a hívőkkel 
történő kapcsolatát megteremti és ezzel a liturgia szerves 
részévé teszi.

Ilona jelenleg közel 750 csengő gazdája. Van olyan csen-
gő, amelyik az amerikai szabadságszobrot ábrázolja, van 
angol boby-csákó formájú, a brüsszeli jelképet megformá-
ló kisfiú, egyiptomi kis gong, kínai porcelán csengő, tibeti 
szélcsengő valamint olyan, ami a trónon ülő japán császárt 
ábrázolja.

Végezetül Turok Mária művészettörté-
nész, aki a harangok „életével” is foglalkozik, 
a Csengők meséi könyvben a következőket 
írja: „A harang közvetítő szerepet tölt be Ég 
és Föld között. (A csengő is!) Szent szolgálata 
van. A harangot minden korban élőlénynek 
tételezték: születik, lakhelye van, öregszik, 
megreped, meg is hal. Megszületését hasonló 
misztikum kíséri, mint a gyerekét.” 

A gyerekek itt is megszülettek és csak re-
mélni lehet, hogy ez a „nagycsalád” az embe-
rek nagy örömére még sokáig lesz látogatha-
tó. Azért is jó ezt a „családot” meglátogatni, 
megismerni a sokszínűségét, mert a történe-
lemről szóló üzeneteik a modern kor embere 
számára is jelentőséggel bírhatnak és a szol-
gáltatása, a kommunikációban és zenében to-
vábbra is megmaradhat, és hűséges kísérőként 
új formában beépülhet az emberek életébe.

Demeter Ferenc

A csengőszóval 
egy életen át

Horváthné Peterdy Ilona, a „csengők halk 
szavú asszonya” kifejezést azzal érdemel-
te ki, hogy az elmúlt négy évtized során a 
csengők, kisharangok, gongok gyűjtése vált 
a szenvedélyévé. A  világ minden részéből 
származó csengő gyűjteménye napjainkra 
közel 750 darabból áll és alig várja, hogy az 
ereklyéit valahol együtt tudja az érdeklődő 
látogatóknak megmutatni.

A gyűjtemény jelentős része H. Peterdy 
Ilona veszprémi lakásában, dobozokban 
gondosan elcsomagolva várja a sorsát, a szo-
ba vitrinjébe csak a lelkes gyűjtő számára 
legértékesebb darabok kerültek kiállításra. 
A  45 év alatt felhalmozott értékekből van 
bőven, ezért nagyon nehéz volt annak a né-
hány darabnak a kiválasztása, amelyek mél-
tó módon megmutathatják különlegességüket a lakásába 
érkező vendégeknek.

A jelenlegi „bedobozolt” helyzetről elmondható, hogy 
nem mindig volt így. Az érdeklődők az elmúlt két évtized-
ben a gyűjteménnyel különböző kiállítási helyeken és vala-
milyen kiemelt eseményhez kapcsolva már találkozhattak. 
Két évet volt kiállítva a Veszprémi Vár Érseki palotájában 
és a csengők három évig voltak látogathatók Sümegen. 
A nagyobb lélegzetű rendezvények mellett a gyűjteményt 
Veszprém város közművelődési intézményeiben két-három 
hónapos időszakra több alkalommal állították már ki. Ezek 

a megjelenések mindig nagyon körültekintő előkészítő 
tervezést, valamint a gyűjtemény szállításhoz történő elő-
készítése időt, és összehangolt munkát igényelt. Az egyik 
kiállítása során szóba került az, hogy egy Dél-dunántúli 
városban épül egy Harangház, ahol a harangok több év-
százados története kerülne bemutatásra, és itt a „harang 
kis testvérei” kiállítása csak növelhetné a hely turisztikai 
vonzerejét.

Ilona nagyon szeretné, ha a kiállítások szervezésével 
kapcsolatos terhei megszűnnének és a gyűjtemény valahol 
– lehetőleg számára is elérhető helyen - egy állandó kiál-
lítási teret kapna, mert úgy érzi, hogy egy jó helyen lévő 
kiállítással közkinccsé tehetné a gyűjtemény esztétikai és 
történeti értékeit.

A gyűjteményről már több könyvet írtak, ezekből csak 
kettőt említünk meg: Csengős szerelemet, valamint a 
Csengők meséit. A két könyv címe láttán felmerül a kér-
dés: a csengőszó, ami neki egy életen át társa volt, igazából 
mit is jelent: mesét, vagy szerelmet? 

Ilona szerint erre a kérdésre a választ a kezdetek adják 
meg és az nem más, mint a mitikusnak –mesebelinek- 
mondható csengőszó és annak szeretete, ami lényegében 
elindította nála a gyűjtemény megalkotásának gondolatát. 

A kezdetekről a következőket mondta: gyerekkorom úgy 
alakult, hogy Budapesten és Balatonfüreden is egy temp-
lom közvetlen közelében laktunk, ahol az életem szerves 
részévé vált a harangok hangja. A harangszó életem részévé 
vált és számomra mindig valamilyen üzenettel bírt, ugyan 
úgy mint az évszázadokkal előttünk élő embereknek. Ettől 
a szeretettől választott el az élet akkor, amikor Balatonfü-
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ugyan, hogy az emberek egymás iránti és az intézmények 
iránti bizalma törékeny, de az infrastrukturális és eszköz-
használati bizalmunk hihetetlen, exponenciális mértékben 
nő, mindez pedig oda vezet, hogy napról napra veszélye-
sebb világban élünk, noha illuzórikusan azt érzékeljük, 
hogy egyre nagyobb biztonságban vagyunk.

Az élet minden területéről vég nélkül sorolhatók erre a 
példák, a lényeg: ahogyan csökken az objektív kockázat, 
úgy nő a szubjektív kockázatvállalási hajlandóság, ami 
végső soron veszélyesebbé teszi a területet, mint korábban 
volt – és erről nem is tudunk vagy nem vagyunk hajlandók 
tudomásul venni.

Ahogyan a társadalom elöregedéséről sem. Csökken a 
korai halál objektív kockázata, éppen ezért nő a szubjektív 
kockázatvállalásunk, és - anyagi szempontból is, lásd: gát-
talan, ismétlődő eladósodás - egyre veszélyesebben élünk. 
Így a mindennapi gondolkodásunkban egyáltalán nem 
vesszük figyelembe a jövőnkben rejlő leghatalmasabb vál-
tozást, pedig az egyre kevesebb kivétellel mindannyiunkat 
vár: ez az öregedés. (Az öregedés végül mindannyiunkkal 
végez, biztosabban, mint bármely parazita - csak éppen 
nem mindegy, hogy mikor és hogyan.)

HA ESZÜNKBE IS JUT AZ ÖREGEDÉS - MERT 
MEGLÁTOGATJUK NAGYSZÜLEINKET VAGY ÉP-
PEN ÚJRA ELHESSEGETÜNK EGY NYUGDÍJBIZ-
TOSÍTÁSI TANÁCSADÓT -, AZT A  JÖVŐ PROB-
LÉMÁJÁNAK TEKINTJÜK, AMELYHEZ SEMMI 
KÖZÜNK. A  JÖVŐ MINDIG VALAKI MÁS PROB-
LÉMÁJA, NEM A MIÉNK.

Pedig nekünk kell megtalálnunk a megoldást arra, ho-
gyan élhetünk egyre hosszabban egy teljesen új világban, 
amelyben a 65 évesnél idősebbek száma meghaladja a 14 
évesnél fiatalabbak számát. És amelyben mi is a 65 évesnél 
idősebbek számát gyarapítjuk majd, ha még nem tarto-
zunk közéjük.

Az öregek megítélésének e megatrend tükrében éppen 
úgy változnia kell majd, ahogyan a nők megítélése is vál-
tozott az elmúlt száz évben, vagy az LMBTQ közösségbe 
tartozó embereké az elmúlt néhány évtizedben. Legyünk 
mindannyian az AGE PRIDE mozgalom zászlóvivői - 
ugyanis mindannyian, nemtől és nemi irányultságtól füg-
getlenül öregek vagyunk vagy leszünk.

Biz Hundertcváncig! Élj 120 évig!
Ahogy nő az öregek száma, úgy nő az öregedés lassításá-
ra irányuló kutatások támogatása is. Az öregedés legújabb 
elméletei szerint az öregedés nem más, mint a genetikai 
információáramlást zavaró zaj, amely megzavarja a gének 
kifejeződésében megnyilvánuló élettani folyamatokat, 
vagyis minden időskori krónikus nyavalya közös oka a 
helyes információk zavarossá válásában keresendő. Ennek 
következtében, ha sikerül a zajkeltő, téves információkat 
kiiktatni, akkor az öregedés folyamata lassítható, akár meg 
is állítható. Az  öregedés e felfogásban gyógyítható alap-
betegség, amelynek kezelésével az emberi életet fenyegető 

összes rettegett betegség (krónikus gyulladások, rák, szív-, 
ér- és légzőrendszeri betegségek, és így tovább) megelőzhe-
tővé válik.

Az Öregedés Információs Elméletének kutatói szerint 
hiába találnánk meg például a rák általános gyógymódját, 
attól még simán belehalnánk valamelyik másik betegségbe, 
vagyis a várható élettartamunk alig módosulna. Egészen más 
a helyzet, ha az alapbetegséget, azaz az öregedést tudnánk 
gyógyítani - és erre minden esélyünk megvan az elkövetkező 
egy-két évtizedben. A betegségek nemzetközi statisztikai osz-
tályozási rendszerében 2018 óta betegségként szerepel maga 
az öregedés, vagyis az öregedés lassítását, leállítását, visszafor-
dítását célzó gyógyszerek fejlesztése zöld utat kaphat.

AZ ÚJ TUDOMÁNYOS FÖLFOGÁS SZERINT TE-
HÁT AZ ÖREGEDÉS GYÓGYÍTHATÓ BETEGSÉG, 
MINDEN EGYÉB PUSZTÍTÓ BETEGSÉG FORRÁ-
SA, AMELYNEK GYÓGYÍTÁSÁVAL BIZONYÍTHA-
TÓ, HOGY AZ EGÉSZSÉGBEN TÖLTÖTT EMBERI 
ÉLETNEK NINCS TERMÉSZETI TÖRVÉNYEK ÁL-
TAL KISZABOTT HATÁRA.

Ez az új elmélet nyilván éppen olyan nehezen nyer majd 
elismerést, mint az általános relativitáselmélet, hiszen na-
gyon sokan vallják - még az életkori előítéletek elleni küz-
delem legfelkészültebb képviselői, így Ashton Applewhite is 
-, hogy az öregedés nem javítandó hiba, hanem maga az élet 
(„ageing is living”), hozzátéve, hogy nem az öregedés a gond, 
hanem a hozzá tapadó előítéletek, ahogyan a nők életét sem 
a vénuszdomb teszi nehézzé, hanem a szexizmus. Termé-
szetesen éppúgy helytállóak ezek a megállapítások, mint a 
Newton-féle gravitációs elmélet, de ahogyan azt az elméletet 
tágabb összefüggésbe helyezte az általános relativitáselmélet, 
úgy emelheti más szintre az öregedésről való gondolkodást a 
jelenség gyógyítható betegségként történő kezelése is.

A szépség és a szörnyeteg
1. Szép szavak
Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsola-
tos alapelveinek középpontjában áll, hogy a tagországoknak 
az idősek vonatkozásában olyan időspolitika kialakítását 
kell ösztönözniük, amely az egész élet során biztosítja az 
idősek számára a függetlenséget, a társadalmi részvételt, a 
gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot.

FONTOS SZEMPONT AZ IDŐSÖDÉS 
VONATKOZÁSÁBAN IS AZ EMBERI ÉLET 
KITELJESEDÉSÉNEK FIGYELEMBEVÉTELE, 
A  TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG ELÉRÉSE, VA-
LAMINT AZ IDŐSÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN 
A  MINDEN KOROSZTÁLYT ELÉRŐ ÉS ÉRINTŐ 
SZEMLÉLETFORMÁLÁS.

Ezáltal biztosítható és növelhető az idősek társadalmi 
megbecsülése, az idős emberek iránti szolidaritás, a társadalmi 
részvétel és aktivitás erősítése, fenntartása. Kiemelt fel-
adat a nemzedékek közötti szolidaritás, a helyi közösségek 
együttműködésének erősítése. A  generációk közötti 
együttműködéshez tartozik a különböző közösség fejlesztő 

Alapirodalom – A NYOSZ ajánlásával
Farkas András írását három részletben közöljük

Azonnal  
meg kell változnia 
annak, ahogyan 
a nyugdíjasokról 
gondolkodunk
1.
A nyugdíjas szónak el kell vesztenie enervált, lemondó, fel-
adást sugalló jelentését: a nyugdíjas nem nyugszik, hanem 
aktív, hozzáadott-értéket termelő, saját magát kiteljesítő 
életet él, amelynek során kamatoztathatja az élete során 
felhalmozott tapasztalati és érzelmi tőkéjét. Az  öregeket 
létszámukban és erejükben egyre növekvő társadalmi erő-
forrásnak kell tekintenünk - saját magukat is annak kell 
tekinteniük -, akik a családok mellett a munkahelyi közös-
ségeket, a lakóhelyi közösségeket, és végső soron az egész 
társadalmat képesek stabilizálni.

Előhang
Minél több kockázatot közömbösítünk, annál veszélyeseb-
bé válik a világ. Ahogyan az általunk használt infrastruk-
túra   - energia, kommunikáció, információtechnológia, 
közlekedés, élelmiszerbiztonság, és így tovább -   bonyo-
lultsága, komplexitása és objektív megbízhatósága nő, úgy 
válunk egyre kevésbé óvatossá, vagyis a világunkat úgy tesz-
szük egyre veszélyesebb hellyé.

Abban a hitben ringatjuk magunkat, hogy az embe-
ri kreativitás mindig képes semlegesíteni a kockázatokat, 
megakadályozni a katasztrófákat, így mindig győztesen 
kerülhetünk ki minden veszélyhelyzetből. Persze elég egy 
aprócska vírus keltette rettegés-cunami, hogy szétzúzza ezt 
a hitünket - de csak addig, amíg le nem vonul a fertőzés-
hullám, hiszen a kockázatkezelő képességünk dinamikus 
egyensúlyi állapotra törekszik,

ÍGY TERMÉSZETESNEK VESSZÜK, HOGY MIN-
DEN KORÁBBIHOZ KÉPEST ELKÉPZELHETETLE-
NÜL RÖVID IDŐ ALATT ELKÉSZÜLT A  COVID-
VAKCINA, ÚTON NYILVÁN A HATÁSOS SZÉRUM 
IS, VAGYIS HAMAROSAN LEGYINTHETÜNK 
A SEMLEGESÍTETT KORONÁRA.

Ahogyan azt is természetesnek vesszük, hogy a klímavál-
tozás is kezelhető, a pusztuló fajok nem hiányoznak senki-
nek, a méheket majd beporzó drónok pótolják, a melegnek 
meg örüljünk, legalább nincs hideg. Magától értetődőnek 

vesszük az áruellátást (persze berezelünk, ha pár napra 
fennakad a jól olajozott gépezet), a közszolgáltatásokat 
(mindig van áram, víz, gáz, sőt, működik a kormányab-
lak) - mindaddig, amíg egy napon valami megakasztja a 
megszokott folyamatokat.

A dinók is azt hitték 250 millió éven keresztül, hogy min-
den rendben.  Az amerikai hálaadásnapi pulyka is azt hiszi 
a neveltetése három éve alatt, hogy minden világok legjob-
bikában él. Mi is azt hisszük, hogy velünk nem történhet 
semmi rossz, nem szabadul el a mesterséges intelligencia, 
nem csernobilizálódnak az atomreaktorok, nem csapódik 
belénk egy aszteroida, nem tör ki valamelyik szupervulkán, 
nem lopja el a személyiségünket a net, a világ vezető politi-
kusai is végső soron felelősen gondolkodó, okos emberek, 
és persze nyilván nem öl meg minket holmi nyavalyás vírus 
vagy bacilus, hiszen mi legyőzhetetlenek vagyunk.

Megjegyezném azért, hogy a világon valaha élt ösz-
szes ember felét malária ölte meg, amit egysejtű parazita 
okoz, és még ma is évente több, mint félmillió ember ha-
lálát okozza. Szorosan a malária mögött ólálkodik a pestis 
- amit egy baktérium okoz - , és ami kétszer megölte a 
Földön élő összes ember felét, először Justinianus császár 
idején, majd a XIV. században újra. A fekete himlő - amit 
vírus okoz - csak a múlt században 300 millió embert ölt 
meg. A spanyolnátha - influenzavírus okozta - 1918-ban 
minden harmadik embert megbetegített a világon, és kö-
zülük legalább 25 millióval - de egyes becslések szerint akár 
100 millióval - végzett is.

SEMMI SEM OLYAN VESZÉLYES KÖZVETLE-
NÜL AZ EMBEREKRE, MINT A VÍRUSOK, A BAK-
TÉRIUMOK, AZ EGYSEJTŰ PARAZITÁK. SEMMI. 
MÉGSEM KÉSZÜLÜNK FÖL RÁJUK, MINDIG VÁ-
RATLANUL CSAPNAK LE RÁNK.

Mint a mostani koronavírus is, ami szerencsére csak 
farkasbőrbe bújt báránynak bizonyul a felsorolt elődökhöz 
képest - egyelőre. Mindenesetre ma is úgy élünk, hogy biz-
tosan megússzuk, elvégre a XXI. században élünk, nem?

A technológiai robbanást - amely hitünk szerint min-
den problémánkat képes időben megoldani -  követhetet-
lenné teszi a hálózatokba szerveződés, s miután felfogni 
sem vagyunk képesek, hogyan kapcsolódnak egymáshoz 
és egymásba az általunk használt rendszerek, fogalmunk 
sincs, milyen veszélyeknek tesszük ki magunkat a használa-
tukkal. Mindez súlyosan érinti a bizalom kérdését is: lehet 



Vélemény

9

Nyugdíjügyeink

8

Keresztapa kerestetik
„Harsogó elmerültségben olvastam ma egy könyvet, s egy órai 
olvasás után azon kaptam magam, hogy ég az arcom. Egyre 
jobban, ahogy a könyvbe beljebb hatoltam: a szégyen érzett az 
arcomon. A szégyen az egész magyar életért, hogy ez lehetsé-
ges, és a szégyen, hogy én életemben valami mást is csináltam, 
mint ezt a lehetetlenséget kutattam s gyógyítottam volna.”

Móricz Zsigmond ezekkel a gondolatokkal fogalmazta 
meg a felindultságát, amikor beszámolt arról a döbbenetes 
olvasmány élményéről, amelyet Féja Géza: Viharsarok című 
könyve keltett benne.

A nincstelenségből fakadó nyomor, a korai halálozás, az 
egyke, a sokasodó szekták, a kivándorlás, az önpusztítás kü-
lönféle formái mind a sorsára hagyott vidék haláltáncának 
rettenetes képei, amelyek ma is katartikus élményt jelente-
nek az olvasónak.

Az Idő halad. A Történelem hatalmas változásokat ho-
zott és a társadalom felszínén óriási hullámokat vetnek az 
események. Látszólag minden megváltozott. Ám a viharok 
elültével a mélységet is látó tekintet előtt újra felsejlik a 
múlt. A díszlet más, de a sors ugyanaz, mint egy évszázaddal 
ezelőtt.

A rendszerváltással „nem történt semmi különös. Minden-
ki visszakerült oda, ahová tartozik. Eltűnik a felszín politikai 
hordaléka, és újra úgy látjuk a valóságos világot, ahogy az 
örökké is létezett.” Ez az évszázadokat átfogó helyzetértéke-
lés egy éles szemű ügyvédtől származik, de a beszélgetésben 
részt vevő idősebb parasztemberek egyikéből is kitört a kese-
rűség. „Ezt a világot már nem lehet megváltoztatni. Bármit 
próbáltak vele, mégsem sikerült. El kell innen menni annak, 
aki emberként akar élni.” Keserves szavak, az itteni közhan-
gulat kifejeződése. Magukra maradt öregek, elhagyott csa-
ládok, pusztuló porták a bizonyítékai, hogy évtizedek óta 
egyre többen gondolkodnak úgy, hogy „a mi kínunk senkit 
sem érdekel”. 

„A modern ipari társadalom fejlődése leértékelte és kizsák-
mányolta a vidék erőforrásait. Mára már helyrehozhatatlan 
változások mentek végbe egyes térségek társadalmában.” A tu-
dományos megállapítás az elhagyott vidékek halálos diagnó-
zisa. Az elmúlt évtizedek változásai nyomán a falvak egyre 
gyorsuló ütemben haladnak a fennmaradásukat veszélyez-
tető gazdasági-társadalmi és lelki állapotok felé. Az örvénylő 
változások között az itt élők másoktól remélik sorsuk jobbra 
fordulását – ám ez a túlélésre épülő magatartás csak súlyos-
bítja a helyzetet. Sorsforduló előtt áll a vidék, a megmaradt 
falusi – paraszti népesség. Gondjainak megoldása és az ott 
élőknek (az ország csaknem egyharmadának) a kiépülő 
modern társadalomba való integrálása az egyik próbaköve 
a magyar gazdaság és társadalom újra napirendre került de-
mokratikus átalakításának, a nemzet újjáélesztésének, mert 
az elmaradott térségek válsága nemcsak az ott élők gondja.

„A vidék, a falu a társadalom szövedékének egyik 
alapja, a hagyományok, a nemzeti identitás őrzője és to-

vábbadója. Fenntartása azért nem csupán gazdasági kér-
dés, hanem fontos nemzeti ügy.”

Az idézet az EU egyik vidékfejlesztési dokumentumából 
származik és a fontosságát az adja, hogy kiemeli a város és  
a falu összetartozásának történelmi szempontjait. Lefordítva 
a mi viszonyainkra: a vidék pusztulása – nemzetpusztítás.

Az elmúlt évtizedben korábban elképzelhetetlen összegű 
támogatások kerültek a vidéki térségekbe is, ám mára már 
nyilvánvaló, hogy azok elsősorban a politika kegyeltjei és az 
egymással is küzdő helyi érdekcsoportok zsákmányaivá let-
tek. A termelő beruházások legfeljebb néhány modernizáci-
ós szigetet teremtettek, a pénzek nagy része olyan látványos 
faluszépítésekre ment el, amelyek nem javították az itt élők 
egyéni életminőségét. Olyan ez, mint a rákos beteg kifestése, 
hogy ne látszódjon a belsejében pusztító kór – értelmezte egy 
hozzáértő. 

Adatok sora tanúskodik a visszafordíthatatlanná vált tár-
sadalmi erózióról, a vergődő kisbirtokról, a nagyüzemek 
szétverése után munkanélkülivé váló, máról-holnapra élő 
nincstelenek világáról, a társadalmon mindig is kívül élő 
cigányság szenvedéseiről, az egyre kiterjedtebb bűnözésről, 
a mentális, erkölcsi és tudati leépülésről. Az értelmiség el-
vándorlása arra is utal, hogy a magára hagyott világban már 
szétesőben van a „felül lévők” társadalma is.

„Minden tönkrement és megnyomorítottá vált, ami a lel-
kekben szép, jó és igaz volt. A kiszolgáltatott emberek világá-
ban más értelmet kap az erkölcs és a tisztesség. Minden aláren-
delődik a túlélés vágyának” mondta keserűen egy református 
lelkész egy választást megelőző csomagosztás idején. 

Van-e valamilyen megoldás arra, hogy az elsorvadó vidék 
újra megtartó szülőföld lehessen? Egyelőre még bűntuda-
tunk sincs. Szemünk és agyunk már hozzászokott a legkeser-
vesebb tények tudomásul vételéhez, nyoma sincs a korábban 
egyszer-egyszer tettekké váló lelki együttérzésnek.

Lehetséges, hogy már csak pártok vannak, de nincs nem-
zet! Vagy csak az ő szintjükön nem jelennek meg a pusztuló 
magyar világ gondjai?

Ez az önpusztító világ mindig elveszíti az egymást köve-
tő generációk legjobbjait. Megtagadják saját felemelkedett 
gyermekei is, hiszen az, aki ezt a keresztet felveszi, menthe-
tetlenül elbukik. Nem is a külső világ roppantja össze – saját 
vérei azok, aki irigységből, félelemből vagy tudatlanságból a 
mélybe taszítják.

Ha nem születhet itt megváltó, „egyen végre itt egy jó ke-
resztapa. Olyan, aki legalább nagyobb darab kenyeret tud 
adni. Mindegy, hogy ki lesz az…”  Féja írta az akkori magyar 
parlamentről: „Szóparipák szárnyalnak Toldi Miklósokkal a 
hátukon. Szabadságról, nemzetről beszélnek. A Szegénység pe-
dig a ház előtt ül és a Semmibe néz…”

Köteles Lajos
(Megjelent a Népszavában 2021.05.05-én, Sorsforduló előtt 

áll a vidék címmel.) 

programok megvalósítása is, melynek legkézenfekvőbb 
színterei a helyi közösségek, települések.

A nemzetközi és az uniós dokumentumok e célok tük-
rében fogalmazták meg a méltó és aktív időskor elérésének 
követelményeit. A kormányzatok nem csak az idősek anya-
gi biztonságának lehető leghatékonyabb fenntartását, ha-
nem fizikai, mentális jól-létük biztosítását is lényeges fel-
adatnak tekintik.

Az európai kormányzatok 2012-ben a Tevékeny időskor 
és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve kapcsán ki-
emelt figyelmet szenteltek az idősek társadalmi részvétele 
elősegítésének, és azóta is folyamatos az idősek társadalmi 
befogadását, hasznosságtudatának erősítését, testi és lel-
ki egészségét támogató programok bevezetése. Az  Euro-
stat  öregedési honlapján hatféle metszetben is nyomon 
követhető Európa nyugdíjasai életének alakulása.

Természetesen globális kitekintésben is évről-évre bővül 
az aktív, egészséges öregedést célzó kezdeményezések sora, 
legutóbb a legnagyobb amerikai nyugdíjas szervezet (Asso-
ciation of American Retired Persons, AARP) indította „Dis-
rupt Aging!” címmel a kampányát. A  kampány legfőbb 
célja, hogy minél több embert szembesítsenek a legtöbb-
ször láthatatlanul bennük és közvetlen környezetükben is 
lappangó idősellenes előítéletekkel annak érdekében, hogy 
egyre többen legyenek képesek cáfolni az életkorral kap-
csolatos rossz sztereotípiákat, vagyis megzavarni, fejre ál-
lítani az öregedés hagyományos, súlyosan diszkriminatív 
felfogását. Tekintve, hogy az USA baby boomer korosztá-
lya 78 millió főt számlál, a „Disrupt Aging!” sikeres lehet, 
különösen, ha a világ többi részére is átterjed az öregedés 
új elmélete.

2. Szép jogi rendelkezések
Az Alaptörvény szerint Magyarország az alapvető jogokat 
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül 
biztosítja.

Az alkotmányos alapelvet az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény konkretizálja az életkor tekintetében is. Eszerint 
közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül 
az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy 
személy vagy csoport valós vagy vélt életkora miatt ré-
szesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben 
más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy 
csoport részesül, részesült vagy részesülne.  Ha példá-
ul a munkáltató az adott évben nyugdíjba készülő alkal-
mazottjának nem adja meg a többi munkavállaló részére 
biztosított munkabéremelést, akkor közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésről van szó. Közvetett hátrányos megkü-
lönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkü-
lönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánás-
mód követelményének megfelelő rendelkezés, amely egyes 

személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arány-
ban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, ösz-
szehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, 
van vagy lenne. Ha például egy munkáltató továbbképzést 
hirdet, de a minden résztvevőre vonatkozó feltételeket úgy 
határozza meg, hogy elriassza a jelentkezéstől az idősebb 
dolgozókat.

A közvetlen vagy közvetett megkülönöztetésen túl zak-
latásnak minősül az az emberi méltóságot sértő magatartás, 
amely az érintett személy életkorával függ össze, és célja 
vagy hatása megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszé-
gyenítő vagy támadó környezet kialakítása.  Ilyen lehet, 
ha az idősebb munkavállalót megalázzák, gúnyolják a 
munkahelyén, mert lassabban sajátítja el az új IT-prog-
ramok használatát, mint a fiatalabb munkatársak. Jog-
ellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely 
egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük össze-
hasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek 
csoportjától - anélkül, hogy azt törvény kifejezetten meg-
engedné - elkülönít. Ilyen elkülönítés a bentlakásos idős-
ellátó intézményekben vagy kórházakban is előfordulhat, 
különösen a pandémiás időszakban. Végezetül megtorlás-
nak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást 
indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szem-
ben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem 
okozására irányul vagy azzal fenyeget. Nem véletlenül nem 
mernek (még ha tudnának is) panaszkodni az idősellátó 
intézmények lakói vagy a kórházak geriátriai osztályán fek-
vő öregek.

Az Alaptörvény ismeri a pozitív diszkriminációt is, 
amely alapján a családokat, gyermekeket, nőket, időse-
ket és fogyatékkal élőket külön intézkedéssel védhetik. 
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján sem számít 
hátrányos megkülönböztetésnek a többségre nézve, ha egy 
társadalmi csoport esélyegyenlőtlenségének felszámolása 
céljából előnyösebb elbánásban részesül.

A HÁTRÁNYOS HELYZET KIKÜSZÖBÖLÉSÉ-
NEK CÉLJÁVAL ÍGY ELFOGADHATÓ A  POZITÍV 
DISZKRIMINÁCIÓ, ENNEK LEGISMERTEBB PÉL-
DÁJA A NŐK KEDVEZMÉNYES NYUGDÍJA.

Az egyenlő bánásmód követelményét főként a következő 
területeken kell érvényesíteni: foglalkoztatás, szociális biz-
tonság, egészségügy, lakhatás, oktatás és képzés, áruk forgal-
ma és szolgáltatások igénybevétele. A polgári törvénykönyv 
a személyiségi jogok védelmének körében szabályozza, hogy 
a személyiségi jogok sérelmét jelenti a személy hátrányos 
megkülönböztetése - például az életkora alapján. A munka 
törvénykönyve is rögzíti az egyenlő bánásmód követelmé-
nyét, különösen a munkabér tekintetében.

A magyar mindennapokban e szép és nemes jogszabályi 
rendelkezések dacára is megnehezedhet a diszkrimináció 
elleni hatékony fellépés, miután az Egyenlő Bánásmód Ha-
tósága, mint önálló intézmény megszűnt, és 2021. január 
1-jétől beolvadt az alapvető jogok biztosa hivatalába.
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Újraindulás a Nyugdíjasok Heves Megyei 
Szövetsége szervezeteiben

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetség elnöksége már 
többször megtervezte a 2021. év munkatervét. A  pan-
démia módosította az elképzeléseket, hiszen a napi   jár-
ványügyi adatokat figyelemmel kísérve, nyilvánvalóvá vált, 
hogy a személyes találkozást kerülni kell az év első felé-
ben.  A kapcsolattartás új formáit részesítettük előnyben és 
örömmel állapítottuk meg, hogy az elektronikus eszközök 
használatában mennyit fejlődtek a senior tagtársak. Büsz-
kék voltunk, amikor az aktív, mindig mosolygós, tízszeres 
arany díjas népdalénekesünk, 76 évesen bejelentkezett a fa-
cebook használók közé. Várjuk, hogy a járványügyi helyzet 
számadatai, az átoltottság mértéke lehetővé tegyék majd 
a megyei szintű közös programokat. Addig is biztatjuk 
egymást, érdeklődünk a közérzetről, egészségi állapotról, 
figyelünk egymásra.

Az elnökség újra gondolta az éves munkatervet. Igye-
keztünk olyan találkozásokat, utazásokat, kirándulást be-
tervezni, amely a vírus helyzetben kialakuló egyedüllétet, 
a mentális állapot rosszabbodását ellensúlyozza, és jobb 
kedvet eredményez majd. Mit ajánlunk fel tagtársainknak? 
Augusztus hónapban lesz egy négy napos (három éjszakás) 
kirándulás, a szlovén-magyar Őrség felfedezése. Örülünk, 
hogy a jelentkezők biztos száma lehetővé teszi, hogy a szer-
vező munka elinduljon. 

Eger város megismerése, történelmi nevezetességeinek 
felfedezése újabb lehetőséget ad egy-egy napos programra. 
Idegenvezető segítségével megtekintjük majd az egri várat, 
a Gárdonyi- házat és az új funkcióval bővülő Gárdonyi 
kertet.  Új ismereteket adó látogatás lesz az Érseki palo-
tában, a Főegyházmegyei Könyvtárban, a Valida Szultana 
fürdő romjainál. Várjuk az egri Gárdonyi Színház program 
kínálatát, hiszen a korábbi években is több előadást fog-
lalt le a Szövetség vezetője. Az Agria Nyári Játékok vidám 
darabjai kellemes találkozásokat hoznak majd a nyugdíjas 
szervezetek tagjai számára. A  műsort népszerűsíteni fog-
juk, szervezzük a részvételt. 

Nyáron bekapcsolódunk a hagyományőrző és kulturá-
lis programokba, az aratófesztiválok, versenyek, nyugdíjas 
klubjaink, egyesületeink rendezvényeinek forgatagába. 
Tervezzük a senior megyei sportnapot. A helyszín az Egri 
Termálfürdő lesz, hiszen az tavaly minden elvárásunknak 
megfelelt. A  nyugdíjasok megyei versenyeinek szervezése 
igen nagy feladatot jelent.  Figyelembe kell venni az idő-
pontok meghatározásánál a felmenő rendszerben szervező-
dő országos versenyeket. Tudjuk, hogy a próbák, a közös 
versenyre való felkészülés eddig elmaradt. Bízunk benne, 
hogy az oltások adta védettség bátorságot ad majd a részt-
vevőknek a gyakoribb, hosszabb idejű próbákhoz. Talán 

most a győzelmi célon túl erősebb lesz a részvétel, a ta-
lálkozás örömének megtalálása. Az ének, a tánc, a zene, a 
nevetés búfelejtő erejére számítunk. Nagyon várjuk a ver-
senyek meghirdetését.

Tervezzük megyei a tánc- és a kórusversenyt. Reménye-
ink szerint a nagyszabású Idősek Világnapi rendezvényt is 
megtarthatjuk. Ezen program keretén belül fogjuk köszön-
teni az 2020. és a 2021. évi házassági évfordulósokat, itt 
fogjuk átadni az idősbarát közösségi és polgármesteri díja-
kat. Szeretnénk meghirdetni a megyei Nyugdíjas Ki Mit 
Tud?-ot is. A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnök-
sége célja, hogy a járványügyi helyzet elmúltával újra közös 
részvétellel sok örömet, élményt kapjanak tagtársaink.

Jelenleg az oltásra regisztrált klubvezetőink, egyesületi 
elnökeink 98%-a már megkapta a vakcinát. Tagtársaink 
döntő többsége, szintén védett. Már nagyon várjuk a sze-
mélyes találkozás lehetőségét, hogy beszélgetni tudjunk, 
együtt kiránduljunk, versenyezzünk, átadjuk egymásnak 
az elmúlt év tapasztalatait. Szeretnénk közösen megemlé-
kezni a járványügyi időszak alatt elveszített tagtársainkról. 
Tisztában vagyunk az egészség megőrzésének fontosságá-
val, az egészségügyi szakemberek ajánlásainak betartásával. 
Tudjuk, hogy az örömben, élvezettel, barátok között töl-
tött napok erősítik a teljesítő-, a teherbíró képességünket. 
Szeretnénk még jó egészségben, sokáig együtt részt venni 
kulturális, hagyományőrző, közösségi programokon.

Farkas Attila elnök

A nyugdíjasok ragaszkodnak  
a Pfizer-vakcinához

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Ta-
nácsa (NYUSZET) közleményében is-
mertette álláspontját, miszerint  azoknak 
a nyugdíjasoknak, akiket Sinopharmmal 
oltottak, és a megfelelő vizsgálatok nem 
mutatnak ki védettséget a szervezetük-
ben, a kormánynak biztosítania kell egy 
második, ám ezúttal az EMA által jóvá-
hagyott oltóanyagot. A nyugdíjas szerve-
zet azt is elvárja, hogy a 60 évnél időseb-
bek ingyen végeztethessék el a védettségi 
tesztet. A közleményt az alábbiakban vál-
toztatás nélkül közöljük.

„A magyar emberek hiába akarják, a 
magyar kormánynak mégsem kell a Pfi-
zer-vakcina, hiszen – mint ismert –, az 
Európai Unió 27 tagországából egyedül 
Magyarország nem kér többet az unió 
közös beszerzéséből.

Mindez azért is érdekes, mert a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a Pfizer hatékonyabb (főleg az idősebb és be-
tegebb korosztálynál) és olcsóbb, mint a Sinopharm oltó-
anyaga.

A különutasság óriási veszélyt rejt magában, mert egy 
újabb járványhullám megfékezését ez az intézkedés meg 
fogja nehezíteni.

A szervezet immunológus szakértői szerint is a 60 éven 
felülieket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jó-
váhagyott vakcinával kellett volna beoltani. Ennek ellenére 
sokan Sinopharmot kaptak, s többségük szervezetében a 
második oltás után sem mutattak ki védettséget a vizsgá-
latok.

A rendelkezésre álló adatok alapján a WHO-nak is az a 
szakmai véleménye, hogy a 60 év felettieknél nem meggyő-
ző a kínai vakcina hatásossága.  A Sinopharmmal Kínában 
is csak 59 éves korig oltottak.

A kialakult helyzet vesztesei nyilvánvalóan azok, akik 
ma azért küzdenek, hogy a nem létező vagy alacsony vé-
dettségük miatt új, hatékony vakcinával oltsák be őket. 
Sok ezren – saját pénzükön – végeztettek teszteket, melyek 
arról árulkodnak, hogy az érintettek szervezete nem, vagy 
csak igen csekély mértékben termel ellenanyagot. Mindez 
félelmet gerjeszt az emberekben, mivel sokan úgy érzik, 
hogy a két oltás ellenére is áldozattá válhatnak.

Szakértői véleményekre alapozva állítják: a Pfizer új ol-
tóanyaga már védettséget fog nyújtani az újabb vírus vari-
ánsokkal szemben is. Ez a korszerű és olcsó védőoltás nem 

helyettesíthető egyelőre másikkal. Ráadásul egy magyar tu-
dós szabadalmán alapul. A magyarországi védőoltási rend 
legnagyobb értéke az volt, hogy az állam eddig mindig a vi-
lágon elérhető legjobb minőségű oltóanyagot biztosította. 
A polgároknak nem kellett dönteniük olyan kérdésekben, 
hogy melyiket kérik, mert a háziorvosoknál a legjobb volt 
elérhető. Ezért eddig ezek az oltóanyagok nem is kerültek 
gyógyszertári forgalomba, és igény sem volt erre. A jelenle-
gi kormány olyan döntésekre kényszeríti és kényszerítette 
már eddig is az időseket, amelyek eredményeként kevésbé 
csökkent a vírus elleni védettségük, mint a fiatalabb kor-
osztályoknak, miközben éppen arról beszéltek, hogy első-
sorban őket kell megvédeni. Ennek ellenére – és a szak-
emberek tanácsával szemben – mintegy 500 ezren kaptak 
bizonytalan hatású oltásokat olyankor, amikor az állam 
olcsóbban tudott volna hatékonyabb védelmet biztosítani.

A NYUSZET álláspontja szerint azoknak a nyugdíja-
soknak, akiket Sinopharmmal oltottak, s a megfelelő vizs-
gálatok nem mutatnak ki védettséget a szervezetükben, a 
kormánynak biztosítania kell egy második, ám ezúttal az 
EMA által jóváhagyott oltóanyagot.

 A nyugdíjas szervezet azt is elvárja, hogy a 60 évnél idő-
sebbek ingyen végeztethessék el a védettségi tesztet.

Szerintük egyébként, ha a kormány azt akarja – jogosan 
–, hogy a beoltottak száma tovább növekedjen, akkor biz-
tosítania kell a Pfizer-utánpótlást, mert az emberek ebben 
a vakcinában bíznak a legjobban.

Forrás: Pénzcentrum
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Újra együtt!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Egye-
sület idei első jelentősebb rendezvényére került sor június 
1-jén a Győr melletti Gyirmóton, az Aranyhal Vendéglő 
és „horgászparadicsom” udvarán. Az „Örökifjak” Kulturá-
lis Fesztivál első megyei rendezvénye volt egyben, melyen 
mintegy 300 főnyi érdeklődő nyugdíjas vett részt. Közülük 
fellépett és megörvendeztette a bezártság után ismét a kö-
zös együttlétet választók széles táborát:

Fitt Mamik tánccsoport, Enesei Borostyán Klub Népdal-
köre, Tápi Bokréta Klub Népdalköre, a Mosonmagyaróvári 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Határtalan Dallamok Ének-
kar és Zenekar, Horváth Lászlóné, Bolla Józsefné, Torkos 
József, Horváth Istvánné, Tímár Antal, Magyar Balázs, 
Jánosi Magdi, Borsos Jenőné dalokkal és Igali Alfréd vers-
mondással.

A résztvevők finom ecetes hallal csillapíthatták éhüket, 
és a közös táncnak is örülhetett mindenki.

Az egyik közösségi portálon a fesztiválon résztvevő ab-
dai Rábca Dalkör sorai így szólnak a programról:

„Aranyhalat nem fogtunk az Aranyhalban! A  hangulat 
viszont olyan volt, mint akiknek teljesítették a három kí-
vánsága közül legalább az egyiket! A hosszú bezártság után 
a Gyirmóton találkozhattak a Pannon Nyugdíjasszövetség 
tagjai. A bátrabbak színpadra léptek, szórakoztatták a nagy-
érdeműt. Mivel közel egy éve nem voltak próbáink, a Rábca 
Dalkör tagjai csak élvezték a gyönyörű környezetet, a barát-
ságos napsütést és a kortársakkal való beszélgetéseket.”

Megyei Nyugdíjas Sportnap Szabolcsban

Június 1-jén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Szövetségének elnöksége Napkoron, a Kerek 
Erdő Turisztikai Központban rendezte meg tagjai részére a 
megyei sportversenyt. A pandémia utáni első nagy nyugdí-
jas rendezvényen 300 fő találkozott ezen a szép napsütéses 
délelőttön csodálatos környezetben.

A rendezvényen megjelenteket Nagy László, a  szövetség 
elnökségi tagja, sportfelelőse, egyben a Nyírteleki Nyír-
fa Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte. Nagy László 
hangsúlyozta, hogy hálával tartozunk a Mindenhatónak és 
valamennyi nyugdíjas társunknak, akik beoltatták magu-
kat a védelmet nyújtó vakcinával, hogy végre ismét együtt 
lehetünk.

A megjelenteket Seszták Oszkár, a Megyei Közgyűlés 
elnöke is köszöntötte, aki pénzügyileg is támogatta a ren-
dezvény megszervezését. Köszöntő beszédében kiemelte, 
mennyire fontos a járvány elleni küzdelemben a védőol-
tások alkalmazása egészségünk és életünk megóvása érde-
kében.

Köszöntő szavaikban ezt a véleményt erősítették meg a 
rendezvény további üdvözlői is: Dr. Spinyhért Zsolt Nap-
kor Község polgármestere, Gurbán Csaba, a Nyíregyházi 
Városi Rendőrkapitányság századosa, Támba Miklós, a 
Kerekerdő Turisztikai Központ tulajdonosa és Szabóné Dr. 
Csiszár Gabriella a Városi Nyugdíjasszövetség elnöke.

Román Demeterné a Megyei Nyugdíjasszervezetek 
Szövetsége elnöke köszöntötte a nyugdíjas társainkat és a 
sportoló csapatoknak sok sikert kívánt. A megnyitó után 
Fehérné Krasznavölgyi Valéria rendőrszázados irányításá-
val közös tornagyakorlatokkal melegítettünk be az aktív 
sportversenyhez. A jelenlévő 18 nyugdíjas egyesületből 26 
csapat összesen 130 fő versenyzővel küzdött és mérte ösz-
sze ügyességét a különböző állomásokon. Nyolc állomáson 
vethették be ügyességüket a versenyzők az ötletes és nem 
mindig egyszerű feladatok megoldásában. Volt súlygolyó 
karikába dobása, erőmérés, vízhordás, célba dobás tenisz-

labdával, kosárra dobás, kockadobás, céllövölde, ügyességi 
karika. A feladatokat nagy igyekezettel, kellő komolyság-
gal, de azért vidáman teljesítették a versenyzők.

A verseny végeztével mindenkinek jólesett a finom ebéd, 
az ízletes töltött káposzta.

Ebéd után, az eredmény kihirdetése előtt versekkel, vi-
dám történetekkel és énekekkel szórakoztatták a társaságot.

Gurbán Csaba rendőrszázados előadását nagy érdeklő-
déssel hallgattuk az idősek sérelmére elkövetett bűncselek-
ményekről. Hasznos tanácsokkal látta el tagjainkat, hogy 
hogyan kerülhető el az áldozattá válás.

Ez után következett az eredményhirdetés, és a díjak át-
adása.

Minden résztvevő csapat emléklapot vehetett át. Az első 
három helyezett csapatonként serleget, a csapat tagok ér-
meket kaptak. Az összesített pontozás alapján a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület I. csapata vitte el a pálmát, ők lettek 
az első helyezettek. Második helyezett a Nyíregyházi Alvé-
gesi Nyugdíjas Egyesület lett, míg a harmadik helyezést a 
Nyírteleki Nyírfa Nyugdíjas Egyesület érte el. Gratulálunk 
minden helyezést elérő

csapatnak! De ahogyan a verseny záró mondataiban 
Román Demeterné elnök asszony megfogalmazta, mind-
annyian nyertesek vagyunk, akik részt vettünk ezen a cso-
dálatos sport napon és annyi szünet után végre találkoz-
hattunk egymással, örülhettünk egymás sikerének, végre 
maszk nélkül tornáztunk, versenyeztünk és beszélgettünk 
egymással.

A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány minden részt-
vevő egyesület számára tárgyi ajándékokat adományozott, 
melyet igen nagy szeretettel fogadtunk.

Köszönet Nagy László rendezvény szervezőnek és min-
denkinek, akik lehetővé tették számunkra, hogy ilyen gyö-
nyörű környezetben hasznos és élménydús esemény része-
sei lehettünk!

Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy a NYOSZ 
központi irodája nyári nyitvatartással üzemel:

• kedd–szerda–csütörtök 9–13 óra,  
kivéve július 19-31 között,  

akkor szabadság miatt nincs irodai ügyelet.
Az iroda működésével és a programokkal 

kapcsolatban azonban telefonon és emailben várjuk 
a megkereséseket: 

Horváth Istvánné Julika: telefon: 06/30-574-9097 
e-mail: nyosz@enternet.hu.

Minden kedves nyugdíjas társunknak szép 
nyarat, jó egészséget, sok-sok élményt kívánunk!

NYOSZ elnöksége
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Biztató szavak egy új harcostársnak

A vezetőváltás egy szervezet életében mindig rizikóval 
jár, pláne, ha egy markáns vezetői stílussal megáldott, 
hosszú ideje azt gyakorló elnököt kell követnie az em-
bernek. (Ezt aztán én is pontosan tudom, hiszen ugyan-
így jártam…) Ezért hát veszem a bátorságot és bíztatok.  
És ahogy az elköszönő elnök Adyt, úgy én Ancsel Évát 
hívom segítőtársul.

Kedves Marika, először is ne félj! Megtapasztaltad, hogy 
az önkéntes világ egészen más hozzáállást „hoz ki” az em-
berekből, mint a munka világa, és mivel itt semmi nem 
kötelező, viszont sok a „lehet”, a „szabad”, sokan élnek is 
vele. Vagyis lesz bőven, aki segít. 

Aztán ne feledjük azt sem, hogy voltál már vezető hely-
zetben, nem is olyan szokatlan lesz ez a feladat. Sokat szá-
mít a hit. A hit önmagadban. Hogy képes vagy rá, és meg 
tudod csinálni. Nem úgy, mint az elődöd, az neki állt jól. 
Te más vagy, és másban jó. Nem utolsó sorban nőként 
mást és mást látsz meg a lehetőségekben, más módon kö-
zelíted meg azokat. Nem jól, vagy rosszul, hanem másként. 
Tán nem is baj, ha az emberek azt látják, másként is lehet. 
Boldogulni. Partnerekre, segítőkre, támogatókra találni. 
Ebben mi nők szerintem jobbak vagyunk a férfiaknál.

Az a pár óra, amit együtt töltöttünk ez idáig, beszél-
getéssel, ismerkedéssel, engem arra bátorít, hogy meg-
erősítselek: jól döntöttél, jól döntöttetek. Beleillesz abba  

a csapatba, amit idősmozgalmi vezetői gárdának nevezünk,  
és annak hasznos tagja tudsz majd lenni. Ahogy Ancsel Éva 
írta anno a Hogyan kell harangot önteni? című írásában 
(ne zavarjon, hogy harangöntésről ír, az ugyan olyan, mint 
a mi munkánk, mindegyik közösségi szolgálatot jelent va-
lahol):

„Ha a harang megkondul, és mindenki ujjong, akkor az, 
aki öntötte, lehetőleg az emberek szemétől távol zokogjon, 
amiért nem tökéletes a hangja, mivelhogy nincs tökéletes ha-
rang.

Aki nincs megelégedve a haranggal, amit öntött, csak pil-
lanatnyi elkeseredésében vádolhatja őseit, amiért nem adták 
át titkukat. Az átok úgysem segít.

Ehelyett jobb, ha útra kél, hogy még kiválóbb anyagot 
találjon hozzá, és tökéletes harangot öntsön.

Harangot akkor is ugyanúgy kell önteni, ha a megbízatás 
akkora – s olyannyira újfajta öntvény elkészítésére szól –, 
amelynek megalkotásához nem elég egy emberélet. „

Vagyis Marika a te harangod hangja másképpen fog 
szólni, mint elődjeidé, de vitathatatlan lesz, hogy a közös-
séget szolgálja majd. Kívánom, hogy minden harangzúgás 
segítse útján a közösséget, amelyet irányítasz, és te is meg-
halld a kondulásokban a szépet, a jót és az érdemeset. Biz-
tosan így lesz.

Némethné Jankovics Györgyi (NYOSZ-elnök)

Búcsúlevél egy régi 
harcostársnak!

Ráérő időmben barangoltam a NYOSZ tagszervezetek 
honlapjain, így jutottam el a Borsod megyei nyugdíjasok 
honlapjának vezető híréhez, mely szerint több évtizedes 
nyugdíjas-mozgalmi vezetői tevékenység után elköszönt 
az elnöki tisztségtől (bár alelnökként továbbra is vállalta a 
segítő munkát) Teszárovics Miklós elnöktársam, korábbi 
NYOSZ-alelnökünk.

Kedves Miklós! Nem volt ez idáig szokás, hogy sze-
mélynek szóló leveleket közszemlére teszünk, legfeljebb 
ha panaszos hangunknak így akartunk nyomatékot adni, 
hozzáteszem, a legtöbbször hiába tettük ezt. Most formát 
bontok, mert kivételes mondanivalóm van, egy kivételes 
ember számára. 

A címben harcostársnak neveztelek, tán nem haragszol 
meg érte. Évtizedes együttmunkálkodásunkra – azt hiszem 
– igazán illik a harcos jelző. Leginkább rád! Én amolyan 
női módra kerülni próbáltam a csatározást – vélhetően 
nem is toleráltad ezt eléggé -, te azonban mintegy tábor-
nokként, kemény elszántsággal vezetted a csapatodat, álltál 
ki értük, és a hozzájuk hasonló kortársakért. 

Szerettem volna hasonlóan kemény harcos lenni, de 
tábornoki diktátumaid mellett legfeljebb kis hadnagyocs-
kaként sikerült csak helytállnom. Valószínű nem jó harc-
nemet választottam. Nekem a szócsata jobban áll, és sze-
rintem a szó is tett. Talán ebben a kérdésben is másként 
vélekedünk.

Kedves Miklós, ezúton is köszönöm, hogy vezető társad 
lehettem, hogy állhatatosságból, céltudatosságból, kitar-
tásból, fegyelemből jó, olykor atyai leckét adtál, amelyet 
életem végéig megőrzök. Mint ahogy ezt a képet is rólad. 
Szeretem, mert olyan gondolatokat őrzök tőled, mint ami-
lyenekhez hasonlót – tán művészibben megfogalmazva, de 
– József Attilától is olvashattam.

Csak sejtem, miért történt most az elköszönés, az álta-
lad idézett Ady vers, a Finita sorai eligazítanak. „Vége van. 
A függöny legördült, / Végső akkordot rezg a húr, / Elszállt 
a hitem, ifjuságom, / Utolszor voltam trubadur... / Eddig 
a vágy hevéért vágytam, / Most már a hitben sincs hitem, / 
Ártatlanság, szüzi fehérség / Bolond meséjét nem hiszem.” 
Milyen érdekes, ez a vers nekem is kedvencem! Így hát is-
merem minden sorát. Azt is, hogy „Vége van, a függöny 
legördült, komisz darab volt, megbukott!” Mennyire nem 
igaz ez, Miklós! Lehet, hogy komisz volt, de sikerdarab 
volt, hidd el!

Kívánok neked békésebb napokat, fényesebb szeleket, 
boldogabb életet, és több vidámságot, szabad, kötetlen él-
ményeket, és jó egészséget! És hogy lássuk még egymást!

Némethné Jankovics Györgyi (NYOSZ elnök)

NYOSZ-tagszervezetek 
programjaiból válogatunk

Heves Megyei Nyugdíjasszövetség:
Június 29.  11. Kelet-Magyarországi Szenior Tánctalálkozó, Gyön-

gyös, Mátra Művelődési Központ
Július 3. Sarudi Aratófesztivál, Sarud, Tiszapart
Július 23. Megyei Kórustalálkozó, Heves, Városi Művelődési Központ
Szeptember 2. Megyei Sportnap, Eger, Termálfürdő
November 20. Nyugdíjasok Ki Mit Tud?-ja, Verpelét, Petőfi Sándor Kö-

zösségi Ház
Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége:
Július 3. A Szövetség megalakulása 25. évfordulójának ünnepe, 

Békéscsaba
Július 16. XII. Országos Szenior Táncfesztivál, Gyula
Augusztus 07. Megyei Család Egészség- és Sportnap, Békéscsaba
Október 2. Békés Megyei Nyugdíjas Fesztivál, Idősek Világnapja 

határon túli szervezetekkel, V. Nyugdíjas Kolbászolim-
pia, Békéscsaba

Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége
Augusztus 29.–szeptember 4. – Szépkorúak Tábora, Balatonszemes
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Szövetsége
Június 26. Bükki túra, Lillafüred
Július 26-tól augusztus 13-ig Hajdúnánás – 4 napos üdülő turnusok 
Szeptember 11. Nemzedékek Találkozója, Encs
Országos programok tervezete:
– Országos Dalostalálkozó, Győr, augusztus 20. után
– Országos Dalköri Fesztivál, Balatonfüred, augusztus 29.   Lukácsné Pete Mária, a Borsod Megyei és Miskolci NYÉSZ új elnöke
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In Memoriam

Búcsúzunk Dr. Palotai 
Ferencné Ildikótól, 
a NYOSZ Felügyelő Bizottsága korábbi tagjától, a Pécsi 
Nyugdíjas-egyesület elnökhelyettes asszonyától

Nagyon nehéz szavakat találni, ami-
kor egy kiváló képességű munka-
társtól, rendkívüli közösségi ember-
től és jó baráttól kell búcsúznunk. 
Megdöbbenve értesültünk, hogy 
örökre itt hagyott bennünket. 

A mozgalmas, munkával töltött 
évek után Ildikó 2006-ban lépett 
be az egyesületünkbe, elvállalta 

Pécs város legnagyobb civil szervezete Utazási Csoport-
jának átszervezését és vezetését, majd 2010-től pedig az 
elnökhelyettesi tisztségét is. Életvidám, emberbarát men-
talitása, közösségformáló és a közösséget mozgató egyé-
nisége sokunknak erőt adott. Aktívan vett részt a tagság 
kulturális, ismeretterjesztő, közművelődési programjainak 
megvalósításában, egyik fő szervezője volt a nyugdíjasok 
műveltségi vetélkedő sorozatának, amely országos szintű 
vetélkedővé nőtte ki magát. Hosszú éveken keresztül ve-
zette a fogyasztóvédelmi ügyeleti és tanácsadó szolgálatot, 
tagjaink fogyasztóvédelmi felkészítése érdekében több ki-
adványt írt ebben a témában, melyeket a Dél-Dunántúli 
Régió nyugdíjas szervezetei számára is terjesztettünk, elő-
adásokat tartott. 

Jó kapcsolatot alakított ki más civil szervezetekkel és a 
nyugdíjasok országos szervezeteivel is. Évente számtalan 
kiránduló csoport kereste fel egyesületünket, és minden 
esetben vállalta a házigazda szerepét, a pécsi városnézések 
vezetését. Szervezőkészségének és segítő közreműködésé-
nek köszönhetően megismerhettük más megyei városok 
nyugdíjasainak életét, bekapcsolódtunk országos vetél-
kedőkbe, sport- és kulturális versenyekbe, programokba. 
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságá-
nak is aktív tagja volt több cikluson keresztül, így a nyug-
díjas mozgalom országos szintű szervezési munkáiban is 
tevékenyen vett részt. A Baranya megyei Fogyasztóvédel-
mi Egyesület és a Kereskedelmi Kamara mellett működő 
Békéltető testület tagja is volt. Eredményesen működött 
közre Pécs testvérvárosainak nyugdíjasaival fennálló kap-
csolattartásban, a közös programok megvalósításában. Kü-
lönösen nagy empátiával foglalkozott a nehéz helyzetben 
levő és egyedülálló nyugdíjasok problémáival. 

A Pécsi Nyugdíjasok Egyesületének elnöksége és tag-
sága, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége, a hazai és a 
külföldi nyugdíjas szervezetek képviselői, a Főnix Nagy-
asszonyok Egyesülete nevében is fájó szívvel búcsúzunk, 
emlékét örökké megőrizzük. 

Somogyváry Attila tiszteletbeli elnök,  
Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége 
és a NYOSZ elnöksége

2021. július 16-án (pénteken) 9.00-16.00 óra között
rendezi meg a

XII. ORSZÁGOS SZENIOR  
TÁNCFESZTIVÁLT

Gyulán az Erkel Ferenc Általános Művelődési Köz-
pontban

(5700. Gyula, Béke sugárút 35.)

A rendezvény célja: A rendező szervek lehetőséget biztosí-
tanak az országban működő szenior táncos csoportoknak 
a bemutatkozásra, tudásuk összemérésére, hagyományaink 
ápolására. A rendezők célja hogy a táncosok kedvet csinál-
janak a közönségnek a mozgáshoz, a felnőttkori tánctanu-
láshoz és az önfeledt szórakozáshoz.

A résztvevő csoportok: társastánc, néptánc és egyéb kate-
góriában nevezhetnek a rendezvényre.

Nevezési díj: 500.- Ft/fő
A benevezett, fellépő csoportok teljesítményét szakavatott 
zsűri értékeli és minősíti. A zsűri értékelése alapján a ver-
senyzők különdíjban, arany, ezüst, és bronzminősítési fo-
kozatban részesülnek.

Minden résztvevő csoport oklevélben és egyéb tárgyju-
talomban részesül.

Vendégeinknek a belépő díj: 700.-Ft/ fő

A jelentkezési lapot olvashatóan, pontosan és értelemsze-
rűen l e g k é s ő b b 
2021. július 02-ig kérjük megküldeni a Békés Megyei 
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (5600. Békéscsaba, Dó-
zsa György út 35.) címére.

A jelentkezési lap - kötelező mellékleteként a fellépőkről – 
egy 10-12 soros (géppel írott, jól olvasható) bemutatkozást 
is feltétlenül kérünk megküldeni.
A jelentkezési lap letölthető még a www.bekesnyugdija-
sok.hu honlapról is, mely tartalmazza a rendezvény prog-
ramját.

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Szrenka 
Pálnénál +36(30)349-3789,

vagy a Szövetségnél a +36(30)209-1705 számon.
E-mail cím: bmnyesz@gmail.com
Belépés csak védettségi igazolvánnyal lehetséges!

Békéscsaba, 2021. 05. 30.
 Szrenka Pálné sk.
 a Békés Megyei Nyugdíjas
 Egyesületek Szövetsége elnöke

Imádság Szent Iván éjszakáján
Mindennek tüze, segíts minket,   
nézd el ostoba vétkeinket,   
igaztalanból lehet igaz, 
jóvá változhat, aki nem az, 
gyengék vagyunk és sebezhetők, 
játszanak velünk titkos erők.

Élhessen, akinek élnie kell, 
édes álmokat ne égess el,  
lássunk szép jövőt lángjaidban, 
ne vesszünk őrült tűzviharban, 
ártó szellemnek szót ne fogadj, 
Istenhez örökké hű maradj!

Csider Sándor

Ki virágot akar szedni
Ki virágot akar szedni,
tanuljon meg letérdelni,
alázattal meghajolni,
szirmaihoz szívből szólni.

Feladva gőg-magasságod,
szeresd a fűmagas világot!
Virágodat így megleled,
százszorszép lesz az életed.

Csider Sándor

Szélkaroló
Pipacsfelhő
száll a földre,
vasút mellé
zöld töltésre,

árokpartra,
búzaföldre,
domboldalra,
zsenge rétre.

Szénszínű mag
hull a mélybe,
édes ölbe,
föld méhébe.

Piros felhő 
év multával
magasba tör,
széllel szárnyal.

Nem ég küldi,
lentről kél fel,
szelet karol, 
eget ölel.

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 nagyösszegű kifizetést 
az Ön kezébe, 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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szem” rajta, nem dobták ki, mint manapság, hanem elvit-
ték a szemfelszedőhöz.

Bábuállító
1936-ban Gottfried Schmidt találta fel a teke- és kugli-
bábu-visszahelyező automatát. Ezt megelőzően azonban a 
bábukat rosszul fizetett, részmunkaidős emberek állították 
vissza a helyükre. 

Villamoskalauz
1969nyarán szűnt meg ez a foglalkozás, a hivatalos indok-
lás szerint „a szocialista társadalmunk már olyan mérték-
ben öntudatos, hogy tagjai ilyen ellenőrizgetés nélkül is 
megváltják majd a jegyüket.”

Írógép- és pénztárgépműszerész
Egykor igen megbecsült szakma volt. Kádár János eredeti 
foglalkozása irodagép-műszerész volt. A 20. század végéig 
használták a mechanikus írógépeket, majd helyüket foko-
zatosan átvették az elektronikus berendezések.

Töltőtollas
Az 1950-es években a töltőtollat nagy becsben tartották, 
sokszor évtizedekig használták. Az utolsó töltőtoll-készítő 
manufaktúra egészen az ezredfordulóig működött Buda-
pesten, míg a Tollklinika néven működő műhelyben csak 
javítást vállaltak, egészen 2012-ig.

Kintornás
A rádió és lemezjátszó tömeges elterjedéséig lehetett számí-
tani arra, hogy megjelenik a bérház udvarán a kintornás. 
A  lakók, a muzsikáért cserébe, papírosba göngyölt apró-
pénzt dobáltak le neki a gangról.

Drótostót
Az öntöttvas, majd alumíniumedények elterjedése előtt 
volt szükség arra, hogy a drótostót a törött fazekat kívülről 
dróthálóval fonja be, hogy a beléje töltött anyag ne feszítse 
szét a falát. 

Sorompóőr
Más néven bakter, akiről egy sláger is szólt: Drága bakter 
úr, a sorompót miért nem nyitja fel, engedjen át, a vonat 
nincs még oly közel, vár egy leány a sorompó másik olda-
lán…Igazi nyugdíjas állás volt az övé: szolgálati lakással, fix 
fizetéssel. A sorompó gépi működtetése vetett véget ennek 
a munkakörnek.

Írnok
A 19. század végéig a sokszorosítás csak nyomdai eljárással 
volt lehetséges, ezért a hivatalos iratok másolatait a szép 
kézírással rendelkező írnok készítette el, egészen a 20. szá-
zad fordulójáig, amikor megjelent a mechanikus írógép és 
az indigópapír.

Nyomdai szedő
Kézi úton szedte össze a kis ólombetűket és a kinyomta-
tandó szövegnek megfelelően sorba rendezte, és egy nyo-
móformába, úgynevezett szedővasba tette azokat, ügyelve 
a helyesírásra is. Az így elkészített nyomóforma, festékezés 
után alkalmassá vált nyomat készítésére. Hazánkban még 
az 1970-es években is volt olyan újság, amit kézi szedéssel 
állítottak elő. Napjainkban ezeket a műveleteket számító-
géppel végzik.  

Összeállította: Szádvári Lídia

Kihalt mesterségek nyomában

Egyes szakmák képviselői nem gondolták volna, hogy a 
technikai fejlődés következtében fölöslegessé válik munká-
juk. Némelyik foglalkozás művelőjével egykor mi magunk 
is találkozhattunk még.

Lámpagyújtogató
„Az ő munkájának legalább van valami értelme. Ha megy-
gyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene világra 
vagy egy virágot. Ha eloltja a lámpáját: elaltatja vele a virá-
got vagy a csillagot. Szép foglalkozás. És mert szép, valóban 
hasznos is” – vélekedik a kis herceg Antoine de Saint Exu-
péry könyvében. Hosszú, rézkampós rúddal, annak végén 
a borszeszlángba mártott kanóccal lobbantották lángra a 
kiáramló gázt.

Telefonközpontos
Ugyancsak az 1800-as években kezdte meg működését a 
Fővárosi Telefonközpont a mai József Attila – egykor Für-
dő utca – 10-ben, a 3. emeleten. Amikor világszerte át-
tértek az automata központokra, a telefonos kisasszonyok 
munkája egyszeriben fölöslegessé vált.

Vándorórás
A 19. század közepén terjedtek el hazánkban a faliórák, 
amelyeket 2-3 évente szét kellett szedni, tisztítani, olajozni. 
A nagyipari óragyártás sokkal megbízhatóbbá tette ezeket, 
és a 20. század elején már mindig akadt valaki a faluban, 
aki elvitte az elromlott órát a városi órásmesterhez.

Kerékgyártó
Külön mesterség volt az 1960-as évek végéig a lovaskocsik 
kerekének elkészítése, mert a nagy igénybevétel miatt gya-
kori cserére volt szükség. A tartós lemezből sajtolt kerekek 
elterjedésével erre a szakmára már nem volt szükség.

Vándorüveges
A hátán cipelt táblából kivágott darabokkal üvegezte be a 
parasztházak ablakait. Az 1950-es évektől elterjedt, nagy-
méretű üvegtáblákat már nem tudták hátukon cipelni, a 
szakma kihalt, de a mondás most is él: „Úgy kellett ez ne-
kem, mint üveges tótnak a hanyattesés.”

Jégvágó
Még az 1960-as években is hallani lehetett az utcákon: „Itt 
a jegeeees!!!”  Ekkor fogta az ember a vödröt, s vásárolt 
a hűtőládájába egy vagy fél rúd jeget. A  jeget a jégvágók 
fűrészelték ki a befagyott tavakból. Nem volt veszélytelen 
ez a foglalatosság, aminek a hűtők és fagyasztók elterjedése 
vetett véget.

Ószeres
Másik nevén handlé, aki sokféle holmival, ruhával, cipővel, 
edényekkel kereskedett, s megszabadította az embereket a 
fölöslegessé vált tárgyaitól. Ezeket aztán átalakították, pl. 
rongyszőnyeget, falvédőt, szemüvegtokot, tárcát és egyebet 
készítettek.

Vándorköszörűs
Főleg a zöldségpiacoknál lehetett találkozni vele, élesre 
fente az ollókat, késeket, s a munka elkészültéig a bevásár-
lást is le lehetett bonyolítani.

Vándormozis
Az 1950-es években a kistelepüléseken hetente egyszer 
megjelent és levetített egy filmet. A televízió, majd a kép-
magnók elterjedése vetett véget ennek a szakmának.

Szemfelszedő
Az 1960-as években még nem volt könnyű hozzájutni a 
nejlonharisnyához. Ha valamibe beleakadt és „leszaladt a 

Ószeres

Kintornások

Drótozott edények a szentendrei skanzenben
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olyan visszaélések, mint az adathalászat, az áloldalakról 
történő vásárlás vagy a hamis nyereményjátékok.

A tudástranszfer általában az idősebbektől a fiatalabbak 
felé irányul, ám a digitális világ kivételt képez: ezen a te-
rületen a legfiatalabbak jóval otthonosabban mozognak, 
mint a társadalom korosabb tagjai

- hangsúlyozta Tafferner Éva, az NMHH kommunikáci-
ós igazgatója. Az idősek a legtöbb támogatásra gyerekeiktől 
és unokáiktól számíthatnak, hiszen digitális kérdésekben 
leginkább az ő tanácsaikat követik. Ezért is fontos, hogy 
a fiatalabbak kellő jártasságot szerezzenek a netbiztonsági 
kérdésekben és jótanácsaikkal segítsék idősebb rokonaikat.

Az NMHH 5 pontja az idősek online 
biztonsága érdekében:
 – Vírusvédelem: gondoskodjunk róla, hogy a nagyszüle-

ink telefonján, tabletjén és számítógépén legyen aktív 
vírusvédelem, és folyamatosan frissüljön az eszközök 
operációs rendszere. Ugyanígy rendszeresen aktualizál-
juk az általuk használt programokat és alkalmazásokat 
is, vagy figyelmeztessük őket erre.

 – Adatvédelem: segítsük őket személyes adataik védelmé-
ben attól kezdve, hogy kellő erősségű jelszavakat hasz-
náljanak, azon keresztül, hogy ezeket hogyan tárolják 
megfelelően, egészen addig, hogy ne osszák meg őket 
senkivel, még hivatalosnak tűnő kérések esetén sem.

 – Kötelező elővigyázatosság: tanítsuk meg őket körülte-
kintően bánni az elektronikus levélben érkező linkekkel, 
gyanús weboldalakkal és csalárd szándékú posztokkal. 
Sajátíttassuk el velük a „ha gyanús, kerülendő” elvet, 
valamint mutassuk meg nekik, hogy hogyan tudnak le-
iratkozni ezekről.

 – Netes önvédelem: Adjunk iránymutatást, hogyan őriz-
hetik meg digitális személyazonosságukat, hogy vélet-
lenül se hozzanak nyilvánosságra olyan információkat 
magukról, amelyek későbbi visszaélések kiindulópontjai 
lehetnek.

 – Digitális komfortzóna: Segítsük őket olyan digitális 
környezet kialakításában okostelefonjukon vagy laptop-
jukon, amelyben könnyen és biztonságosan intézhetik 
banki vagy hivatalos ügyeiket és az online vásárlásokat.

Forrás: Pénzcentrum

Ennyire nem értenek az idős  
magyarok az internethez:  
esélyük sincsen felzárkózni?

Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt 
a trend, hogy a 65 év felettieknek egyre nagyobb szá-
zaléka használja az internetet. A  pandémia azonban 
sokakat kényszerített rá, hogy digitális készségeket sa-
játítsanak el, kommunikációs, vagy szabadidős célból 
több időt töltsenek az online térben. Az idősebb, ma-
gyar lakosságnak több mint fele használja valamilyen 
célból az internetet, ezzel kissé alulmúljuk az Európai 
átlagot. Az  internethasználatot az is nagyban befolyá-
solja, városban, vagy falvakban él az ember, mert óriási 
szakadék húzódik ebben is a lakosság egyes rétegei kö-
zött. Azokra az idősekre pedig, akik főként a járvány 
alatt kezdtek netezni, nagy veszély is leselkedhet.

Az Eurostat friss adatai szerint 2020-ban 53 százalék volt 
azoknak a 65-74 év közötti időseknek a száma, akik a fel-
mérés készítését megelőző 3 hónapban használták az inter-
netet. Arányuk 2019-ben még csak 41, 2018-ban pedig 
csupán 31 százalék volt. 

A nagyarányú javulás ellenére még mindig elmarad az 
internetező magyar idősek aránya az uniós átlagtól, ami 
2020-ban 61 százalék volt. Ugyanakkor nem egy olyan 
ország van Európában, ahol a 65-74 év közöttiek 90-98 
százaléka használja a netet, más országokban az idősek 
egyharmada-egynegyede veszi igénybe a szolgáltatást. Pe-
dig a mai világban már nehéz internet nélkül tájékozód-
ni, ügyet intézni is.

2020-ban a 16–74 év közöttieknek 88 százaléka hasz-
nálta az internetet az utolsó 3 hónapban,  Izlandon és 
Dániában ez az arány 99 százalék, míg Bulgáriában 70. 
Azonban, ha külön vizsgáljuk a 65 év feletti korosztályt, 
akkor már sokkal nagyobbak a különbségek. Izlandon 
(98%), Dániában (94%), Luxemburgban (91%), Svéd-
országban (91%), Hollandiában (90%) és az Egyesült 
Királyságban (90%) elég magas az internetező idősek 
aránya. Mindeközben Görögországban (33%), Horvát-
országban (28%), Törökországban (27%), és  Bulgáriá-
ban (25%) elég alacsony a számuk.

Akárcsak az EU-ban, Magyarországon is évről évre 
nőtt azoknak az időseknek az aránya, akik használják az 
internetet. Ez sok tényező együttes hatása lehetett, kezdve 
magának az internetnek a széles körű elterjedésével, azon 
át, hogy egyre többen lettek a 65 év feletti korosztály tag-
jai, akik korábban is aktívan interneteztek, használták a 
munkájuk során is.

A felsorolást egészen a koronavírus-járvány hatásai-
ig lehetne folytatni. Számszerűen a világban végbemenő 
változások hatására, amíg 2008-ban még a magyar idősek 
15 százaléka internetezett, 2018-ra 31 százalékra nőtt az 
arányuk. 2020-ban pedig a korosztálynak több mint a fele 
használta a szolgáltatást, ez a nagyobb ugrás az internete-
zők arányában nem lehet véletlen egybeesés.

Vidék vs. város
A járvány világított rá igazán arra a hátrányra, amelyet a 
kistelepüléseken, falvakban élők elszenvedhetnek amiatt, 
hogy nem férnek hozzá - megfelelő minőségű - internet-
hez, nincsen meg a kellő digitális felszereltségük. A sikeres 
távmunka és távoktatás alapvető követelménye a megfe-
lelő internetkapcsolat, illetve digitális eszköz. Az OECD 
május eleji statisztikája viszont azt mutatja, hogy a nagy-
városiak 9,9 százalékponttal előnyösebb helyzetben van-
nak az EU-ban. Magyarországon ez az előny 10,7 száza-
lékpontos.

Ez azt jelenti, hogy amíg a nagyvárosokban élők ház-
tartásainak 91,8 százalékában van megfelelő sávszélességű, 
stabil internet előfizetés, a kistelepüléseken élők háztartása-
inak csak 81,1 százalékában. Maga az internet-lefedettség 
is gátja lehet annak, hogy az idősek interneteznek-e vagy 
sem - viszont biztató fejlemény, hogy egyre többen hasz-
nálják az okostelefonokat a 65 év felettiek közül interne-
tezésre.

Veszélyes okoskütyük
Az NMHH 2020-as internetes felméréséből arra is fény 
derült: a 65 év felettiek nagy része nagyon gyorsan tudott 
adaptálódni az érintőképernyő és a viszonylag kicsi iko-
nok, billentyűk miatt sokaknak kezdetben nehezebben 
kezelhető okostelefonokhoz is. Az  internetező 65 évesek 
és idősebbek túlnyomó részének (84%) van saját okoste-
lefonja, amelyet használ is, és közöttük is a nagy többség 
(81%) internetezik is rajta.

A 65 éven felüli okostelefonos internetezők többsége 
(57%) azt mondja, hogy ő már rosszul is szokta érezni 
magát, ha nincs nála a készüléke - derült ki a felmérés-
ből. Viszont miközben a pandémia következtében az idő-
sek körében is elterjedtebbek és gyakoribbak a digitális 
megoldások és eszközök, ez a korosztály nincs felkészülve 
azokra a kockázatokra, amelyeket a nethasznált hordozhat. 
Márpedig őket az átlagosnál is jobban veszélyeztetik az 
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Sajnos az újonnan felbukkanó mutánsok miatt viszont 
jóval nagyobb védettségi arányt, legalább 85–90 százalékot 
kell elérni, amibe persze beletartoznak a fertőzés útján vé-
detté váltak is. Versenyfutás van tehát a népesség számára 
védelmet biztosító, kellő szintű átoltottság elérése és a vírus 
terjedésének sebessége között. Az ideális az lenne, ha rövid 
időn belül mindenki be lenne oltva, de ez már csak azért 
sem lehetséges, mert vannak olyan betegségek, amelyek ese-
tén nem lehet oltani. Ráadásul a lakosság közel 20 százalékát 
kitevő gyerekek oltását a hírek szerint leghamarabb ősszel 
lehet majd elkezdeni. Azt is látni kell, hogy ha májusban 
kezdődik a fiatalok beoltása, akkor a második oltásuk után 

az ő védettségük leghamarabb a nyár közepére alakul ki. Vé-
leményem szerint tehát hosszabb távú védelemre kell beren-
dezkednünk, vagyis várhatóan az év végéig még maszkot kell 
hordani, távolságot kell tartani és gyakran kell kezet mosni.  

Névjegy
Erdei Anna Erdei Anna Széchenyi- és Prima Primissima 
díjas magyar immunológus,, az ELTE Immunológiai Tan-
székének oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja, a két intézmény közös Immunológiai Kutatócso-
portjának vezetője. Az MTA főtitkárhelyettese.

Forrás: MTA

Covid–19 ellen vírusellenes spray?

Jelentős lépés lesz, ha sikerül kifejleszteni azt a spray-
t, ami akadályozza a Covid–19-vírus elszaporodását a 
felső légutakban – mondja Erdei Anna immunológus.

Egyre több ember van beoltva, és egyre többen sze-
reznek természetes úton is védettséget a koronavírus 
ellen. Honnan tudjuk, hogy kiben van és kiben nincs 
antitest? 

Tudni kell, hogy nem minden teszt megbízható, és a 
negatív eredmény nem jelenti feltétlenül azt, hogy nincs 
bennünk vírus-ellenes antitest. Fontos lenne standardizált 
laboratóriumi körülmények között bizonyos időközön-
ként ellenőrizni a lakosság védettségét, és ezt mindenki 
számára ingyenesen elérhetővé kellene tenni. Ez a védettsé-
get bizonyító „oltási igazolvány” hitelessége szempontjából 
is fontos lenne. 

A gyógyszertárban megvehető gyorstesztek nem olyan 
érzékenyek, mint a vírus-ellenes antitest-szint mérésére 
specializálódott szaklaboratóriumok tesztjei, de igen-nem 
válasz adására többnyire használhatóak. Fontosabb, mikor 
végezzük el a tesztet. Tudjuk, hogy a szervezet immunvá-
lasza a vírus ellen az első oltás után – vagy a fertőződést 
követően – nagyjából két héttel indul be és több hétig is 
eltart, mire teljessé válik. A vírust felismerő ellenanyagok 
közül először az IgM típusú antitestek jelennek meg a vér-
ben, majd a második oltás után nagyjából egy héttel már 
kimutatható az immunológiai memóriára jellemző IgG. 
Számos kutatócsoport tanulmányozza az új koronavírus 
elleni immunválasz kialakulását és az immunológiai me-
mória tartósságát is. 

Mindenki azt szeretné tudni, mennyi ideig van hatása 
az oltásoknak, meddig van jelen a szervezetünkben a vírust 
semlegesítő IgG antitest. Az ellenanyagok mellett azonban 
nagyon fontos az úgynevezett sejtes immunválaszra jellem-
ző memória ölősejtek jelenléte is, amelyek a vírussal fertő-
zött sejt elpusztítására képesek. Ezekről kevesebb szó esik, 
mivel otthon elvégezhető teszttel nem mutathatók ki, csak 
jelentősebb felszereltségű laboratóriumban vizsgálhatók. 
A memória tartósságára utaló adatokat csak kellő idő eltel-
te után lehet majd megmondani. Világszerte több tízezer 
embert vizsgálnak különböző kutatóhelyeken, mérik és 
követik az immunológiai paraméterek változását, és egyre 
több tudományos közlemény jelenik meg az eredmények-
ről, a tapasztalatokról. Ezekből kiderül, hogy nem egyfor-
mán reagálunk az oltásra, ahogyan a fertőzésre sem, de ez 
nem csak ennél a vírusnál van így. Jó hír, hogy a kutatási 
eredmények szerint az új koronavírussal való fertőzés ese-
tében a kialakuló memória ölősejtek révén az immunrend-
szer akkor is emlékszik a vírusra, ha az ellenanyag-szint 
csökken a szervezetben. 

Ismert az irodalomból olyan eset, amikor ellenanyag-
válasz egyáltalán nem alakult ki valakiben, de a sejtes im-
munitás igen, és az erős védelmet biztosít. De ez azért a 
ritka esetek közé tartozik, az antitestek kialakulása szinte 
minden esetben jellemző. 

A most elérhető védőoltásokkal a szervezetünk – így a 
leginkább veszélyeztetett tüdő – védelmet szerez, és nem 
betegszünk meg, de ez a külvilággal közvetlenül érintkező 
felső légutak nyálkahártyával borított felületére nem terjed 
ki. A koronavírus pedig a szájon és orron át bejutva fertőz, 
így a „fertőzés kapujának” a védelmét más típusú, jelenleg 
fejlesztés alatt álló vakcinák biztosíthatják majd, amelyeket 
várhatóan spray formájában kell alkalmazni. 

Párhuzamosan kell majd oltani, meg ezt is használni? 
Ha sikerül kifejleszteni egy hatékony vírus-ellenes 

sprayt, elképzelhető, hogy az önmagában is elegendő lesz. 
Ugyanis, ha megakadályozzuk, hogy a vírus elszaporodjon 
a felső légutakban és onnan lejjebb jusson és megfertőzze a 
tüdőt, akkor nincs szükség további védelemre. 

Miért nem tudjuk megmondani, hogy ki van nagy 
veszélyben, kit kellene a legszigorúbb karanténba he-
lyezni? 

Azt, hogy egyes kórokozók kiket fertőznek egy egyéb-
ként egészséges populációban, és kit milyen mértékben 
betegítenek meg, nem tudjuk előre megmondani, ez sok 
tényezőtől függ. Számít, hogy milyen mennyiségű vírussal 
fertőződünk meg, de számít az is, hogy mennyire vagyunk 
egészségesek a fertőzés idején, és persze fontos szerepet ját-
szanak az immunrendszer működését biztosító gének is. Ez 
utóbbit tekintve eltérések vannak közöttünk, ami jelentő-
sen befolyásolja azt, hogy miként reagál az immunrendsze-
rünk. Van, aki tünet nélkül átesik a fertőzésen, míg mások 
súlyosan megbetegszenek, és ebben biztosan szerepe van 
az immunológiai háttérnek. A  vírusfertőzésre adott elté-
rő válaszok is magyarázhatók az eltérő genetikai háttérrel, 
aminek következtében az egyes emberek immunrendszere 
nem egyformán működik. 

A volán mögött emberéletekbe 
kerülhet az aluszékonyság
A kóros nappali aluszékonyság komoly probléma, amely 
legjobban a felnőtt generációt érinti, közel 15 százalékát, de 
bármelyik életkorban előfordulhat – mondta Dr. Nagy Ma-
rianna neurológus, majd hozzáfűzte, az aluszékonyság azért 
különösen veszélyes, mert a betegek jelentős része nem te-
kinti kórosnak, emiatt nem fordulnak vele orvoshoz, így sok 
esetben az okok sem kerülnek felszínre. „Nagyon gyakran 
nem önálló kórkép, hanem kialvatlanság, életvezetési zavar 
idézi elő. Az élvezeti szerek használata, az éjszakába nyúló 
internetezés, a váltott műszakban való munkavégzés, vagy az 
éjszakai műszak egytől-egyig felboríthatja az alvás-ébrenlét 
ritmust. Ebben az esetben az életmódbeli változtatás lehet 
célravezető. Az  aluszékonyság egy másik, nagyon gyakran 
előforduló oka az úgynevezett „alvási apnoe szindróma”, 
ami nem más, mint hangos éjszakai horkolással kísért, alvás 
alatti, 10–60 másodperces légzésszünetekkel járó rendelle-
nesség. Ilyenkor az agyi oxigénellátás zavara miatt nappal 
koncentrálási zavar, sőt a későbbiekben akár demencia is 
kialakulhat. A beteg nappal aluszékony, fáradt, akár egy ültő 

helyében képes elaludni. Az sem ritka azonban, hogy bizo-
nyos gyógyszerek használata okoz aluszékonyságot. Ezért 
rendkívül hasznos lehet háziorvossal átvizsgálni a szedett 
gyógyszerek listáját és kiszűrni a problémás pirulákat.”

Dr. Nagy Marianna kiemelte: ha betegség valószínűsít-
hető a nappal jelentkező aluszékonyság hátterében, akkor 
ugyancsak a háziorvoshoz érdemes fordulni, aki a szükséges 
protokollvizsgálatokat elvégezteti, gyanú esetén vagy akár 
szűrésként pedig alváslaboratóriumi vizsgálatot kezdemé-
nyezhet. 

A volán mögötti aluszékonyságnak beláthatatlan kö-
vetkezményei lehetnek. A  legtöbb, aluszékonysággal kap-
csolatos közúti baleset éjfél és reggel hat között, vagy 
késő délután következik be. Gyakran olyan személy okoz 
balesetet, aki egyedül ül az autóban, és jellemzően erdős kör-
nyéken vagy autópályán közlekedik. Mindezek arra vezethe-
tők vissza, hogy az álmos sofőr kevésbé képes fenntartani a 
figyelmét és a vezetésre koncentrálni, lassul a reakcióideje, és 
a döntéshozó képessége is csökken. Van azonban néhány 
árulkodó jel, ami a figyelem lankadására, fáradtságára 
utalhat, ilyen például a szemdörzsölés, vagy gyakori ásí-
tás és pislogás. Az is álmosságot jelez, ha a sofőr nehezen 
emlékszik vissza a pár perccel azelőtt megtett kilométerekre, 
esetleg, ha átsodródik az ellenkező sávba. A lehúzott ablak 
vagy a rádió felhangosítása sem megoldás a fáradtság ellen, 
sőt, talán többet ártanak, mint használnak, hiszen elterelik 
a sofőr figyelmét.  A fentebb említett jelzések érzékelésekor 
célravezetőbb félrehúzódni a forgalomból és egy rövid szü-
netet tartani, átmozgatni a végtagokat, sőt, egy 20 percnyi 
rövid szunyókálás is hasznos lehet. Az energiaital- és kávé-
fogyasztással viszont csínján kell bánni, ugyanis a bennük 
lévő koffein csak ideig-óráig hatásos, aztán újra csökkenhet 
az éberség.  (x)
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a beszélgetésből, a sürgősségi betegellátás segítő foglalko-
zás, és az egészségügyben dolgozók nem mindig ismerik 
fel, hogy nekik is szükségük van segítségre, márpedig a 
gyász feldolgozásához mindannyiunknak kell a támogatás. 
Az egészségügyi dolgozók nemcsak szakmailag teljesítettek 
embertelen körülmények között, de emberileg is olyan ki-
hívás elé lettek állítva, ami előtt nem győzök fejet hajtani. 
Minden tiszteletem az övék, nem szégyellem bevallani, 
hogy én ehhez kevés lennék.

„Nincs időnk gyászolni, mert nekünk még nem fújták 
le a meccset. Sok betegnek csak most van lehetősége visz-
szakerülni az egészségügyi ellátásba, amire nem volt a vírus 
alatt lehetőség. (…)

Nekünk még nem jött el a gyász ideje, inkább azt 
kell beismernünk, hogy szükségünk van segítségre, hi-
szen sebzett lelkű gyógyítókká váltunk az elmúlt idő-
szakban. Annyi fuldokló embert látni, amennyivel mi 
találkoztunk az elmúlt időszakban, traumatizálja az 
embert. Nekünk a poszttraumás stressz- szindróma, 
amivel szembe kell néznünk.”

A legnagyobb nehézség nemcsak rájuk, de az egész tár-
sadalomra kivetítve is igaz: megtörni a páncélt. Rávenni 
valakit arra, hogy megnyílhat, beszélhet a fájdalmáról, el-
gyengülhet. 

„Elcsendesedtünk. Nagyon nehéz beszélnünk a vesz-
teségeinkről.”

Azokban, akik eddig nem foglalkoztak traumafeldolgo-
zással tudatosan, joggal merülhet fel a kérdés, hogy „de hát 
miért tennék ki magukat annak a plusz fájdalomnak, hogy 
életük tragédiáiról, legnehezebb időszakairól beszéljenek?”. 
Nekik saját tapasztalatból tudom mondani, hogy azért, 
mert hosszú távon viszont sokkal kifizetődőbb, ez vezet-
het el ugyanis a nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb élethez. 
Mert a korábbi veszteségeink, még ha nem is veszünk ró-
luk tudomást, bizony dolgoznak a felszín alatt. 

A feldolgozásban azonban nemcsak pszichológus vagy 
terapeuta segíthet, hanem gyásztanácsadó is. Továbbá ren-
geteget jelenthet, ha az érzelmeinket beazonosítjuk és ki-
fejezzük egy-egy veszteség kapcsán. Ennek legegyszerűbb 
módja a naplóírás. Sokszor azonban fel sem ismerjük, hogy 
gyászfolyamat zajlik bennünk, ez leginkább akkor fordul-
hat elő, ha gyerekkorunkban nem kaptunk arra mintát, 
hogy a veszteségeinket el lehet, sőt, el is kell gyászolni.

Az elmúlt időszak számos olyan élethelyzetet teremtett, 
amiről elsőre nem gondolnánk, hogy a gyász kategóriájá-
ba eshet, pedig ugyanolyan fájdalom például a kamaszok 
számára, hogy az elmúlt másfél évben olyan meghatározó 
közösségi élményekből maradtak ki, mint például a szalag-
avató vagy a ballagás. Ennek fájdalmát sem szabad a sző-
nyeg alá söpörni. 

„Nemcsak azt kell meggyászolnunk, amit elvesztet-
tünk, hanem azt is, ami nem jöhetett létre.”

Oké, ha nem vagy oké
A XXI. században dől ránk a pozitív beállítódás lobbija, 

és ez időnként rettenetesen fárasztó, maximálisan egyetér-

tek azokkal, akik mind úgy vélik, hogy teljesen rendben 
van, ha az ember nem csattan ki az optimizmustól, és nem 
is kell ezt mindenáron magunkra erőltetni. Réka 2014-ben 
vesztette el a bal lábát egy autóbaleset következtében, ak-
kor azonban nem ezen kesergett, csak végtelenül hálás volt, 
hogy életben maradt. Most viszont tombol benne a düh.

„A balesetem után volt egy újjászületés-élményem, ami-
kor azt éreztem, hogy egy régi fejezet lezárult, és elindult 
egy új, amelyben kapaszkodókat keresek. Ezek voltak a 
család, a barátok, a körülöttem lévő szakemberek. Úgy 
éreztem, hogy elememben vagyok, és mindig van egy kö-
vetkező lépés, amire lehet építkezni, ezt tudatosan csinál-
tam, valószínűleg ezért tudtam ilyen gyorsan talpra állni. 
Most viszont nagyon kevés ilyen kapaszkodónk van.

Azt szoktam mostanában csinálni, hogy felírom egy 
cetlire, miért vagyok hálás, de kevés dolgot tudok felso-
rolni. Nagyon hiányoznak a társas kapcsolatok. Én eb-
ben az időszakban sokkal bizonytalanabb vagyok, mint 
a lábam elvesztése után.”

Mit tehetünk akkor, ha a környezetünkben szorul 
valaki segítségre?

A gyász kapcsán sokszor felmerül az is, hogy nehezen 
közelítünk ahhoz, aki súlyos veszteséget élt át, mert nem 
tudjuk, mit mondjunk, akarja-e a másik, hogy ott legyünk, 
ettől zavarba jövünk, és inkább távolságot tartunk, ezáltal 
pedig még inkább izolációba taszítjuk a másikat, holott 
hatványozottan szüksége lenne a kapcsolódásra. Egy-egy 
veszteségélmény átélése után sokan nem is tudják megfo-
galmazni, mire, milyen támogatásra van szükségük, ezért 
ilyenkor jobb nem is kérdezni, miben segíthetünk, egy-
szerűen csak cselekedjünk. Vigyünk ebédet, lepjük meg a 
másikat. Érdemes kreatívnak lenni, új tradíciókat, rituálé-
kat teremteni, amelyek segítenek kifejezni az érzéseinket 
az alábbi három kérdésre, melyet a Gestalt-terápiában al-
kalmaznak:

 – Mi az, amit bánok a helyzet kapcsán?
 – Mi az, ami miatt neheztelek?
 – Mi az, ami miatt hálás vagyok?

Ezek megválaszolása nagyban elősegíti a feldolgozás fo-
lyamatát.

A feldolgozás után jöhet az újrakezdés
Arra a kérdésre, hogy ki milyen tanulságot visz magával, 

azt ajánlják, hogy mindenki keresse folyamatosan az éle-
tében a szépséget és a jóságot, mindenki élje úgy az életét, 
hogy sosem tudhatjuk, mit hoz a holnap. Az apróságokban 
kell örömet keresni. A beszélgetés zárómondata is ezt erő-
síti meg:

„A boldogság nem a megélt boldog pillanatok inten-
zitásától, hanem a gyakoriságától függ. Tehát az apró 
boldogságmorzsákból táplálkozzunk, és merjük megél-
ni az érzéseinket.”

Őszintén vallom, hogy tényleg ebben rejlik a titok. Ma 
például kiültem egy kávézó teraszára, kávét ittam, pogácsát 
ettem, és sütött rám a nap. Egy pillanatra megállt a világ, 
és boldog voltam.

Az egész társadalmunk 
gyászol, és fogalmunk 
sincs, hogyan állhatunk 
újra talpra
Krajnyik Cintia írása annak apropójából született, hogy 
Krízisből erő – Az  újranyitás lélektana  címmel beszélge-
téssorozat indult útjára, amely nem is lehetne aktuálisabb, 
hiszen célja pontosan ugyanaz, mint amit a cím ígér: erőt 
adó gondolatokat bemutatni a mostani kritikus szakaszá-
ban az életünknek, és segítséget nyújtani abban, hogyan 
folytathatjuk a mindennapjainkat a koronavírus után. Ar-
ról beszélgetnek az előadók, hogy az elmúlt közel másfél év 
traumáit hogyan dolgozhatjuk fel mindannyian, függetle-
nül attól, milyen veszteségeket szenvedtünk el. Mert egy 
biztos, mindannyian elveszítettünk valamit. 

Nehéz hónapokon vagyunk túl, és ha valaki tavaly év 
elején azt mondta volna nekem, hogy másfél év múlva 
ennyi sebbel, fájdalommal, nehézséggel a hátunk mögött 
állunk majd itt, jobb esetben kiröhögtem volna, rosszabb 
esetben pedig beleroppanok a jóslatba.

Most, hogy a jelek szerint talán magunk mögött tud-
hatjuk a legnehezebb időszakot, továbbra is bizonytalanok 
vagyunk, mert fogalmunk sincs, hogyan lehet feldolgoz-
ni mindazt, amin keresztülmentünk. És nemcsak egyéni 
szinten, hanem kollektíven is. Tavaly márciusban először a 
következő hónapban esedékes külföldi utamnak kellett bú-
csút intenem, melynek a gondolata hónapok óta tartotta 
bennem a lelket, aztán néhány nap múlva már nevetséges-
nek tűnt, hogy ez a legnagyobb problémám: elvesztettem 
a munkám, amit imádtam, ami a szenvedélyem volt, és 
fogalmam sem volt, mihez kezdek majd teendők, feladatok 
nélkül, egyedül bezárva a lakásba.

Nekem szerencsém volt, mert hamar megtaláltak az új 
lehetőségek, így összeomlás nélkül átvészelhettem a legsö-
tétebb időszakokat is az elmúlt másfél évben. Korábban 
is sok krízist és traumát éltem már túl, és zajlott le már 
bennem gyászfolyamat amiatt, mert elvesztettem a hozzám 
legközelebb állókat, mert szakítottak velem, vagy mert egy 
barátságnak vége szakadt. Mondhatnám úgy is, hogy ruti-
nos gyászoló vagyok. De a gyásznak ezer arca van. És most 
az egész világ egy újabbal találkozott.

Ismeretlen, ingoványos talajra tévedt az emberiség, 
és nemcsak azt kellett kitalálnunk rekordsebességgel, 
hogyan állíthatjuk meg a vírust, hanem most arra is 
időt kell szánnunk, hogy a lelkünket miként gyógyít-
hatjuk meg ennyi veszteség után.

Véleményem szerint ennek legalább akkora jelentősége 
van, mint a vakcinának, ezért is érdemes figyelmet szen-
telni a Krízisből erő – Az újranyitás lélektana sorozatnak.

Az első beszélgetés elején elhangzott idézet:
„Ha veszteség ér minket, legyen az bármilyen jelle-

gű, az tudatos feldolgozást kíván. Ehhez sokszor sem 
az egyénnek, sem a környezetének nincsenek megfelelő 
ismeretei, módszerei.”

Egy kollektív gyászfolyamaton megy keresztül a tár-
sadalom. Kezdetben sokan azt gondolták, a koronavírus 
őket nem fogja érinteni. Aztán jött a düh, amikor beütött 
a pandémia, és világossá vált, hogy ez mindannyiunkra 
komoly hatással van. Majd következett az alkudozás sza-
kasza, amikor a szabályok betartásával, a szigorú szabályok 
követésével igyekeztünk visszaszorítani a vírust. Ezután a 
szomorúságot tapasztalhattuk meg a felismerés révén, hogy 
elvesztettük a régi életünket; ami korábban volt, az már so-
sem tér vissza. Megváltoztak a normálisról alkotott fogal-
maink, jó esetben ez magában hordozza az elfogadást, ami 
által megtanulunk az új körülmények között navigálni.

Tényleg mindannyian gyászolunk?
Sokan talán most legyintenek, hogy örüljünk annak, 

hogy túl vagyunk a nehezén, nem kell a múltba révedve 
ezt túlmisztifikálni, feleslegesen analizálni. Tizenkét éves 
voltam, amikor fél év különbséggel elvesztettem a szülei-
met, és ugyan nem szándékosan, de éveken keresztül ezzel 
az attitűddel léteztem, hogy ez van, ezt kell elfogadni, kár 
a miérteken rágódni, csak menni kell tovább. Nem javas-
lom senkinek. Hat év múlva úgy omlottam össze, mint egy 
megpöckölt kártyavár, és hosszú évekbe telt, mire a sebe-
imet egyáltalán kitisztítottam, majd elindulhattam a gyó-
gyulás útján. Ha valakinek szerencséje volt, és nem vesztett 
el hozzátartozót, közeli barátot a pandémia alatt, nem érin-
tette hátrányosan egzisztenciálisan, akár még a betegség is 
elkerülte, az sem biztos, hogy hátradőlhet.

Mert mindannyiunk élete megváltozott, ha tetszik, ha 
nem. Érdemes ennek időt és teret engedni, hogy feldol-
gozhassuk. Nemcsak magunknak, hanem másoknak is.

Egy családtag elvesztésekor a családon belül feszültséget, 
akár konfliktusokat is okozhat, hogy mindenkiben máshol 
tart a gyászfolyamat, hiszen különböző ritmusban éljük 
meg a gyász egyes fázisait. Ez pedig hatványozottan igaz az 
egész társadalomra kivetítve. 

A sürgősségin dolgozók mások gyászát is folyamatosan 
megélik, ami extra terhet jelent érzelmileg. Mint kiderül 
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A fémháló még látható részeit fedje le kisebb nagyobb kö-
vekkel, kavicsokkal, majd indítsa be a szivattyút, miközben 
folyamatosan feltölti a kaspót vízzel. Ha elegendő a víz-
mennyiség, zárja el a csapot, és élvezze a saját házi készítésű 
kis szökőkutat.

Érdemes a vízbe dobni egy klórtablettát, ami megaka-
dályozza, hogy a víz bealgásodjon, vagy szúnyoglárvák 
telepedjenek meg benne. A  csobogó környékét érdemes 
néhány kisebb, a párát kedvelő növénnyel díszíteni, amitől 
még kellemesebb látványt fog nyújtani.

3. Fűszernövények 
a falon!
Akik kedvelik a friss fű-
szernövényeket, azok min-
den bizonnyal örülnének, 
ha a kertjükben lenne egy 
kis hely veteményesnek, 
ahol a növények fejlődhet-
nének. Sokszor azonban 
minden négyzetcentimé-
ter fontos a kert kialakí-
tása során, és egyszerűen 
nem marad szabad terület 

a fűszerkert kialakítására. Nem kell azonban lemondania 
az egészséges házi fűszernövényekről, még a legkisebb ker-
tekben sem – csupán egy kicsit újra kell gondolnod a „ve-
teményest”!

A függőleges fűszerkert kialakításához fogjon néhány 
deszkát, vagy akár egy régi ablakkeretet, és rögzítse fel egy 
szabad falfelületre. Ezt követően kis cserepekben felakaszt-
hatja rájuk a növényeket, amik nem csak ízléses látványt 
nyújtanak, de illatukkal és ízükkel még kellemesebbé te-
szik az otthon töltött időt. A kaspók lehetnek eltérő anya-
gúak, színűek, amivel vidámabbá, modernebbé teheti a fali 
fűszerkertet.

4. Építsen futót régi 
szerszámokból!
A futónövények nem csak 
szépek, de nyáron rendkí-
vül hasznosak is. Néhány 
növény, mint a rózsa vagy 
a borostyán, egészen rövid 
idő alatt képes feltekered-
ni a futókra, így hamar 
lugasszerű hatást érhet el 
velük. Amellett, hogy gyö-
nyörű látványt nyújtanak, 
ideálisak teraszok, kisebb 
felületek árnyékolására is. 

Habár a boltokban kaphatók speciális futók, de miért fizet-
ne érte súlyos ezreket, ha egy kis kézügyességgel régi, nem 
használt szerszámok és fém drótok felhasználásával köny-
nyen elkészítheti? A pinteresten rengeteg ötletet és útmuta-

tót talál, amik segítenek a megvalósításban, így a különleges 
kert kialakítása házilag is pofonegyszerű feladat lesz.

5. Építsen madárbarát kertet!
A madarak csicsergése szinte már hozzátartozik a békés 
kert fogalmához. A városokban ki kell érdemelni az énekes 
madarak jelenlétét, de sokat tehet azért, hogy az Ön kertjét 
is az otthonuknak tekintsék, ahol szívesen dalolnak!. Egy 
ötletes madárodú az élővilágnak és Önnek is csak előnyök-
kel jár. Készítheti egy nem használt bakancsból, csészéből, 
PET-palackból vagy akár egy virágcserépből is. Ezek az 
odúk nyáron kellemes hangulatot kölcsönöznek kertjének, 
míg télen a nálunk telelő madaraknak túlélési lehetőséget 
biztosítanak.

Fontos szem előtt tartani, hogy ha az Ön kertjében sa-
ját, vagy szomszéd macska is előfordulhat, akkor külön oda 
kell figyelni arra, hogy az odú vagy a madáretető véletlenül 
se legyen hozzáférhető a cirmos számára. Ellenkező esetben 
nem madár-, hanem macskaetetőt épített…

6. Kerti játékok fillérekből
Utolsó tippünk a családosoknak nyújthat segítséget, akik 
szeretnék hasznosan kialakítani kertjüket. Akik tájékozód-
tak már, azok tudják, hogy egy-egy kerti játék vásárlása bi-
zony komoly összegekbe kerülhet, amik fenntartása sem 
költségmentes. Ha azonban a garázsban, vagy a pincében 
porosodó régi lomokat, eszközöket kissé jobban átvizsgál-
ja, meglátja, hogy némi barkácsolással micsoda lehetőség 
rejlik bennük. A  régi iskolatáblát felszerelheti például a 
kerítésre, és máris lehet írni, firkálni. A  fűre némi festék 
segítségével könnyen készíthet ugróiskolát, a régi PVC-
csövek lefestésével és rögzítésével pedig izgalmas labirin-
tust: vajon, ha a tetején beledobja a gyerek a labdát, melyik 
lyukon jön ki alul?

Látja? Az otthonos kert kialakítása házilag nem is nagy 
ördöngösség. Ha fenti tippjeinket megfogadja, a kert több 
lesz, mint némi zöld terület a ház körül: inkább olyanná 
válik, mint egy plusz helyiség, az otthon szerves része, ahol 
tavasztól őszig jól érezheti magát a család. Ha a kert alap-
vetően jó állapotban van, akkor akár egy hétvége alatt, kis 
kreativitással létrehozhatja álmai birodalmát. 

Durucz Attila kertépítő

Kertépítés házilag: 6 egyszerű ötlet, 
amikkel olcsón és gyorsan otthonossá 
varázsolhatja kertjét

Mitől válik a kert otthonossá?
Hogy valami mitől válik otthonossá, ahhoz mindenkinek 
más és más dolgok kellenek. Egyesek a személyre szabott 
kényelemtől, míg mások néhány gyönyörű virágtól érzik 
kellemesen magukat a kertjükben. Abban azonban min-
denki egyetért, hogy a rendezetlen és átláthatatlan kert 
semmiképpen sem számít ideálisnak. Tévhit, hogy csak 
mélyen a pénztárcába nyúlva lehet tökéletes az eredmény: 
néhány egyszerű tippel a kert kialakítása házilag is köny-
nyen fog menni.

1. Fűszegéllyel a rendezettségért
Sokan lebecsülik a fű-, vagy kertszegélyek jelentőségét, 
mondván, hogy nem nélkülözhetetlenek a kertekben. Nos, 
ez valóban igaz is, hiszen léteznek nagyon szép kertek sze-
gély nélkül is, de nem érdemes teljesen lemondani róluk, 
ha egyszerűen szeretne igényes hatást kelteni.

Fűszegélyt szinte bárhol alkalmazhat, ahol szeretne egy 
apró határvonalat húzni két felület között. Kifejezetten 
ajánljuk olyan kertekbe, ahol kocsibeálló, medence, vagy 
éppen terasz is van. Ezzel az egyszerű praktikus megoldás-
sal könnyedén elhatárolhatja a füvet a virágágyástól, vagy 
éppen a járdától.

Nem csak a praktikum miatt ajánljuk a fűszegélyt, eszté-
tikai okokból is érdemes belecsempészni a kert látképébe. 
A kerti szegély segítségével házilag is könnyedén kialakít-
hat egyedi formákat, és játszhat a színekkel is. Például a fű 
zöld színét, válthatja a gyönyörűen barna fakéreg, vagy egy 
színpompás virágágyás.

Miből is készüljön az a bizonyos kertszegély? Elsőre 
unalmasnak tűnhet, pedig a lehetőségek tárháza szinte 
végtelen, csak a képzelet szab határt. Legyen szó költségha-
tékonyságról, vagy környezettudatossági szempontokról, 
akár újrahasznosított anyagból is készülhet a gyepszegély. 
A  kiválasztásánál egyetlen fontos szempontot kell figye-
lembe vennie: hogy az adott anyag időtálló és tartós le-
gyen.  Ez lehet például a kő, szikla, rönk, bontott tégla, 
fém, de még akár üveg is.

Ha megvan a megfelelő anyag, akkor csak az elhatárolás 
vonalát kell kijelölnie, majd jöhetnek az előkészületek: ha 
beton, tégla, vagy tetőcserép mellett döntött, szükséges egy 
beton alapot készíteni, ami rögzíti az elemeket.

A többi esetében (mint például a szikla), erre nincs 
szükség, mert ez súlyából adódóan önmagától is a helyén 
marad.

A gyepszegély azért is nagyszerű ötlet, mert így a kert ki-
alakítása házilag is különleges lehet, pillanatok alatt rende-
zettséget ad a kertnek, olyan ívben haladva, ahogy Önnek 
tetszik. A leggyakoribb megoldás természetesen az egyenes, 
de egy hullámos, vagy cikk-cakk vonallal máris játékossá-
got és egyediséget vihet a kertjébe, ami jobban illik az Ön 
ízléséhez, mint a tucatmegoldások.

2. Kerti csobogó házilag
A víz lágy csobogása még közelebb hozza a természetet. 
Nem kell méregdrága szökőkutakra költenie, hiszen Ön is 
elkészítheti házilag a saját kis “oázisát”.

Szükség lesz egy egy nagyobb műanyag kaspóra, amit 
belesüllyeszt a földbe azon a ponton, ahova a kerti csobo-
gót szeretné majd kialakítani. Kell egy egyszerű keringető 
szivattyú, amit elrejt a kaspóban. A  kaspót fedje be egy 
erősebb, sűrűbb szövésű fémhálóval vagy –ráccsal. A fém-
hálóra tegyen egy agyagból készült, Önnek tetsző kaspót, 
az alul lévő lyukon keresztül vezesse át a szivattyú csövét. 
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lást. Figyeljünk arra, hogy a kártyás vásárlás a fogyasztó 
számára ingyenes, azonban ha SMS visszaigazolást kérünk 
a vásárlásról, annak díját meg kell fizetnünk.

Vásárlásunknál sikeres tranzakció esetén, a bizonylaton 
szereplő adatok valódiságát a kártya birtokosa az aláírásá-
val és/vagy a PIN-kóddal igazolja. Érintéses fizetés esetén 
15.000 Ft összeghatárig PIN-kód nélkül, azonnal teljesül 
a tranzakció, a felett pedig meg kell adni a PIN-kódot a 
fizetéshez. A pandémia előtt az érintési limit 5000 forint 
volt, ha afelett volt a fizetendő összeg, akkor a terminál 
PIN-kódot kért. Ennek célja elsősorban, hogy ha a kártyát 
ellopják, akkor ne lehessen vele nagyobb összegeket kifi-
zetni a boltokban. Másrészt volt egy másik hatása is ezen 
túl: a saját költésekre nézve is volt egy visszafogó ereje, fi-
gyelmeztető hatása A kártyahasználat biztonságának növe-
lése érdekében azonban némelyik fizetésnél a 15.000 Ft 
összeghatár alatt is szükséges lehet megadni a PIN-kódot. 
(PIN-kódot az elektronikus terminálhoz csatlakozó vagy 
annak részét képező billentyűzeten kell beütni, de szóban 
sosem szabad közölni.)

Kártya használat esetén nagyon fontos a biztonság. Soha 
ne tartsuk egy helyen kártyánkat és a hozzátartozó PIN- 
kódot. Állítsunk be bankkártyához készpénzfelvételi, vá-
sárlási és virtuális vásárlási napi limitet.

A rendkívül elterjedt csalások, visszaélések kiküszöbö-
lése érdekében kötelezővé vált az erős ügyfél-hitelesítés a 
megerősített kétlépcsős tranzakciós jóváhagyás. Ez azt je-
lenti, hogy a kártyabirtokosnak minden internetes bank-
kártyás vásárlása alkalmával több lépésben kell jóváhagyni 
a fizetést, hogy ezzel igazolja, valóban az övé a fizetéshez 
használni kívánt kártya. A  kártyaadatok szokásos beírása 
után a fizetés jóváhagyását megtehetjük például a bankunk 
mobilalkalmazásába belépve, vagy a bankunktól SMS-ben 
kapott egyedi kód és egy további jelszó, vagy kód megadá-
sával, amit kártyabirtokosként csak mi ismerhetünk. Ez a 
kód bankonként eltérő lehet (például internetes vásárlási 
jelszó, TeleKód), és fontos, hogy előzetesen be kell állíta-
nunk, a bankunk által megadott módon. 

A tranzakció csak akkor kezdeményezhető, ha mindkét 
hitelesítés sikeres. Ennek lényege, hogy az egyik feltörése 
nem befolyásolja a másik elem megbízhatóságát. Ha pél-
dául adathalászat során sikerül is megszerezni az ügyfél 
jelszavát, az önmagában még nem elegendő egy fizetés kez-
deményezéséhez.

Egyfajta biztonságot jelent, hogy a banktól kérhetjük 
azt a szolgáltatást, hogy minden egyes tranzakcióról, vá-
sárlásról küldjön számunkra SMS üzenetet. Sajnos az SMS 
küldés díját nekünk kiszámlázzák.

Elvesztette vagy ellopták bankkártyáját? 
Olyan tranzakciót észlelt, amelyet nem Ön kezdemé-

nyezett?
A kártya ellopását, eltűnését, bármikor díj-, költség- 

vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen lehet bejelen-
teni. A letiltás feloldására is ugyanezt írja el a jogszabály.. 
A letiltás feloldására is ugyanezt írja el a jogszabály. Valójá-

ban ugyanis a költségmentesség csak magára a bejelentésre 
vonatkozik, a letiltási díj marad, sőt még nőhet is. A pót-
lásért pedig a bankok csak a ténylegesen és közvetlenül 
felmerülő költséget számíthatják fel.

Az új szabályokkal bővítik azon esetek körét, amikor az 
elveszett vagy ellopott kártya miatti károkból egyetlen fil-
lért sem terhelhetnek az ügyfelekre. A  jelenlegi előírások 
szerint a tiltást megelőzően 15 ezer forintnak megfelelő 
összeg mértékéig a kártyabirtokosnak kell viselnie a kárt. 

A letiltáshoz hívjuk mielőbb a bankunk HelpDesk éjjel-
nappal elérhető munkatársait. 

Sajnos egyre jobban terjednek az adathalász kísérletek, 
amikor csalók igyekeznek megszerezni adatainkat, hogy 
ezzel visszaélve folyószámlánkat jelentős összegekkel tud-
ják megcsapolni. Ilyem adathalász kísérletre hívja fel a fi-
gyelmet például az OTP Bank.

A csalók ezúttal is az OTP Bank nevével visszaélve kül-
denek adathalász emaileket, nem csak a bank ügyfeleinek. 
A  nevében érkező levél segítségével bankkártya adatokat 
csalnak ki a gyanútlan és nem elég körültekintő ügyfelek-
től A  levél azért veszélyes, mert segítségével bankkártya 
adatokat csalnak ki a gyanútlan és nem elég körültekintő 
ügyfelektől. A banki adatok védelme érdekében tehát ezút-
tal is indokolt a fokozott óvatosság.

A csalók a leveleiket eddig ugyanazzal a tárggyal küld-
ték: „A személyes adataival kapcsolatos problémát ész-
leltünk”. Az  email egy  „MEGERŐSÍTÉS REAKTIVÁ-
LÁSRA”  szövegű hivatkozást tartalmaz, amely az OTP 
Bank hivatalos honlapjához hasonló, de hamis felületre 
vezet, ahol már az ügyfél személyes, valamint kártya ada-
tait kérik.

A bank hangsúlyozza, hogy nem kér sem telefonon 
sem emailben bankkártya vagy internetbank belépési 
adatokat. Azt javasolják, hogy valaki kattintott, azonnal 
zárja be az adathalász oldalt, és ne adjon meg semmilyen 
adatot. Ha már megtette, forduljon a bankjához, illetve te-
gyen feljelentést a rendőrségen.

A csalók sok esetben jelentkeznek telefonon is. A csa-
lók magyarul beszélnek, a hívást fogadó felé azt a látsza-
tot keltik, hogy a hívás egy hazai bank valóban létező, 
ügyfélszolgálati hívószámainak valamelyikéről érkezett, a 
hívást kezdeményező csalók pedig a bankok munkatársa-
ként mutatkoznak be. Arra hivatkozva kérnek bankszámla 
adatokat, internetbanki belépési kódokat, hogy a hívott 
személy bankkártyás költései elutasításra kerültek. Ese-
tenként valamilyen hivatalos banki programnak látszó, de 
valójában kémprogramot tartalmazó alkalmazás letöltését 
ajánlják fel megoldásként.

Kedves Olvasók!
A különböző pénzügyi szolgáltatások megkönnyítik 
pénzünk kezelését  - elköltését. Pénzünkért Mindnyájan 
megdolgoztunk, ezért vigyázzunk, hogy miként hasz-
náljuk. Tanácsaink ezt a célt szolgálják.

Horváth László

Mindennapi pénzügyeink

Folyószámla, bankkártya

A bankszámla a mindennapi életünk része. Segítségével ké-
nyelmesen lehet intézni a pénzügyeket, akár otthonról is

Ma már rendkívül sok lehetőségünk van. Éppen ezért 
rendkívül nehéz választani közülük

A bankok különböző számlacsomagokat kínálnak, ame-
lyek között jelentős eltérések lehetnek a számlavezetési 
díjak és tranzakciós díjak tekintetében. Legtöbbször van-
nak akciós ajánlatok, melyet a kötelezettségek (hűségidő 
és egyéb feltételek) mérlegelésével érdemes kiválasztanunk. 
Sikeres számlacsomag választás és pénzhasználat esetén 
évente több tízezer forintnak megfelelőösszeget takarítha-
tunk meg.

MIT KELL FIGYELEMBE VENNI BANKSZÁMLA 
NYITÁSKOR? Mielőtt kiválasztaná az Ön számára leg-
megfelelőbb bankszámlát, gondolja át, hogy

 – mire szeretné használni (például a jövedelme érkezik 
rá, vagy megtakarítási céllal nyitja), 

 – havonta hányszor, mekkora összeget vesz fel róla,
 – milyenek a vásárlási szokásai,
 – szokott-e utalni, és ha igen, milyen gyakorisággal,
 – bankfiókban vagy esetleg online szeretné intézni 

pénzügyeit,
Nagyon gyakori, hogy a különböző számláinkat folyó-

számlánkról elégítjük ki. Ilyenkor nagyon kényelmes, ha 
ezt a szolgáltató felé csoportos beszedési megbízás útján 
teljesítjük,

Ebben az esetben a bankunk számára adhatunk meg-
bízást csoportos beszedésre, amivel jellemzően a havi 
rendszeres számláinkat (pl. közüzemi díjak) rendezhet-
jük. A csoportos beszedés díja általában kedvezőbb, mint 
a készpénzfelvételi díj, és megspóroljuk az ügyintézést is. 
Azonban figyelni kell a limit megadására, mivel előfordul-
hat, hogy – akár szolgáltatói tévedés miatt – nagyobb ösz-
szeget szeretnének levonni a számlánkról, mint ami jogos 
lenne. A maximális terhelési limitet érdemes az általában 
szokásos havi összegnél valamivel magasabbra állítani, 
hogy fölöslegesen ne blokkoljuk a tranzakciót, azonban 
megállítsa a folyamatot, ha például a szokásos díj többszö-
rösét szeretnék levonni

A bankszámlákhoz ma már alap a bankkártya, amit vá-
sárlásra (többnyire) díjmentesen lehet használni.  A dom-
bornyomott drágább, de elegánsabbnak számít.  Ezekhez, 
de különösen a presztízs plasztikokhoz (aranya, platina) 
sokszor kapcsolódik valamilyen biztosítás, ami a kevésbé 
odafigyelőknek is nyújt némi védelmet. Természetesen 
gyakran szükségünk van készpénzre. Ilyenkor a folyószám-
lánk terhére vagy a bankfiókban veszünk fel pénzt vagy az 

ATM-automatákból veszünk ki készpénzt bank kártyánk 
segítségével.

Ha bankfiókban, a pénztárnál vesz fel pénzt, akkor azért 
díjat kell fizetnie. 

Havonta az első két alkalommal díjmentesen vehetünk 
fel pénzt belföldön, összesen legfeljebb 150 000 forintot. 
A készpénzfelvétel belföldön akkor díjmentes, ha erre vo-
natkozóan nyilatkozatot teszünk számlavezető bankunk-
nál, és magyarországi ATM-ből veszünk fel pénzt betéti 
kártyával, forintban.

Sok bank kínál vásárlásinkhoz hitelkártyát. A hitel-
kártyák nagyon praktikusak lehetnek, például a hó végi 
pénzhiány áthidalására. Hitelkártyákkal szabadon hasz-
nálhatjuk a bank pénzét a felhasználható hitelkerete ere-
jéig Veszélyük is ebben rejlik azonban. Így ugyanis min-
denki tovább nyújtózik, mint a takarója ér, ami általában 
csak ideig-óráig mehet gond nélkül. A bankok tapasztalata 
is az, hogy a többség egy évig valóban csak a kamatmentes 
időszakot használja ki, ezt követően azonban már átcsúszik 
a magas kamatozásba, ez pedig már nem olcsó mulatság.

Általában a hitelkártyák, vásárlási kártyák nagy előnyé-
nek azt szokták tekinteni - ezzel is reklámozzák - hogy bi-
zonyos vásárlások után nagy kedvezményeket, visszatérí-
tést, jóváírást kaphat az ügyfél. A hátránya persze, ha valaki 
nem tölti vissza a hitelkeretből elköltött forintokat időben, 
azok után kemény kamatokat kell fizetni.

Az egykor rendkívül népszerű áruhiteleket alaposan 
visszaszorították a hitelkártyák. Logikusan, hiszen régeb-
ben valamennyire az áruhitel is fedezettnek számított 
(ott volt mögötte az adott esetben lefoglalható televízió 
és egyéb, értékesnek számító cikk), ami a kölcsön árán is 
látszott. Jelenleg azonban egyetlen finanszírozó sem érzi 
biztonságosabbnak, ha például számítógépre ad kölcsönt, 
mint ha nyaralásra vagy éppen egy nagy dorbézolásra adna. 
Az áruhitelek általában kisebb összegűek, és a drága köl-
csönök közé tartoznak. Időnként még akkor is, ha nulla 
százalékos a meghirdetett kamat. Itt mindig figyeljük meg, 
hogy mennyi a THM (teljes hiteldíj mutató) mely valóban 
megmutatja, mennyi is a kamat, hogy mennyibe is kerül  
a megvásárolni kívánt termék. Az  áruhitelek sajátossága, 
hogy nem intézményhez, hanem ahhoz az üzlethez kap-
csolódnak, ahol a vevők az árut beszerzik.

Néhány hasznos információ a kártya használatról:
Bankkártyánkat legtöbbször üzletekben és interneten 

történő vásárlásra használjuk. A legkedveltebbek az érinté-
ses (paypass) kártyák. Ma nagyon sok üzletben lehet hasz-
nálni kártyánkat, és a közeljövőben egy rendelet előírásával 
már minden üzletnek lehetővé kell tenni a kártyás vásár-
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Költség–haszon,  
avagy beáraztak minket

A közgazdaságtanban alapvető dolog, hogy költség-haszon 
elemzést kell készíteni minden egyes komolyabb döntés 
előtt. Természetes, tudomásul vesszük, sőt igényeljük is!

A politika színterén, amikor egy nagyobb társadalmi 
csoport mindennapi életéről, méltányos juttatásairól, meg-
ítéléséről van szó, már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Sőt! 
Számomra visszataszító, amikor a regnáló hatalom beáraz 
minket, nyugdíjasokat! A költség(vetési kiadás) és a (po-
litikai) haszon mérlegelése, a „mennyit ér meg nekünk a 
nyugdíjasok szavazata” szemlélet átsüt a kormányzati cse-
lekvésen és kommunikáción. 

Elevenítsük fel a leghangosabb politikai üzeneteket, me-
lyek állandó elemei a felénk irányuló média-szmognak:

„Megőriztük a nyugdíjak értékét, minden évben az inf-
láció mértékével emeltük a nyugdíjakat!” Jól hangzik, de 
nem igaz! Mi nem így emlékszünk. Jó néhányszor meg-
tapasztaltuk az infláció-számítás és a tapasztalt áremelke-
dések közötti jelentős eltérést. Az már csak hab a tortán, 
hogy az előzetes becslés és a várható infláció közötti eltérést 
folyamatosan a nyugdíjasok hitelezik meg a kormánynak! 
A jelenlegi helyzet jó példa az arcátlanságra: erre az évre 3 
% inflációt terveztek, most arról beszélnek, 0,6 %-al év 
közben megemelik az alultervezés miatt a nyugdíjakat. 
A  ténylegesen mért infláció április-április viszonylatában 
már 5,2 %, nem 3,6! Vagy az év végéig sokat javul a hely-
zet? Miért nem emelnek 2,2%-al? Mert nem éri meg? 
Messze van a következő választás? Majd novemberben is-
mét adnak néhány forintot, és elmondhatják – el is fogják 
mondani, - hogy ebben az évben hány alkalommal kaptak 
pénzt a nyugdíjasok! A  közvéleményben könnyen kiala-
kulhat az ellenséges közhangulat: ezeknek semmi sem elég!

„Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat!”  Jól hangzik, de 
csak részben igaz. A gazdaság szárnyaló időszakában 2010-
től 10 éven át nem kaptuk meg a korábbi havi plusz nyug-
díjat, nem is beszélve a beígért 14. haviról. Ebben az évben 
1 heti, jövőre 2 heti juttatást kapunk. Az  50  000 Ft-os 
nyugdíjas kapott 12 500 Ft-ot, a 2 000 000 Ft-os pedig 
500 000 Ft-ot pluszban! Méltányos? Igazságos?

„A nyugdíjasok is részesülnek a gazdaság emelkedő tel-
jesítményéből”. Jól hangzik, de mi az igazság? A hatályos 
törvény szerint, ha a GDP növekedése meghaladja a 3,5 
%-ot, akkor nyugdíjprémiumot kell fizetni. Tekintsünk el 
attól, hogy 2009-hez képest nem korrigálták az aktuális 
átlagnyugdíjnak megfelelően a számítási metódust, csak 
két évet emeljünk ki a közelmúltból: 2017-ben a kormány 
szerint a GDP növekedés 4,1%, így kaptunk a 0,6%-kal 
számolva 12 000 Ft-ot, ha a nyugdíj elérte a havi 80 000 

Ft-ot. Ténylegesen azonban a növekedés 4,3% volt, így 
mindenkitől elvettek 4000 Ft-ot. A  következő, 2018-as 
év már brutálisabb átverés: a számolt 4,4% helyett tényle-
gesen 5,4% volt a GDP növekedés, így mindannyiunktól 
20 000 Ft-ot vett el a kormány! Mi ez, ha nem a hatályos 
törvények lábbal tiprása, rablás a rászorulóktól?!

„A kormány az adócsökkentés pártján áll.” Jól hang-
zik, de ennek valóságtartalma erősen nézőpont kérdése. 
Az  Orbán-kormány görcsösen ragaszkodik az általa Eu-
rópa bajnok szintre emelt, 27 %-os ÁFA fenntartásához, 
amit a közgazdászok a szegények adójának neveznek. Ez 
tény, nem vitatható. Amire most hivatkozik, hogy az egész-
ségügyi és nyugdíjkiadások részbeni fedezetét biztosító 
munkáltatói szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos 
csökkentését tervezik 2022-ben. Igen, ez így van. Ezzel 
azonban ismét hivatkozási alapot teremtenek arra, hogy 
azt lehessen mondani a nyugdíjasokat érintő minden fel-
vetésre, amit a klasszikus viccben a prímás mondott: „járni 
jár, de nem jut.”

Az igazságtalan, méltányosságot nélkülöző jelenlegi 
rendszer sok sebből vérzik. Amit mi igényként megfogal-
mazhatunk, azt megtette a Nyugdíjas Szervezetek Egyez-
tető Tanácsa (NYUSZET) . Tanulságos olvasmány kor-
osztályunk tagjainak, és a politikai szereplőknek egyaránt. 
(Megtalálható a NYUSZET honlapján.)

Meggyőződésem ugyanis, hogy a nyugdíjas nem költ-
ségvetési tétel! Ember, aki mögött több évtizedes aktív 
munka áll. Ember, aki most is részt vesz a család, a szű-
kebb-tágabb környezet, a társadalom életében. Teszi a 
dolgát, segít erejének, felkészültségének, adottságainak 
megfelelően. Produktív, értéket képvisel, közvetít! És egy 
részük már támogatásra, segítségre szorul. Nem fordulhat 
el jó érzésű politikus, kormány ilyen esetben. Nem hi-
vatkozhat költségvetési korlátra, a nyugdíjalap hiányára. 
Még akkor sem, ha a számok ezt mutatják. Régi igazság, 
hogy a költségvetés mindenkor az adott kormány érték-
választása. Mit tart fontosnak, mit elhanyagolhatónak. 
Gondoljuk végig: az ideihez képest a 2022-re benyújtott 
költségvetésben 40 milliárd forinttal kevesebb szerepel a 
nyugdíj-kiadásokra, mint ebben az évben! És felsoroljam, 
hová jut több, sőt sokkal több? Nem szeretnék demagóg 
lenni, ezért inkább Önökre bízom, hogy megtippeljék, 
vagy utána nézzenek.

Beáraztak minket! Ennyit érünk a hatalom szemében. 
A gondolatait lejegyezte:  

Lukács András,  
Miskolc, 2021. május

Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Egészségi problémáktól nem kell tarta-
nia, de azért vigyázzon, ne terhelje túl 
magát. Olyan észszerű ütemtervet ál-
lítson össze, amelynek segítségével úgy 
oszthatja be a napi rutinfeladatokat, 
hogy azokat kényelmesen elvégezhesse. 
Így nem fárad el estére.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Ebben a hónapban kihívásokkal kell 
szembenéznie, de készen áll arra, hogy 
gond nélkül leküzdje azokat. A család 
pénzügyi helyzetén megfelelő költségve-
tés-tervezettel javíthat, az otthoni nézet-
eltéréseket pedig jó diplomáciai érzékkel 
képes lesz kezelni.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Készüljön fel rá, hogy júliusban a mun-
kahelyi légkör nem lesz éppen kedvező, 
a fiatalabb kollégákkal többször keve-
redhet konfliktusba. Próbálja kideríteni, 
mi lehet az oka a rendszeres vitáknak, de 
mindezt nyugodt hangnemben tegye, 
ne legyen kioktató.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Gondolatait túlságosan lekötik minden-
napi feladatai, ami egy idő után stresszt 
és fizikai problémákat okozhat. Heti 
néhány alkalommal egy-két órát szán-
jon kikapcsolódásra. Szervezzen családi 
programokat, ha pedig egyedül él, talál-
kozzon a barátaival.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Eseménydús, egyben eredményes lesz 
ez a hónap. Tény, hogy nem unatkozik 
majd, de ideje nagy részét a munka tölti 
ki. Ennek ellenére nem lesz oka panasz-
ra, mert meghozza gyümölcsét, ponto-
sabban: javíthat anyagi helyzetén. Persze 
azért közben pihenjen is.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Ez remek időszak arra, hogy új baráto-
kat találjon, mert többet jár emberek 
közé. Most esélyes, hogy olyanokat is-
merjen meg, akikkel közös az érdeklő-
dési körük, és lesz, akitől sokat tanulhat, 
hogyan tehetné még jobbá a saját és a 
családtagjai életét.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

A környezetének mindig fontos szerep 
jutott az életében, de észre sem vette, 
hogy nem mindenki őszinte, akiről azt 
hitte, megbízhat benne. Miután erre 
rövidesen rájön, a jövőben tartsa magát 
távol az illetőtől, és máris javul az általá-
nos állapota.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

A tavalyi nyár után idén már nem kell 
lemondania arról, hogy néhány napra 
elutazzon családdal vagy barátokkal. 
Az együtt töltött időnek, pihenésnek, 
kikapcsolódásnak köszönhetően feltöl-
tődik, és mind fizikailag, mind lelkileg 
megújulva tér majd haza.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Szüksége lesz mások segítségére, és ki-
derül, kire számíthat ilyen helyzetben. 
Nem kell komoly problémára gondol-
nia, de így megtudhatja, ki az, aki ké-
pes némi áldozatot hozni önért. Lehet, 
hogy csak nemrégen ismerik egymást, 
de benne igaz barátra lelt.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Ideje, hogy felhagyjon a másokkal való 
összehasonlítással, nincs semmi oka, 
hogy kisebbségi érzése legyen. Csak sa-
ját életét nehezíti meg. Nézzen körül  
az ismeretségi körében, a munkahelyén, 
és rájön, jelenlegi helyzetét látva sokan 
cserélnének önnel.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Mozgalmas hetek várnak önre, de képes 
minden helyzetre nyugodtan reagálni, 
csak engedje el azokat a gondolatokat, 
amelyek bármiben is akadályt jelen-
tenek. Ha ötletei megvalósítására ösz-
szpontosít, nem érheti csalódás sem a 
magánéletében, sem munkájában.

Halak
II. 20.–III. 20.

Az egyik barátjának magánéleti prob-
lémája van, legszívesebben önhöz for-
dulna segítségért. Nem tudja azonban, 
hogyan kérje meg, mert fél a visszauta-
sítástól. Mivel ön már érzi, hogy valami 
gond van vele, nyugodtan kérdezzen rá, 
nem veszi tolakodásnak.
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SPÓROLÁS.

Rejtvényünk számozott soraiban 
Müller Péter, a népszerű magyar író 

sajátos okfejtése olvasható.
Az április havi megfejtés:

Ha a természetnek annyi törvénye volna, 
mint az államoknak, az isten se tudna 

felette uralkodni.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Fuzik Mihályné, Aldebrő
Mostani beküldési határidő:

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

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


