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Szerkesztői üzenet

„Nézd az arcát!”

A tánc a pillanat művészete, az idős ember tánca még inkább. 
A szeniortánc ünnepét „ültük” augusztus végén a Balatoni 
Randevú keretében megrendezett szenior örömtánc találko-
zón. Egyszerre járta a Radetzky Marschot 475 kortársunk, 
és mondhatom: felemelő látvány volt. (Lásd a tudósítást a 10. oldalon – a szerk.) 
Összehangolt, szépen megformált mozdulatok, szemet gyönyörködtető formák és lágy 
slisszanások – ez mind csak a felszín. Lelket mozdító szavakkal, a történés varázsát 
hirdető mondatokkal próbálom bemutatni a ragyogó összképet.

Színes pólók forgataga, szűnni nem akaró lelkes ritmusözön; a többségében női 
táncosok énidejének legszebb pillanatait lesem ki.

Állok Radvánszki Edittel – a fő oktatóval – a csarnoknyi együtt táncolóval szem-
ben, bámulom a csodát, amikor azt mondja: „Nézd az arcát!”

Tornacipős, vékony lábú asszonyka, nem mai csitri, de arcán még nem vájt mély 
barázdákat az idő. Becsukott szemmel libbenti szoknyácskáját, a terem ablakán 
betűző napsugár megfénylik kissé izzadt homlokán. Két kezét széttárva, széles tom-
porát cseppet sem restellve billegeti ritmusra, és élvezi! Nem szégyell sem magán, sem 
mozgásán semmit, nem talál kivetnivalót abban, hogy a „csípőjét meg a járását” 
hogyan riszálja, és mosolyog. Boldog! És így tesz szinte mindegyik. Érzem, látom, 
tudom, hogy ez az ő idejük. Amikor minden megszűnik körülöttük, csak a zene, a 
tánc, az öröm és a boldogság nem.

Nem is értem, hogy nem tudja összekeverni a lépteket. Egyik sem, pedig nézem a 
lábát (jaj, nehogy felbukjon!). És nemcsak hogy nem esik el, még összhangban is van 
a mellette lévővel. Az meg az övével. Pár irányító, biztató szó az oktatótól, néhány 
gyorsan megtanult mozdulat, és már kész is ez az egész, összegyúrt boldogság. (Még 
nekem, nézőnek sem „csak” egy formás pillanatkép, amit látok.) 

Valahol belül érzem: igaza van a szeniortánc nagyasszonyának, Csirmaz Szilviá-
nak. Ezt a tudást, ezt a készséget védeni kell! Hogy megmaradjon ez a tánc tisztán, 
egyszerűen és boldogítóan élvezetesen és hamisíthatatlanul. Mert ennek van valami 
titka, amit én nem sejthetek, de a többiek – megtanulták – igen. Mert ez a titok 
adja meg a varázst, a pillanat örömét, ami nekünk – öregkorunkban – is jár!

Láttam, van ilyen! Legyen benne részük!
Némethné Jankovics Györgyi
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Jó, ha tudja…
…a bakteriális tüdõgyulladás leggyakoribb 
kórokozója a pneumococcus nevû baktérium. 
…ez a baktérium gyakran megtalálható a 
légutakban akár tünetek nélkül is, és csepp-
fertõzéssel terjed egyik emberrõl a másikra.1

A tüdõgyulladás sajnos ma is 
veszélyes, mert… 
…emiatt a betegek 20-50%-a kórházba is 

Mérlegelje a védõoltás
lehetõségét, ha…
…elmúlt 50 éves, mert az immunrendszer öre-
gedése miatt a fertõzések egyre súlyosabbak 
lehetnek.5 …krónikus beteg, mert az alapbe-
tegség miatt ilyenkor fogékonyabb a fertõzé-

NE HAGYJA, HOGY EGY VÁRATLAN
TÜDÕGYULLADÁS MINDENT ELRONTSON!

kerül.2 …ezzel a betegséggel az emberek 
átlagosan 10 napot töltenek kórházban.3 
...a pneumococcus okozta tüdõgyulladásba a 
korszerû antibiotikus kezelés ellenére átlago-
san a betegek 12%-a belehal.4 
…a pneumococcus a tüdõgyulladáson kívül 
más életveszélyes betegséget is okozhat pl.: 
agyhártyagyulladást és véráramfertõzést.

Azonban mindezt elkerülheti:

sekre.6 …zárt közösségben (pl. idõsek ottho-
nában) él, mert ezeken a helyeken a pneumo- 
coccus cseppfertõzéssel könnyen terjed.

Miért kockáztatna?
Elõzze meg a bakteriális
tüdõgyulladást! Oltassa be magát!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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Az érezhettem, hogy a vers, a szöveg és daltanulás nagyon 
frissen tartotta a gondolkodásomat, karbantartotta a me-
móriámat. Sajnos öt éve ez a csapat befejezte a fellépéseit, 
ami elhatározást a tagok korának az előrehaladása, vala-
mint ennek kapcsán tagjaink kiválása hozta. Napjainkban 
a régi társulatuk Dal kommandó- néven él tovább.

A megyei nyugdíjas szövetség elnöke 13 évvel ezelőtt 
megkeresett azzal, hogy lenne-e kedvem segíteni a szervezet 
munkáját. Igent mondtam, és azóta alelnökként dolgozom 
a megyénél, amit nagyon szívesen csinálok annak ellenére, 
hogy már jócskán elszálltak felettem az évek. Elsősorban a 
kulturális területen vállalok munkát, a csoportok és a szó-
listák fellépéseinek szervezésében és lebonyolításában. Na-
gyon sok jó énekes együttesünk van, ezért minden évben 
megszervezzük a helyi, majd a regionális bemutatókat és 
küldjük az együtteseket és a szólistákat az országos fesztivá-
lokra. Rendszeresen ott vagyunk Győrben, Salgótarjánban, 
és amikor ott volt Csillebércen is.

Most így a járvány miatti bezártság után érezhető az, 
hogy ezek a csoportok mennyire hiányolják a közönség 
előtti fellépést, ezért szinte naponta keresnek meg és ér-
deklődnek a bemutatkozási lehetőségeket illetően.

Az egész életem és a munkám is arról szólt, hogy ha te-
hetjük, segítsünk azokon, akik az embertársaikkal szemben 
valamilyen okból hátrányba kerültek. Ez a meggyőződés ve-
zérelt akkor is, amikor nemrégiben megérintett egy kisfiú 
sorsa, akinek a napi gyógykezelését Budapesten tudják csak 
elvégezni, de a szülők nincsenek olyan helyzetben, hogy a 
kezelésre történő rendszeres feljárást anyagilag biztosítsák.

Úgy gondoltam ez életem egy újabb kihívása, ezért egy 
olyan rendezvény megszervezését határoztam el, ahol jó-
tékonysági célra szólíthatjuk fel a környezetünkben élő 
személyeket, és vállalkozásokat. A kapcsolatunk az önkor-
mányzattal és a szimfonikus zenekarral nagyon jó, ahol 
azonnal megértették a felhívás humánus jellegét. Az  első 
szóra biztosították a lehetőséget, a termet a jótékonysági 
rendezvényünkhöz. A  jótékonysági esten 358 ezer forint 
jött össze, amit át tudtunk adni a kisfiú szüleinek.

Ezzel üzentük az országban élőknek azt, ha öregek is va-
gyunk, minket még mindig érdekelnek a fiatalok problé-
mái, ezért amiben tudunk, mi segíteni fogjuk az utánunk 
jövő generációt, mert ez nekünk örömet jelent. 

Ha egy ember jól érzi magát egy közösségben oda szíve-
sen megy vissza és tesz is érte, annak ellenére, hogy ha már 
a sokszor elkopott porcok és szívek ezt nehézzé teszik. Van 
még egy nehezítő pont a férjem, akiről gondoskodnom 
kell, ami számomra egy plusz kihívást jelent. De hát a sors 
ezt a kihívást szánta ránk, ezt kell csinálni. 57 éves házasok 
vagyunk, ezért ki kell tartanunk egymás mellett.

Szeretem a szépet a világunkban, a művészetben, hall-
gatni az üdítő zenét, a szép dalokat, és verseket. Az életben 
a senior színpadunkkal nagyon sok szép sikert értünk el, 
ami mindig újabb erőt tudott adni a következő feladatok 
leküzdéséhez. Annak ellenére, hogy elmúltam 80 szeretnék 
még egy kicsit „nyüzsögni” a szövetség életében, örülni az 
újabb sikereknek, és a családnak, a most júliusban meg-
született első dédunokámnak és látni azt, hogy a környeze-
temben lévők még megélhetnek egy szebb jövőt.  

Jót tenni másokért soha nem késő!

Az aktív életet követő nyugdíjas éveiben gyorsan meg-
találta azt a közösséget, ahol fizikailag és szellemileg is 
karban tudta tartani magát, majd a Vas megyei nyug-
díjas szövetség alelnökeként vált országosan is ismertté 
azzal, hogy a szövetséghez tartozó klubok kulturális éle-
tét szervezte, segítette a regionális, és országos rendez-
vényeken történő megjelenésüket. Mészáros Róbertné 
Magdikáról a következőket tudhattuk meg:

Család, fiatalság, aktív munkás évek 
Sokgyerekes családban nőttem fel, ahol négyen voltunk 
leányok, akiket nem volt egyszerű felnevelni. Édesanyánk 
elsődlegesen a családdal, a gyerekek nevelésével foglalko-
zott és nem is ment el más helyre dolgozni. Én elkezdtem a 
középiskolát, de egy év után látva az otthoni anyagi nehé-
zségeket átmentem egy gyors és gépírói iskolába, amit sike-
resen el is végeztem és 16 évesen elhelyezkedtem, fiatalon 
kezdtem el a vasútnál dolgozni.

Már az első időkben bekapcsolódtam a vasúti szakszer-
vezet munkájába és e mellett a híres szombathelyi vasutas 
tánccsoport tagja voltam, ahol évente nagyon sok fellépé-
sünk volt. Később munkahelyet váltottam és az ÉDÁSZ-
hoz kerületem, ahol 1966-ig dolgoztam. Közben férjhez 
mentem és megszületett a fiam, majd később a leányom. 

A következő munkahelyem a Vas Megyei Víz- és Csator-
na Szolgáltató volt, ahol először személyzeti nyilvántartó-
ként dolgoztam, de közben a gyerekek és a család mellett 
leérettségiztem és még hat évet humánpolitikai képzésben 
is részt vettem mielőtt személyzeti és oktatási osztályve-
zetőnek neveztek ki. Itt nagyon sok olyan egyéb dolog-
gal foglalkoztunk, ami a munkavállalóink családi életét is 
érintette, a lakáskérdéstől, a továbbtanuláson keresztül, a 
gyerekek iskoláztatásáig. Ezt úgy éltem meg, hogy ezekkel 
az embereket érintő kérdésekkel mindig nagyon szerettem 
foglalkozni annak ellenére, hogy a személyes dolgokkal 
való foglalkozás mindig kényes terület volt, mivel minden 
ember másképpen fogadja a magán életéhez történő külső 
közeledést. Különösen büszke vagyok arra, hogy a felnőt-
tek speciális vízműves és csatornaműves szakmunkásképzés 
terén az országban egyedülálló lehetőséget biztosítottunk 
a dunántúli térségben továbbtanulni vállalkozók számára. 
Székesfehérvártól, Siófokig fogadtuk képzésre a szakem-
bereket. A rendszerváltáskor viszont sokan azt gondolták, 
hogy a személyzeti munkára nincs szükség, ezért 53 évesen 
korengedménnyel mentem el nyugdíjba.

Nyugdíjas évek
Sokáig nem tudtam otthon maradni, hiányoztak az em-
berek, az újabb kihívások, ezért elmentem és az egyik 

barátnőmnek segítettem a butikjában eladóként. Később 
jöttek az unokák, amelyek újabb, még fontosabb feladatok 
elé állítottak. Ez alatt az idő alatt keresett meg a Szombat-
helyi Művelődési Központ, ahol egy éve már működött a 
MMIK Senior Színpad és felkértek arra, hogy csatlakozzak 
ehhez a dalos, színjátszó társasághoz. Már fiatal táncos ko-
romban is szerettem a fellépésekhez szükséges felkészülések 
hangulatát, ezért igent mondtam. 

Így lett egy közel 25 éves tartalmas életszakaszom, 
amelyben 20 évig az én vezénylésem alatt működött a 
Senior Színpad társulata. A negyed évszázad alatt nagyon 
sok helyen megfordultunk, Évente két nagyműsorunk 
volt Szombathelyen, de ott voltunk a falu napokon, városi 
ünnepségeken, Idősek Világnapja rendezvényein, és ami 
a szívünknek különösen melengető volt az, hogy 16 évig 
jártuk a környékbeli idősotthonokat. Hat olyan otthonnal 
volt kapcsolatunk ahol rendszeresen felléptünk. Különö-
sen megható volt az, hogy az első sorokban ültek a láb-
nélküliek, akiket arra az időre láthatóan boldoggá tudtuk 
tenni és velünk együtt énekeltek. Az  a tudat, hogy ezek 
a szerencsétlen emberek, ha csak 1,5-2 órára, de eltudták 
felejteni fájdalmaikat, nagyon jó érzéssel töltött el minket. 

2019-ben a 80. születésnapján köszöntöttük Magdit

Vasmegyei nyugdíjas vezetők között
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miatt 43.476 Ft-tal nőtt a nyugdíja. A mínusz 77.223 Ft 
és a plusz 43.476 Ft egyenlege mínusz 33.747 Ft.

Tehát az adott példa szerint a nyugdíjas havi 2.812 Ft-
tal, évi 33.747 Ft-tal kap kevesebbet, még a jelenlegi inflá-
ciókövető emelésnél is!

A középrétegektől vennének el
Az MSZP gyakran hangoztatja, hogy 12 éve 28.500 Ft a 
minimum nyugdíj. Ezzel az a probléma, hogy ennek már 
régen semmi köze nincs a nyugdíjakhoz, csak az ehhez 
köthető juttatásokhoz. Ugyanis még ez is szolgálati időhöz 
van kötve, és aki teljesíti a kritériumokat annak egészen 
biztosan magasabb lesz a nyugdíja ennél. Aki pedig nem 
teljesíti, az ettől az összegtől akár jóval kevesebbet is kap-
hat. Érthető, hogy egy baloldali kormány gondoskodni 
akar az idős, alacsony nyugdíjért megdolgozó emberekről, 
de ezt ne nyugdíj címén tegye. A kedvezőtlen időszakban 
megállapított nyugdíjak felzárkóztatását költségvetési 
forrásból természetesen folytatni kellene. De aki tény-
legesen alacsony nyugdíjért dolgozott meg, annak nem a 
nyugdíját kellene emelni egy bizonyos szintre, hanem szi-
gorú feltételekhez kötött időskori alapjövedelmet kelle-
ne bevezetni. A különbözetet ezen a címen kellene költ-
ségvetési forrásból biztosítani. Már csak azért is, mert nem 
kevesen vannak olyanok is, akik életük során vonakodtak 
a közteherviseléstől, és ezért alacsony a nyugdíjuk, ugyan-
akkor ennek köszönhetően jó vagyoni körülmények kö-
zött élnek. A baloldali kormányok hajlamosak a nyugdíjat 
szociális segélyként értelmezni. A nyugdíj nem szociális 
segély, azért meg kell dolgozni, a segély pedig rászorultsági 
alapon jár.

A baloldali kormányok tévednek abban is, amit gyakran 
hangoztatnak, hogy a százalékos nyugdíjemeléssel nyílik az 
olló. Ez nem igaz! A megdolgozott értékarányok nem nyíl-
nak, azok megmaradnak és ez a lényeg. Differenciált nyug-
díjemelésnél vagy korrekciónál viszont felborulnak az érték-
arányok. A nyugdíjakat nem szerencsekeréken sorsolták ki.

Ugyanakkor valóban vannak törések a nyugdíjrendsze-
ren belül. Például a kedvezőtlen időszakban megállapított 
alacsonyabb nyugdíjak. Ezek felzárkóztatását folytatni kel-
lene. 2009. évtől az inflációkövető emelés miatt a nyug-
díjasok nyugdíja leszakadt a bérektől. Kivéve azokét, akik 
nemrégen mentek nyugdíjba és élvezik a nyugdíjszámítási 
szorzók kedvező változását és a járulékplafon eltörlését. 
Egyes esetekben valóban léteznek extrém magas nyugdí-
jak, ami méltánytalan azokkal a nyugdíjasokkal szemben, 
akiknél figyelembe vették a járulékplafont, sőt degresszív 
számítással alacsonyabb nyugdíjat számoltak. Ezt úgy le-
hetne kompenzálni, hogy nyugdíjemeléseknél egy észsze-
rű határig, például 400 ezer Ft-ig vennék figyelembe az 
emelést, az afeletti rész után nem, és szerencsés lenne a 
járulékplafont visszaállítani, valamint a nyugdíjszámítási 
szorzókon változtatni.

Bán András
szociálpolitikus

 „Az MSZP 
nyugdíjprogramja 
igazságosabb a jelenlegi 
rendszernél” - válasz 
Bán Andrásnak
Válaszcikket kaptunk Miklós Lászlótól, az MSZP szak-
értőjétől, amelyet itt közlünk. 

Az MSZP nyugdíjprogramja a keresetek növekedését is fi-
gyelembe vevő nyugdíj (svájci) indexálást javasolja, amely 
a Fidesz-kormány „értékmegőrző” nyugdíjpolitikája helyett 
értéknövelő nyugdíjemelési rendszert jelent. A  „13. havi 
nyugdíj” nem nyugdíj, hanem egy állami juttatás, ezért an-
nak azonos összegben történő folyósítása indokolt és extra 
költségvetési kiadás nélkül teszi lehetővé az átlagnyugdíjnál 
(150eFt) kisebb nyugdíjjal rendelkezők helyzetének javítá-
sát.

Bán András számpéldája nélkül is könnyen belátható, 
hogy Bán András állítása és következtetése téves. Ha a nyug-
díjemelés mértéke magasabb az inflációnál, akkor min-
denki nyugdíja nagyobb mértékben emelkedne, mint a 
jelenlegi inflációkövető rendszerben. A Fidesz-kormány 
„értékmegőrző” nyugdíjpolitikája helyett azért javasol 
értéknövelő nyugdíjemelési rendszert az MSZP, mert a 
kormány inflációkövető, „értékmegőrző” nyugdíjemelé-
si politikája következtében az átlagnyugdíj egyre jobban 
elmarad az átlagkeresettől, és ma már alig haladja meg az 
átlagkereset felét.

A svájci indexálás azonban önmagában nem segítene ér-
demben az alacsony nyugdíjasok helyzetén.

Sőt, kiélezi a nyugdíjak közötti növekvő különbségek 
miatti feszültséget. Okkal fogalmaz úgy Farkas András (a 
„nyugdíjguru”) a nyugdíjemelések kapcsán, hogy: „A nyug-
díjrendszerben a szegény még szegényebb, a gazdag még gaz-
dagabb lesz.” Ha 2021-ben 5%-os nyugdíj emeléssel számo-
lunk, akkor az 50eFt/hó nyugdíj esetén 30eFt, a 127eFt-os 
medián nyugdíj esetében 76,2eFt, a 153eFt/hó átlag nyug-
díj esetében 91,8eFt, 300eFt/hó esetében 180eFt, 800eFt/
hó esetében 480eFt többlet jövedelmet eredményez 2021-
ben. És az idő előrehaladtával ezek a különbségek tovább 
növekednek. A 100 és 400 eFt-os nyugdíj 5 százalékos eme-
lése után a két nyugdíj közti különbség nő 300eFt-ról 315 
eFt-ra. Ha minden évben 15eFt-al növekszik a két nyugdíj 
közötti különbség akkor hét év alatt annyival növekszik a 
400eFt-os nyugdíjas nyugdíja, mint amennyi hét év múlva 
az alacsony 100eFt-os induló nyugdíjjal rendelkező honfi-
társunk teljes nyugdíja lesz. Ez szétszakítja a nyugdíjas tár-
sadalmat. A nyugdíjemelés rendszere – amint erre a nyug-
díjguru is rámutatott – teljesen igazságtalan, méltánytalan 
és be kell avatkozni mielőbb, mert a nyugdíjas társadalom 

Az alábbi cikkek közlésével arra kívánt rámutatni a szerkesztőség, hogy nyugdíj-
ügyben milyen szerteágazó vélemény-halmaz, javaslat-özön található meg a mai 
közbeszédben,  a politikai közéletben. A véleménykülönbségek jól érzékelhetők, 
az érvek-ellenérvek tengerében az olvasónak kell eligazodnia. (A szerk.)

Százezrek nyugdíja csökkenne 2024-től – 
nagyító alatt az MSZP nyugdíjprogramja

Bán András szociálpolitikus a Magyar Szocialista Pár 
nyugdíjprogramját vette nagyító alá és számolt. 

Az MSZP közzétette választási nyugdíjprogramját, amely-
ben garantálta, hogy „minden nyugdíjas jobban jár“. Mint 
írják 150 szakértő bevonásával hónapokon át készítették 
a programot. Folytatják a 13. havi nyugdíj visszaépítését, 
de „sokkal igazságosabban, mindenkinek azonos összegben 
folyósítják“. A nyugdíjemelés meghatározásánál az infláció 
mellett a keresetek emelkedését is figyelembe veszik, azaz az 
úgynevezett svájci indexálást alkalmazzák majd oly módon, 
hogy az inflációval mindenki nyugdíját megemelik, a bér-
növekedés alapján fennmaradó részt pedig minden nyugdí-
jas azonos összegben kapja majd meg. „Nyugdíj kalkulátort 
is készített az MSZP 2022-re, amellyel mindenki kiszámol-
hatja, hogyan emelkedne a nyugdíja az Orbán-kormány le-
váltása után,“ mondta Tóth Bertalan egy sajtótájékoztatón.

A 2022 évi kalkulátor 5,35% svájci indexet vesz figye-
lembe, „ebből 3%-ot mindenki megkap, hogy a reálértéket 
mindenki ellátása megőrizze, de az efeletti részt (2,35%) 
azonos összegben osztjuk szét a rendelkezésre álló keret-
ből“ - írják. A 2,35% 3.622 Ft fix összeget jelent mindenki 
esetében.

Az MSZP nyugdíjprogramjával az a gond, hogy sok 
százezer ember nemhogy jobban járna, hanem még a je-
lenlegi inflációkövető nyugdíjkorrekciót sem kapná meg, 
amit idáig megkapott, ezzel felborítanák a megdolgozott 
értékarányokat. Ez matematikailag bizonyítható. Tehát 
nem igaz az az állítás, hogy az MSZP nyugdíjprogramjával 
mindenki jobban járna, sőt még a nem sokkal átlag feletti 
nyugdíjak is sérülnek, csökkennek az éves emeléseknél.

Az ördög a 13. havi nyugdíj azonos összegben való fo-
lyósításában lakozik. Most még csak félhavi nyugdíj jár 
mindenkinek, ami programjuk szerint 2024-re teljesedik 
egy havi átlagnyugdíjra. Így 2024-ben már sok százezer 
ember az MSZP által garantált inflációkövető emelést sem 
kapja meg, mivel a magasabb nyugdíja és a 13. havi átlag-
nyugdíj különbsége a bérnövekedésből adódó fix összeget 
lenullázza, de még a „garantált“ inflációkövető emelésből 
is lefarag, nem is keveset. A 2024. évet kell alapul venni, 
mert addigra forrja ki magát a trükkös program, ami idő-
zített bombaként 2024. évben robban.

Egy példa nem félhavi átlag, hanem már a 2024. év-
ben megvalósuló egész havi átlagnyugdíjjal számolva:

Vegyünk például egy 220.000 Ft-os nyugdíjat alapul, 
ami az MSZP szóhasználatával élve sem számít „luxus-
nyugdíjnak”, akár fizikai szakmunkával is elérhető „mun-
kanyugdíj”.

A kalkulátor szerint 220.000 Ft-os nyugdíj esetén az 
emelés 6.600 Ft az infláció alapján, és 3623 Ft a béremel-
kedést követő rész után mindenkinek azonos összegben. 
Összesen: 10.223 Ft. Így az emelt nyugdíj 230.223 Ft lesz. 
Ez az összeg felelne meg a 13. havi teljes nyugdíjnak 2024. 
évben. Az  MSZP által bérnövekedésként infláció felett 
adott fix 3.623 Ft-ot megszorozzuk 12 hónappal, akkor 
43.476 Ft-ot kapunk. Ennyi az éves plusz a svájci indexálás 
miatt. A 13. havi nyugdíj esetében az átlagnyugdíjat kap-
juk meg egyenlő arányban, 153.000 Ft-ot.

A 230.223 Ft nyugdíjból, ami normál esetben a 13. 
havi nyugdíjnak felelne meg, kivonjuk az átlagnyugdíj-
nak megfelelő összeget, a kb. 153.000 Ft-ot. A különbség 
77.223 Ft, ennyivel kap kevesebbet 13. havi nyugdíjként 
a példában érintett nyugdíjas. Viszont a svájci indexálás 
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Karácsony Mihály: 
vonzóvá kell tenni 
a nyugdíjasoknak szánt 
programot
A nyugdíjak kérdésében a Közös Alap nevű ellenzéki doku-
mentum néhány sarokkövet lever, amit mi támogatunk – 
mondta Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Egyesü-
let elnöke. Négy kérdésben külön-külön mindegyik párttal 
megegyeztünk – tette hozzá.

Az egyik, hogy vissza kell állítani a vegyes indexálást. „Ez 
azt jelenti, hogy nemcsak annak alapján emelik a nyugdíjakat, 
amekkora inflációt várnak egy adott évben, hanem a bruttó 
bérkiáramlást is figyelembe kell venni. Hogy ezt milyen arány-
ban, az már politikai döntés kérdése. Az terjedt el, hogy svájci 
indexálás, de megjegyzem, Svájcban nem így csinálják.”

Kiindulópont, hogy mit határoz meg a költségvetési tör-
vény, amely szerintünk tudatosan hibásan, mindig alábecsü-
li az inflációt – folyatta Karácsony Mihály.

„Például erre az évre a törvény három százalékos inflációt 
írt elő. Ebből az következett, hogy január elsején az időseknek 
három százalékkal emelték a nyugdíját. A törvényben a bérki-
áramlás 11, 4 százalékot határozott meg, de ebből nem része-
sültek a nyugdíjasok. Mi azt követeltük, hogy ne várjuk meg az 
egy év tapasztalatai után a nyugdíjkorrekciót, hanem már fél 
év után kerüljön rá sor. 

„Jövőre megint három százalék van beírva, miközben ma 
már tudjuk, hogy négy-öt százalék körül lesz a fogyasztói ár-
emelkedés. Kérdés, miért ír ennyit a költségvetés? Nem is az ő 
dolga. Az inflációért a Magyar Nemzeti Bank a felelős. Neki 
kell ezt garantálni. A Nemzeti Bank rendre sokkal többet ír be, 
mint a költségvetés. Tehát a költségvetés fittyet hány arra, hogy 
akinek ez a dolga, mennyit mond, ő beír valamit. Ez tudatos 
alultervezés – mondjuk, tévedés. De amikor ez már a negye-
dik-ötödik évben így történik, akkor már nehéz ezt tévedésnek 
mondani.”

A második kérdés, hogy a nyugdíjak között egyre nő a 
szakadék. „Míg a legmagasabb nyugdíjak az elmúlt kilenc év 
alatt 150 százalékkal nőttek, addig a legalacsonyabb nyugdíjak 
csak 27 százalékkal. Ebben részben ott van a cserélődési hatás, 
hogy akik belépnek, azoknak magas nyugdíjuk van, részben pe-
dig az infláció emelkedéséhez kötött nyugdíjemelés, ami nyilván 
többet eredményez a nagyobb nyugdíjaknál. 3-400 ezer forin-
tot megemelni három százalékkal az más, mint a 70-80 ezer 
forintot. A közös alapban az is benne van, hogy csökkenteni kell 
ennek a mértékét.

A harmadik kérdés, hogy az alacsony nyugdíjjal rendel-
kezőknél felzárkózási programot kell indítani, mert akik 
régen mentek nyugdíjba és csupán az inflációval növelték 
a nyugdíjukat, azok nagyon lemaradtak – folytatta a Nyug-
díjas Parlament elnöke. „Indokolatlan, hogy állami forrásból 

az egyik többet kapjon, mint a másik. Mert ami képzettségben, 
tapasztalatban, munkaerőpiaci helyzetéből adódó előnye volt, 
azt most már a nyugdíjban nem kell tovább fokozni. Az az 
induló nyugdíjban meglátszott, de most már ő is nyugdíjas, a 
társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helye az, hogy ő is a 
nyugalmas éveit éli. Ott már nem kell a társadalmi különbségek 
fokozása.”

Hogy ne legyen extrém magas a nyugdíj, ahhoz sokan 
csak egy eszközt használnak, ez a járulékplafon alkalmazása, 
de van másik öt eszköz, amivel lehetne ezt limitálni – muta-
tott rá Karácsony Mihály. „Ma is hatályos az a törvény, hogy 
amennyiben a keresete 370 ezer forint valakinek, akkor az efö-
lötti résznek csak a 90 százalékát kell figyelembe venni, ha 420 
ezer forint fölötti, akkor csak a 80 százalékát. Volt erre javasla-
tunk, ezt népszavazási kezdeményezésre be is adtuk. Természe-
tesen el is utasították, de másképpen nem tudtunk a hatalom-
mal kapcsolatba kerülni, mert nem állt velünk szóba, mint más 
civil szervezettel sem. Erre mi kitaláltuk, hogy minden javas-
latunkat népszavazási kezdeményezésbe formáljuk. A Nemzeti 
Választási Bizottság, nagyon alaposan, 10-13 oldalas érveléssel 
elmondta, hogy miért nem támogatja. De legalább volt válasz. 
Megjegyzem most a kormány által indított népszavazásnál nem 
13 oldalas érvelés volt, hanem háromnegyed oldalas.”

A negyedik pont, ami szerepelt a követeléseinkben és 
megjelent a közös alapban is, az az, hogy létre kell hozni 
egy intézményes egyeztetési formát, ahol minden kiszámít-
ható, előre tervezhető és azt a rengeteg problémát, ami a 
nyugdíjasoknál felgyülemlett, szépen vegyük sorba, hogy mi 
ezeknek a megoldása – folytatta az elnök. „Lehet ebben az 
ukrán nyugdíj, az idősotthonok problémája. Van egy problé-
matérképünk, ebben 40-45 ügy. 19-et beadtunk népszavazási 
kezdeményezésre. De tudjuk, hogy mi a hatalom válasza. Ami 
a közös alapban szerepel, azt mi támogatjuk. Vannak, amiket 
át kell gondolni, például azt, hogy az átlagnyugdíjat és az át-
lagbért nem lehet összehasonlítani. Az előbbi nettóban, utóbbi 
bruttóban van megadva. Azért csalóka, mert Európa majdnem 
minden országában a nyugdíj az bruttó. Nálunk is bruttóban 
számolják ki, de nem utalják azt, amit úgyis be kellene fizetni. 
Mindenki, aki azt mondja, hogy a nyugdíjasok nem adóznak, 
az téved. Áfát fizet, jövedéki adót, telekadót, gépjárműadót, 
mindazt, amit az emberek közteherként viselnek, azt a nyug-
díjasok is fizetik.”

Karácsony Mihály a választásig tartó időszakról azt mond-
ta, „a jövő évi választásokig minden nyugdíjas még négyszer fog 
kapni pluszpénzt. Meg fogja kapni novemberben a 3,6 száza-
lékos infláció után járó kiegészítést, majd a nyugdíjprémiumot, 
januárban a költségvetési törvényben szereplő három százalékos 
emelést, és meg fogja februárban kapni, amit ők 13. havi nyug-
díjnak neveznek – ennek a juttatásnak kétheti részét. A nyug-
díjasok természetesen nagyon örülnek ezeknek a pénzeknek.”

 „Azt várjuk az ellenzéki pártoktól, vegyék számításba, hogy 
a legnagyobb aktivitást a nyugdíjasok fejtik ki ma és még nem 
vonzó az a program, amit a nyugdíjasoknak mondanak.”
Részletek a KlikkTv Tíz című műsorában elhangzottakból, 

forrás: hírklikk.hu

nem kell, hogy tükrözze azt a hatalmas anyagi megosztott-
ságot, amely egyébként is jellemző a magyar társadalomra. 
Vannak, akik szerint a nyugdíjrendszerben (is) jelentős mér-
tékű átcsoportosítás történik a rövidebb életű szegényektől a 
hosszabb életű gazdagokhoz.

A fenti számpéldából látható, hogy az MSZP nem té-
ved abban, hogy „a százalékos nyugdíjemeléssel nyílik az 
olló”. Bán András szerint azonban nem ez a lényeg, hanem 
az, hogy: „a megdolgozott értékarányok nem nyílnak, azok 
megmaradnak”, míg „Differenciált nyugdíjemelésnél vagy 
korrekciónál viszont felborulnak az értékarányok. A nyug-
díjakat nem szerencsekeréken sorsolták ki.”

Mi a felosztó-kirovó állami nyugdíjrendszer funkciója?
Itt elérkeztünk egy fontos alapkérdés tisztázásához. Mi 

a felosztó-kirovó állami nyugdíjrendszer funkciója, amely-
ben a mindenkori aktív dolgozók fizetik meg a mindenkori 
nyugdíjasok nyugdíját? Az-e, hogy az aktív pályafutásukat 
befejezők esetében élethossziglan biztosítsa a munkaviszo-
nyuk idején kialakult jövedelem arányokat (és ezen csak kis 
mértékben módosít a nettó jövedelmek figyelembevételének 
degressziója), mert a piacgazdaság igazságosan és méltányo-
san rendezi a jövedelmeket és ezért az arányok fenntartása 
a lényeges? Vagy az, hogy a társadalom minden nyugdíjas 
számára méltányos jövedelmet biztosítson a megélhetéséhez 
és ne tegyen indokolatlan különbséget a nyugdíjasok között? 
Szerintünk ez utóbbi.

Természetesen „a nyugdíjakat nem szerencsekeréken sor-
solták ki”, arra járulékfizetéssel lehet jogosultságot szerezni 
és Bán András véleményével szemben nem csak a középré-
tegek dolgoznak meg ténylegesen a nyugdíjukért, hanem 
mindenki, aki járulékot fizetett. A nyugdíjrendszernek is 
ösztönözni kell azt, hogy az emberek aktív korukban 
hosszú ideig dolgozzanak és minél nagyobb jövedelmet 
szerezzenek, mert ezzel biztosítható a gazdaság megfele-
lő teljesítőképessége és a közkiadások, közte a nyugdíjak 
finanszírozása.  Ezért méltányos és indokolt a nyugdíjak 
megállapítása során figyelembe venni a szolgálati időt és a 
jövedelmet, amint ezt a nyugdíjrendszerünk figyelembe is 
veszi. De a nyugdíjak megállapítása után mi indokolja, hogy 
a nyugdíjemeléseknél különbséget tegyünk a nyugdíjasok 
között?

Nincs szó „megdolgozott értékarányokról”, mert az ál-
lami nyugdíj nem (társadalom)biztosítás alapú. Nem csak 
azért, mert ma már nincs külön fizetett nyugdíjjárulék. 
A  magánnyugdíj (önkéntes nyugdíjpénztár) az biztosítás 
alapú, ott valóban befizetés arányos a juttatás. De szemben 
az állami nyugdíjjal nem feltétlenül élethossziglan és infláció 
követő módon, továbbá nem állami garanciával. Ha a több 
befizetett nyugdíjjárulék kiemelt bánásmódra jogosít, akkor 
az is felmerülhet, hogy a több befizetett egészségbiztosítási 
járulék is VIP ellátásra jogosítson.

Az MSZP azt képviseli, hogy a megállapított nyugdíjak 
emelése biztosítsa az infláció követését, és az efeletti rész 
(a keresetek növekedéséből számolt rész) pedig tompítsa 
a korábban nyugdíjba vonultak és alacsony nyugdíjjal 

rendelkezők, valamint a magas nyugdíjjal rendelkezők 
között kialakult és egyre mélyülő szakadékot. Bán And-
rás a problémát a 13. havi nyugdíj azonos összegben történő 
folyósításában látja. Cikkbeli számpéldájában is együtt keze-
li a nyugdíjemelést és a 13. havi nyugdíjat, amivel az MSZP 
nyugdíjkalkulátora értelemszerűen nem számol, mert az un. 
13. havi (53. heti) nyugdíj nem nyugdíj, hanem egy állami 
juttatás. Azonos összegben azért javasoljuk szétosztani, mert 
szintén alkalmas arra, hogy a szakadék csökkenjen.

Az alacsony nyugdíjak felzárkóztatására számottevően na-
gyobb költségvetési forrással nem lehet számolni

Az MSZP szerint is a szociális ügyeket nem a nyugdíj-
rendszerben kell megoldani, hanem szociális rendszerben. 
A svájci indexálás módszerére és a „13. havi nyugdíjra” vo-
natkozó javaslata kidolgozásánál figyelembe vette azt, hogy 
a covid járvány következtében még évekig nehéz lesz a költ-
ségvetés helyzete, ezért az alacsony nyugdíjak felzárkóztatá-
sára számottevően nagyobb forrással nem lehet számolni. 
Különösen, ha figyelembe vesszük a „13. havi nyugdíj visz-
szaépítését”.A növekvő nyugdíjkülönbségek csökkenté-
sére ezért olyan átmeneti megoldást kell találni, amely 
azonnal segíthet a legnagyobb feszültség mérséklésében. 
Ilyen eszköz lehet, ha a nyugdíjreform kidolgozásáig 
minden nyugdíjas azonos összegű, az átlagnyugdíjnak 
megfelelő, „13. havi nyugdíjat” kap. Ezzel a megoldással 
a nyugdíjasok közel 70%-a jobban jár, mint ha a saját 
nyugdíját kapná meg 13. haviként. Ha pedig a svájci in-
dexálás és az azonos összegű 13. havi nyugdíj hatását együt-
tesen vetjük össze a jelenlegi „értékmegőrző” rendszerrel, 
akkor a nyugdíjasok több. mint 90%-a jobban jár. Az azo-
nos összegű juttatás egyébként nem ismeretlen a jelenlegi 
kormány gyakorlatában sem. A rezsiutalványt sem fogyasz-
tás arányosan osztották és minden egészségügyi dolgozó 
500eFt-ot kapott, függetlenül a fizetésétől.

Ha figyelmesebben olvas Bán András, akkor észrevette 
volna, hogy a 150 fő szakértő nem a nyugdíjügyön, hanem 
a teljes programon dolgozott.   „A baloldali kormányok 
hajlamosak a nyugdíjat szociális segélyként értelmezni” 
véleménye pedig annyira megalapozott, mint az a másik 
oldali vélemény, hogy „A jobboldali kormányok hajlamo-
sak a nyugdíjat adhatónak és a nyugdíjak közötti arányok 
fenntartást prioritásnak tekinteni, mert mindenki annyit ér, 
amije van.”

Miklós László, az MSZP szakértője
(Forrás: hrportal.hu)
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3. nap: Érdekvédelmi Konferencia
A NYOSZ érdekvédelmi konferenciájára az idei Balatoni 
Randevú harmadik napján került sor, amelynek témá-
ja „az önkormányzatok idősügyi gyakorlatának sikerei és 
kudarcai” volt. Öt előadó, ötféle megközelítés jellemezte 
az egész napos rendezvényt. A bevezető gondolatokat Né-
methné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke fogalmazta 
meg. Nemzetközi kitekintést adott a korszerű idősbarát 
településekről, a legfontosabb elvekről és gyakorlatokról. 
Jó és rossz példákkal támasztotta alá azokat a szemponto-
kat, amelyeknek mindenhol érvényesülnie kell, kellene, ha 

az idős korosztály igényeit, szükségleteit teljesíteni kívánja 
egy település. 

Stikel János megyei képviselő (Somogy Megyei Önkor-
mányzat), a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei 
Szövetsége elnöke volt a következő előadó, akinek előadása 
az „Idősügyi tevékenység a Somogy Megyei Közgyűlés gya-
korlatában” címet viselte. 

Ezt követően Jánossy Gábor városi képviselő, idősügyi 
tanácsnok, a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének korábbi 
elnöke, Siófok város önkormányzatának idősügyi munká-
járól adott számot. 

Önkormányzati vezető, Sóly polgármestere, Kaptur Jó-
zsef arra a kérdésre adott választ, hogy „Mit tehet egy kis-
települési önkormányzat az időseiért?” 

Az előadás-sorozatot Kiss Ambrus, Budapest főpolgár-
mester-helyettese zárta. Előadása a „Lehetőségek és korlá-
tok az idősügyi tevékenységben” címet viselte.

A konferencia a NYOSZ tagszervezetek elnökeinek kö-
tetlen megbeszélésével ért véget.

A 3 napos rendezvény támogatója: OTP Bank

Balatoni Randevú – 2021. augusztus 28. – 
szeptember 1.

1 nap: Országos Szeniortánc Találkozó
Az egész napos tánc-kavalkád után megszületett az új ma-
gyar rekordunk!

474 nyugdíjas társunk táncolt a Radetzky-indulóra, ez-
zel megdöntöttük a legtöbb 65+-os együtt táncoló szenior 
hazai rekordját! Ünnep volt és felemelő!

Köszönet és gratuláció minden résztvevőnek, oktató-
nak, támogatónak, segítőnek!

A rendezvény fő támogatója:  
Magyar Szabadidősport Szövetség

2. nap: Országos Dalköri Fesztivál
Az első napi tánc után a dalnak hódoltunk. Dalköri fesz-
tiválunkon 23 csoport mutatkozott be. A  történtek egy 
mondatba sűrítve: a mindennapok pianoi és fortéi közé 
belecsempésztünk egy hatalmas adag harmóniát, örömöt, 
vidámságot és szépséget! Köszönet a csoportoknak, a zené-
szeiknek, a szervező társaknak, valamennyi segítőnek. 
Dalköri fesztivál – eredmények:
NOSZTALGIA BARÁTI KÖR, MOSONMAGYARÓVÁR - Ezüst
BOROSTYÁN KÓRUS, ENESE – Kiemelt Arany
ŐSZIRÓZSA NÉPDALKÖR, HAJDÚBAGOS - Arany
RÁBA DAL ÉS TÁRSASKÖR ÉNEKKAR, GYŐR - Ezüst
PAJTAKÖR HAGYOMÁNYŐRZŐ ASSZONYOK, EGYHÁZASGERGE – Ki-

emelt Arany

TÁBORÁLLÁS DALOSKÖR, VESZPRÉM – Kiemelt Arany
MÁTRAGYÖNGYE HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR, KISNÁNA – Ki-

emelt Arany
BARANYA BOKRÉTA NÉPDALKÖR, PÉCS - Ezüst
CSILLAGFÜRT DALKÖR, BŐNY - Ezüst
VÁCI LABDARÓZSÁK DALKÖR, VÁC - Arany
ESZE TAMÁS DALÁRDA, VÁC - Arany
CSOBÁNC NÉPDALKÖR, TAPOLCA - Ezüst
RÁBCA DALKÖR, ABDA – Kiemelt Arany
VADVIRÁG DALKÖR, SZIL – Kiemelt Arany
OBSITOS NOSZTALGIA DALÁRDA, GYŐR – Kiemelt Arany
JOBBÁGYI DALOSKÖR, JOBBÁGYI - Arany
BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR, MAKLÁR - Arany
HATÁRTALAN DALLAMOK Énekkar, GYŐR – Arany
HATÁRTALAN DALLAMOK Zenekar, GYŐR – Kiemelt Arany
DUÓ- BIRKÁSNÉ SEJ EDIT ÉS ROSEMARIE RÉRYCH - Arany
NAPKORI ASSZONYKÓRUS, NAPKOR - Arany
ŐSZIRÓZSA DALKÖR, MOSONMAGYARÓVÁR – Arany

A rendezvény fő támogatója:
Nemzeti Kulturális Alap

Fotó: Demeter Ferenc alelnök NYOSZ
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Szépkorúak sportnapja 
– 2021 Bátonyterenye

A Kisterenyei Kastélykerti Nyugdíjas Klub, a Nyugdí-
jasok Nógrád Megyei Szövetsége, az „Életet az Éveknek” 
Országos Szövetsége Nógrád megyei Szervezete, az Ady 
Endre Művelődési Központ és a helyi Egészségfejlesztési 
Iroda közös szervezésében 2021. augusztus 17-én Bátony-
terenyén került megrendezésre a Szépkorúak Sportnapja a 
Nyári Sportmámor program támogatásával. 

Összesen 16 5 fős csapat nevezett az eseményre Nógrád 
megye minden kistérségét lefedve. Az eredetileg a Sport-
pályára tervezett programot végül a Művelődési Házban 
sikerült megrendezni az előző éjszakai heves viharok miatt. 

A színházterem adottságára tekintettel a kéz, törzs és 
lábak bemelegítését a jelenlévők ülve,  zenére mozogva vé-
gezték el. Ezt követően a csapatok 10 állomáson keresztül 
különböző ügyességi feladatokban pontokra és időre mér-
ték össze tudásukat, mint pl. darts, tollaslabda ütővel kis-
labda szlalomozása, babzsákok és karikák célba dobása, dió 
tojástartóba dobása, de volt agytorna, labda átadása a lábak 
között, derékra kötött lengőteke és tészta-fűző vetélkedő is. 
A versenyzők és a nézők ingyenes egészségügyi szűréseken 
is részt vehettek. 

A személyes találkozás örömével, sok vidámsággal, fel-
szabadult nevetésekkel, és természetesen egészséges küz-
delmekkel telt Sportnapon összesen 123 fő vett részt. 
A résztevőket a hivatalos verseny végeztével egy helyi étellel 
– palócgulyással és túrós rétessel vendégelték meg a szerve-
zők. Az eseményt a szécsényi csoport Örömtánc bemutató-
ja színesítette, melyet az eredményhirdetés követett. 

Minden résztvevő emlék fakorongot, minden csoport 
emléklapot kapott, a dobogósok pedig serleget és érmeket 
vehettek át. Harmadik helyen végzett a Napsugár Nyug-

díjas Klub 2. számú csapata Balassagyarmatról, második 
helyezett a Nyugdíjas Bányász Klub Bátonyterenyéről, a 
dobogó legfelső fokára a nógrádmegyeri Együtt Egymásért 
Egyesület versenyzői állhattak fel.

Családi Egészség 
és Sportnap 
Békéscsabán

Tizenötödik alkalommal rendezte meg a Békés Megyei 
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége a Kulturális Fesztivállal 
egybekötött megyei Családi Egészség és Sportnapját Bé-
késcsabán a Tréning Center Sportcentrumban. A rendez-
vényhez csatlakozott a Nyugdíjasok Országos Szövetsége, 
a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett 
„Sportmámor” rendezvénnyel.

Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő köszöntette 
a szépszámú megjelenteket és köszöntőjében elmondta, 
hogy a rendezvényen igazi családi programról van szó, hi-
szen nyugdíjasok unokáikkal együtt sportolhatnak a mai 
napon. Örömünkre szolgál, hogy a Kulturális Fesztivállal 
egybekötve tudják ezt megrendezni. A pandémia miatt a 
kultúrcsoportok találkozójának megmérettetésére eddig 
nem volt lehetőség.

Szegedi Balázs, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke be-
szédében kitért rá, hogy nemcsak a 20 éveseké a világ, a 
nyugdíjas éveknek nem feltétlenül a passzív pihenéssel kell 
eltelniük, hanem a szépkorúak olyan dolgokkal is eltölt-
hetik szabadidejüket, ami hasznos az egészségüknek. Ki-
emelte, hogy a szülei, nagyszülei példáját követve ő is ilyen 
aktív szeretne majd lenni, mint ezen a rendezvényen részt 
vevő nyugdíjasok. A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek 
Szövetség folyamatosan, évente több olyan rendezvényt is 
szervez, amely a nyugdíjasok szabadidő és kulturális kikap-
csolódását szolgálja.

A rendezvény eddigi és ez évi célja is az idős, nyugdí-
jas korosztály megmozgatása, szórakoztatása, az egészséges 
életmódra nevelés és a prevenció. Mindennek a megyei fő-
szervezője Szrenka Pálné Erzsike, a Békés Megyei Nyugdí-
jas Egyesületek Szövetsége elnöke volt.

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és 
az Egyensúly AE Egyesület munkatársai tájékoztatókkal és 
közösségépítéssel kapcsolatos információkat osztottak meg 
az érdeklődőkkel.

A nap közös bemelegítő tornával kezdődött. Nagyon sok 
embernek van mozgásszervi problémája, ami befolyásolja a 
hétköznapjait, de azt rendszeres mozgással tompítani lehet. 
Majd előkerültek a kisebb-nagyobb méretű labdák. Aki 
akart, kapura rúghatott, megcélozhatták a kosárgyűrűt is, 
de a teke és a tollaslabda barátai is megtalálhatták a számí-
tásaikat. A nagyszülők és unokák szellemi totóban, aszfalt 
rajzversenyen és egyéb ügyességi játékokban próbálhatták 
ki magukat.

A Békés megyei Családi Egészség és Sportnap programját 
színesítette az is, hogy főzőversenyt rendeztek a benevező csa-
patoknak. A bográcsokban elkészült finom ételeket zsűrizés 
után jó étvággyal fogyaszthatta el a több mint 300 résztvevő.

A rendezvény teljes időtartama alatt a látogatókat Békés 
megyei meghívott nyugdíjas csoportok, előadók változatos 
kulturális műsoraival, programjaival szórakoztatta a rende-
ző megyei szövetség.

A sportversenyek eredményhirdetése után mindegyik 
sportágban a résztvevő felnőttek és gyermekek oklevelet 
és tárgyjutalmat vehetett át, valamint jutalmazva lettek a 
főzőverseny eredményes csapatai is.

A támogatásoknak köszönhetően Kaczor Feri, a mulatós 
zene koronázatlan királya koncertje zárta ezt a felejthetet-
len napot.

Örömünkre szolgált, hogy az egész napos programok-
kal, gond nélkül, felhőtlenül szórakozhattak, kikapcsolód-
hattak nyugdíjas társaink és szeretetben együtt lehettünk. 
Az  ilyen és hasonló rendezvényeknek hatalmas közösség-
építő ereje van.

A rendezvényt támogatta:
Miniszterelnökség, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő, Békés Megyei 
Önkormányzat, Magyar Szabadidősport Szövetség 
és a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ.
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Őslények között
Benéztünk Magyarország egy ablakán
Vannak helyek, melyek puszta említése vándorkedvvel 
töltik el szellemünket, lelkünket. Teszárovics Miklós és jól 
összeszokott csapatát is az utazás vágya hevíti július 21-én 
reggel a 15 C-os hidegben. Még jó, hogy az autóbusz az 
indulás előtt negyedórával beállt, mert a rövid ujjú ingesek 
már majdnem összefagytak.

Az alig egyórás úton ketten-hárman a napi sajtóval 
vannak elfoglalva. Egyesek a családjaikról áradoznak vagy 
panaszkodnak, mások politizálnak. Feleslegesen, mert az 
eredmény – mint máskor – most is az: bármit csinál a kor-
mány (bármelyik), máshogy is csinálhatta volna, és valószí-
nűleg úgy lett volna jobb. Páran nem törődnek semmivel, 
„kütyüznek”. Majd pisszenésnyi csendben hallgatták Te-
szárovics Miklós érdekes tájékoztatóit a busz mellett „elsu-
hanó” településekről, és a valamikor szebb napokat megért 
ipari létesítményekről.

Megérkeztünk. A Bányászattörténeti Múzeum előtt va-
gyunk, Rudabányán. Hadobás Sándor, nyugalmazott mú-
zeumigazgató vár minket és már a pár kedves vendéglátó 
szavaival szerény, megnyerő magatartásával sokunkat le-
nyűgözött, de ha akkor még nem, ám szakértő előadásával 
mindenképpen. Ez Magyarország egyik legnagyobb ilyen 
jellegű gyűjteménye. Szerszám, háztartási eszköz, ásvány 
és őslény, adattár segítségével végig követhetjük, hogy év-
századokon, sőt évezredeken keresztül miként fejlődött a 
bányászat és milyen volt a bányásztársadalom életmódja. 
A külön bemutató helyen látható hat bányavájat részlet és 
egy komplett korabeli bánya kovácsműhely. Már az eddig 
beszerzett ismereteket is nehéz lesz elraktározni agyunk 
„polcain”.

A Rudapithecus Látogatóközpont könnyedén, mond-
hatni játékosan ad ismereteket az őslénytani kutatások 
eredményeiről, jelentőségéről. Sokat segít ebben a Kordos 
László professzorral készített riportfilm. Az  első főemlős 
csontot, egy alsó állkapocs töredékét 1965-ben találták, és 
ebből egyből megállapítható volt, hogy egy addig ismeret-
len, kihalt emberszabású majomról van szó, amit Rudapit-
hecus Hungaricus névvel láttak el. Ezután kezdődtek meg 
a rendszeres ásatások, újabb és újabb leletek előkerülését 
eredményezve. Tátjuk a szánkat, hegyezzük a fülünket a 
sok millió év történéseit, érdekességeit hallván. A régi va-
lóság tényei és tárgyi bizonyítékai „tálalása” és látványa 
során. Mai szemmel és aggyal szinte lehetetlenségek. Ős-
elefánt, ősló, orrszarvú, disznó-és szarvasfélék és számtalan 
kisebb állat élt itt ezelőtt tízmillió évvel, melyek szobrai a 
parkban, még a bejárat előtt fogadják a látogatókat. Ki-
váló fényképezési, szelfizési alkalom, ketten azt is megta-
pasztalhatták, hogy az ősló és disznó háta síkos. A földön 
is találták magukat, még mielőtt elhelyezkedhettek volna 
rajtuk. Két derűs pillanat a sok közül. Kamaszos vihogás. 
Az ember soha nem olyan öreg, hogy ne fiatalodhasson.

Aperitif, gulyás, házi sütemények, kávé, üdítők. Sem-
mi sem hiányzott abból, ahogy a helyi Bányász Nyugdí-
jas Klub tagjai vendégül látják a társaságot, folyamatosan 
lesik, kérdezik, hogy ki mit szeretne enni-inni. Figyelem 
a javából. Megilletődött lelki állapotú emberek a másik ol-
dalon. Az elfogódottságot alig lehetett leplezni, de igazán 
nem is akartuk. A sima „köszönöm” itt nem elég! 

Magyarország legmélyebb édesvízi tava a Rudabányai 
Bányató. A sziklák által körbe vett kristálytiszta, ragyogó 
kékeszöld víz egy igazi természeti csoda. Itt  működött ha-
zánk egyetlen külszíni vasércbányája egészen 1985-ös be-
zárásáig. A hátra hagyott hatalmas lyukak idővel megteltek 
vízzel, amit már nem volt értelme kiszivattyúzni. A felgyűlt 
vízből rövid idő alatt egy nagy tó keletkezett, mely szinte 
mai állapotáig emelkedett, legmélyebb pontja eléri a 60-70 
métert. Környezete nem kopár, főleg vörös sziklái között 
és fölött akác-, nyár-, nyír-és fenyőfák, különleges cserjék 
nőttek. A természet visszavette, ami megilleti.

Sokadik együtt töltött napunk, kirándulásunk volt ez a 
mostani. Az eddigiek során idegenvezetőink többségének 
a szereplés vágya fontosabb volt, mint a közlés szándéka. 
Hadobás Sándor helytörténész szerencsére nem ilyen szer-
zet. Munkája iránt érzett alázata sem megalázkodás, sem 
nem fölény. Arra törekedet, hogy ne csak bámészkodjunk, 
hanem lássunk is. Néhány helyen libákat tömnek úgy, 
mint a naiv hallgatóságot, torkába gyömöszölik a kultúrát, 
meggyőződésük, tévedésük szerint hatékonyak. Hadobás 
Sándor felfogása és szereplése nem ilyen volt. Köszönet 
érte, szívünkbe fogadtuk.

Az egész napi álldogálás, séták után visszafelé a lejtő 
megahány idős ember lábait, tüdejét már meglehetősen 
igénybe vette. Néhány keresetlen szó, kisebb káromkodás 
is elhangzott. Most még lehet, a mennyországban már úgy-
sem lesz szabad. Hazafelé Kazincbarcika helyett Edelény. 
A  kastély parkjában és a környéken egy kis séta. Búcsú 
Miklóstól, a NYÉSZ-től és egy mozgalmas, élményekben 
sokáig megmaradó naptól.

Végszó? Azt ígérték, repülni fogunk. Repültünk is a 
múltban. Holnaptól pedig újra csak zötykölődhetünk a 
villamoson… a mában.

-ri -nő

Üdülés Hajdúnánáson 2021.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Szövetsége, rekreációs programjai sorában, hat turnusban 
Hajdúnánáson, a Bányász üdülőben, 2021. július 26-tól augusztus 13-ig 
tartó időszakban, 248 nyugdíjas részvételével üdülést szervezett. A Haj-
dúnánáson történő, nyugdíjasok kedvezményes üdültetésének gondola-
ta először 2015-ben, a (szintén itt a klubvezetők számára megszervezett) 
csapatépítő tréningen vetődött fel. Ekkor kötöttünk együttműködési 
megállapodást az üdülővel, melyben nyugdíjasok kedvezményes, éven-
kénti csoportos üdültetésének megszervezését vállalta Szövetségünk. 
Az ezt megelőző időszakban kevesebb nyugdíjas üdültetését szerveztük 
meg Berekfürdőn, és Gyulán. A hajdúnánási üdülésen az ez évivel, el-
múlt években összesen 7 alkalommal, mintegy 1200 nyugdíjas üdülhe-
tett, kapcsolódhatott ki, és élvezhette a gyógyvíz kellemes gyógyítóhatá-
sát. A rekreációs programjaink sorát gazdagította a 2012-ig működött, 
nyugdíjasok külföldi utaztatásai, és Fekete tengerparti üdültetése is. 
Ezeken az utaztatásokon is több százan vettek részt, és ahogyan sokan 
fogalmaztak: „a Szövetség szervezése nélkül nagyon sokan nem láthatták 
volna Erdély csodás tályait, és a Fekete tengert.” Jelenleg érdekvédel-
mi szövetségünk külföldre, csak Szovátára tervez utaztatást októberben, 
melynek feltételei honlapunkon olvashatóak. 

A Hajdúnánáson található Bányász üdülőt a valamikor működő bá-
nyák bányászainak szakszervezete építette, közvetlenül a gyógyvizes für-
dő szomszédságában. A két ágyas, fürdőszobás, ötven fő befogadására 
alkalmas üdülő, bár egy kicsit „retró” jellegű, de a nyugdíjas pénztárcával 
kompatibilis árai, a valóban változatos „bányász” étkezés, a kényelmes 
elhelyezés, és a fürdő közvetlen szomszédsága nagyon népszerű a nyug-
díjasok körében. Sokan több turnusban veszik igénybe a fürdő gyógyító 
szolgáltatásait. Szövetségünk vezetése, a fürdéseket követő esti, csoportos 
szórakozásról is gondoskodott: a nagyon népszerű táncos dalos össze-
jövetelhez szervezésünkben a zenét, valamennyi turnus esténkéti szóra-
kozásához, szintetizátoron és tangóharmonikán, Varga Lajos barátunk 
szolgáltatta. Sokan igénybe vették és részt vettek a „dottóbuszos” város-
néző kiránduláson. A kiváló hangulatban lezajlott négynapos üdültetés 
részesei lehetett a VIDEOTON Szakszervezet nyugdíjas csoportja is. 

Üdültünk, kikapcsolódtunk, pihentünk, regenerálódtunk, nagyon jól 
éreztük magunkat. Ismeretségek, barátságok szövődtek, és kiválóan szó-
rakoztunk. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva ígértük egymásnak, 
hogy jövőre „Veletek ugyanitt!”

Teszárovics Miklós
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Az év bulija a Nemcsak a 20 Éveseké 
a Világ Nyugdíjasklubban
Nem is tudom, ilyen korban hogy győzzük ezt a nyár végi 
hajrát? Úgy tűnik, a Gondviselőnek különös gondja van 
ránk. A Hit, a Remény, és a Szeretet nevében próbálunk 
élni és cselekedni.

Egyik rendezvény után gyorsan jön a másik, de győz-
zük!!! Úgy mint pl: Berettyóújfalu, a mi 25 éves évfordu-
lónk, Komádi, közben készülődünk a vőfélytalálkozóra, 
augusztus 20-a méltó megünneplésére, majd a mi „Tavasz-
váró Fesztiválunkra” ami most Nyárutó Fesztivál lett, az 
elhúzódó pandémia miatt.

Valljuk meg, nem minden ment olyan gördülékenyen, 
amint azt gondoltuk, de a végeredmény magáért beszél.

Augusztus 14-ére terveztük az eseményt. Előző nap, 
azaz péntek 13-án, végre berendeztük a helyi iskola torna-
termét. Abrosz, asztali díszek, terem feldíszítése, tombola 
sorsoláshoz elkészítve a sok értékes ajándéktárgyak.

Szombaton szintén korán kezdtünk. Kávéfőzés, limoná-
dé készítés, a finom pogácsa feltálalása. A vendégváró ape-
ritif az asztalon várta az érkezőket. Mi is helyrehoztuk ma-
gunkat egy kicsit, kész van minden! Jöhetnek a vendégek.

Jöttek is hála Istennek, ki mivel tudott. Volt, aki autó-
val, volt, aki vonattal - ő értük kiment a mi kis sofőrünk: 
Ádám.

Közben a helyi meghívott vendégek is megérkeztek: 
kedves polgármesterünk Szőllősi Roland, Menyhért-Tó-
th Erika jegyzőasszony, és párja Menyhért Attila a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Mazsu Jenőné a 
Román Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, az IKSZT 
vezetője Ráczné Vajna Nikolett, aki vállalta a műsor leve-
zetését, a Napló szerkesztőségétől Nagyné Kelemen Móni-
ka, az iskola igazgatónője: Molcsán Piroska, és helyettese: 
Pántyáné Ica.  képviselő testület tagjai: Selyemné Évike, 
Bökönyi Dávid. Jelen volt Kurta Szabolcs Tiszteletes úr, 
Gyöki Adina tanárnő, és dalos ajkú lánycsapata. A Hajdú-
Bihar megyei Nyugdíjas Szervezet Szövetségének alelnöke: 
Pappné Ráduly Irma, és nagy örömünkre Kocsi Erzsike is 
megtisztelt bennünket, és mint a technikai főmunkaerő: 
Réz Jancsi.

Megérkeztek a nyugdíjas társaink is Debrecenből, Mi-
kerpércsről, Hosszúpályiból, Esztárból, Derecskéről, Be-
rettyóújfaluból, Hajdúbagosról.

Függönyfelvonás: kezdődhet a műsor.
Klubvezetőnk Tóthné Piri bevezetőjében köszöntötte a 

jelenlévőket, majd Pappné R. Irmuska, szintén mondott egy 
pár kedves szót, aztán Tiszteletes úr szólt a jelenlevőkhöz.

Jöhettek a műsorok: meglepetés volt számunkra Adina 
kis énekkara, a gyönyörű hangú lányokkal nagyon szépet, 
és szépen énekeltek. Mi követtük egy nótacsokorral. Igazán 
színes kavalkád volt a műsor. Volt vers, vidám jelenet, nó-

tacsokor, retró sláger, operett, kuplé slágerek, cigánytánc, 
country tánc, szamba, vicces pantomin. Csapatunk részé-
ről Kincses Gyuláné verset szavalt, Drilla Jóska és párja Er-
zsike egy vidám jelenetet adott elő, Tóthné Piri és Kissné 
Kati duettet énekeltek. Zárásképpen mi is készültünk egy 
kis meglepetéssel, ami a Pocsaj Boney-M volt, azaz: Tóth-
né Piri, Kissné Kati, Szabó Erzsike, és jómagam Kipéné 
Rozika. A  Babilont énekeltük, aztán mi lepődtünk meg 
leginkább a nagy siker láttán, mindenki állva tapsolt, visz-
szatapsoltak bennünket, bizonyára tetszett az előadásunk.

Egy kis levegővétel, és jöhetett az ebéd előtti rövidital, 
majd a finom töltött káposzta, desszertként a lekváros pis-
kóta rolád. Az ebédet egy kis borral, ásványvízzel le lehetett 
öblíteni. A kávét azt folyamatosan főztük.

Ebéd után jött a tombola húzás, újra gyermeki kíváncsi-
sággal, örömmel vártuk a sorsolást. Miután minden tom-
bola tárgy gazdára talált, hogy felrázzuk a nyugvó izmain-
kat, alig vártuk, hogy Bugya Feri

húzza a talpalávalót. Táncra is perdült, aki csak tehette. 
A magyar embert a magyar nóta és a tánc kapcsolja ki a 
legjobban, szellemileg és fizikailag is. Amíg táncol az em-
ber, addig nem fáj semmi.

Ezúton is köszönetet mondunk minden résztvevőnek. 
Köszönjük polgármester úr, és a képviselő testület tagjai-
nak támogatását, végül, de nem utolsósorban Réz Jancsi-
nak a technikai segítségét.

A szakácsnőknek köszönet a finom ebédért, és igazgató 
asszonynak a tornateremért.

Hát így telt a mi gyönyörű napunk.
Ami azután következett, rendbe tenni mindent. Dicsé-

ret a klubvezetőnek és a klub összes tagjának, hogy minden 
zokszó nélkül, flottul ment. Még sok ilyen napot kívánok, 
mindnyájuknak.

Kipéné Rozika

Átadták a NYOSZ 2019-2020. évi irodalmi 
és a 2020. évi fotópályázatának díjait
Régen várt eseményre került sor 2021. augusztus 11-én a 
nyugdíjas szövetség székházában: végre sikerült megrendez-
ni az utóbbi két év irodalmi és a múlt év fotópályázatának 
eredményhirdetését, köszönteni az alkotókat, és bemutatni 
a legjobb alkotásokból készült antológiát. A mintegy 250 
oldalas könyv sorban a 22. és a 23. év hasonló tárgyú írása-
it gyűjti csokorba, és idén először kötetbe kerültek a fotó-
pályázat legjobb képei is.

Mindkét évben két téma adta az írásművek vezérfona-
lát; 2019-ben: Bennünk élő történelem, Emberségből pél-
dát…, 2020-ban: A munkát dalolom, Unokázni jó.

A 2020-as ÖregSZEM fotópályázaton – mint ahogy a 
korábbi években is – három korcsoportban hirdettek ered-
ményt, ahol az időskor életvilágának megörökítése volt a 
feladat.

A zsűrik nevében Erdélyi Tamás (az irodalmi pályá-
zat zsűri elnöke, és a fotópályázat szervezője - zsűri elnök 
Csutkai Csaba) értékelő szavait hallgatták meg a résztve-
vők, majd a fotópályázatokból összeállított válogatást te-
kinthették meg. A jutalmak és az oklevelek átadását köve-
tően az antológia bemutatása következett a sajtó számára.

Emlékeztetőül a díjazottak és a további, az antológiában 
megjelentetett írások alkotóinak (46 szerző) névsora (abc-
sorrendben és évenkénti díjakkal):

Ádámy Ervinné: 2020. 3. díj (próza); Bajnok Lászlóné: 
2020. 2. díj (próza), 2020. 3. díj (próza); Bálint Jánosné, 
Ágoston Ilona: 2020. 3. díj (próza), 2019. írása megjelent 
(próza); Bán Szabó Laura (Szabó Erzsébet): 2019. írása 
megjelent (vers); Barna Lajosné: 2020. írása megjelent 
(próza), 2019 különdíj (próza); Belovai Antalné: 2019. 
írása megjelent (próza); Bodnár Zsuzsanna: 2020. 2. díj 
(próza); Bóna Attiláné: 2019. írása megjelent (próza); Bu-
dai István: 2019. 3. díj (vers); Csermely László: 2020. 3. 
díj (próza), 2019. írása megjelent (próza); Csider Sándor: 
2020. 1. díj (vers); Csizmadia János: 2020. 2. díj (próza); 
Daru Péterné: 2020. 2. díj (próza); Dr. Dudás Jenő: 2020. 
1. díj (próza); Fitó Ica: 2020. 1. díj (próza), 2020. 3. díj 
(próza); Füzik Irén: 2020. írása megjelent, 2019. 1. díj 
(vers); G. Tóth Károly: 2020. 3. díj (próza); Galgóczi Fe-
rencné: 2020. 2. díj (unoka); Gotthard József: 2019. írása 
megjelent (próza); Hajdrik József: 2019. írása megjelent 
(próza); Hoksza Erzsébet: 2020. 1. díj (próza), 2019. írása 
megjelent (próza); Horváthné Peterdy Ilona: 2019. írása 
megjelent (próza); Irázi Tibor: 2019. 2. díj (vers); Kany-
ár Erika: 2019. 1. díj (vers); Keczer András: 2019. írása 
megjelent (próza); Kissné Horváth Júlia: 2019. írása meg-
jelent (vers); Kotnyik Pál: 2019. különdíj (próza); Kovács 
T. István: 2020. 2. díj (próza); Kovacsics Elemérné: 2020. 
3. díj (próza); Márki Éva: 2019. 3. díj (próza), 2019 1. 

díj (próza); Máté Lajos: 2020. 3. díj (próza); Mészáros 
Zsuzsa: 2020. írása megjelent (próza); Mocsanoky Pálné: 
2019. írása megjelent (próza); Pablényi Istvánné: 2019. 3. 
díj (vers); Pável Árpád László: 2019. 1. díj (próza); Perlawi 
Andor: 2020. 3. díj (próza), 2019. írása megjelent (próza); 
Pók Katalin: 2020. 1. díj (próza); Polgárné Dornai Klára: 
2020. írása megjelent (vers), 2019. különdíj (vers); Réz-
man Imréné Nagy Emilia: 2019. 2. díj (próza); Rózsáné dr. 
Lupkovics Mariann: 2020. 3. díj (próza); Sáráné Lukátsy 
Sarolta: 2020. 2. díj, 3. díj (próza); Scheer Istvánné: 2019. 
különdíj (vers); Sóvári Lajos Lászlóné: 2019. 2. díj (pró-
za); Szlávikné Buzás Irén: 2019. különdíj (próza); Takács 
T. István: 2019. írása megjelent (próza), 2019. 2. díj (vers); 
Tungli M. Klára: 2019. különdíj (vers)

Az ÖregSZEM 2020 díjazottjai, és további, kiállításra 
válogatott művek alkotóinak névsora:

I. kategória: I. díj Bereczky Ákos (16 éves, Gyergyó-
szentmiklós, RO); II. díj Kesztyűs Máté (15 éves, Gyula); 
III. díj Kovács Dorottya (17 éves, Budapest); A legifjabb 
különdíja: Veilandics Amira Bianka (Pápa) 12 éves! II. ka-
tegória: I. díj Balogh Adrienn Terézia (Békéscsaba); II. díj 
Körmendy Zizi (Érd); III. díj Jenei Ferenc (Nagydorog); 
Különdíj: Kesztyűs András (Gyula); Különdíj: Oláhné 
Bóta Ilona (Törökbálint). III. kategória: I. díj Nagy Su-
gár (Budapest); II. díj Bárdos Tamás (Budapest); III. díj 
Bartók Andrásné Gyöngyvér (Leányfalu); A legidősebb 
különdíja: Magyar Alfréd (Dunakeszi) 89 éves! Különdíj: 
Lőkös Imréné (Nyíregyháza). Kiállításra javasolt: Peresz-
tegi Hanna (15 éves, Budapest) I.; Takács Márton (16 éves, 
Érd) I.; Bertalan Csaba (Ózd) II.; Csukárdi Sándor (Ho-
mokbödöge); Horváth Stella (Pápa); Kolumbán Lilla (Ko-
lozsvár RO); Radvánszki Krisztina (Mezővári, UK); Sár-
inger Márta (Budapest); Tar Ágnes (Tiszakécske); Urbán 
Tibor (Budapest); Adelmann István (Kaposvár); Dudics 
Pálné (Debrecen); Galgóczi Ferencné (Szerecs-Ond); Héj-
ja Árpád (Csíkszereda RO); Füki Mária (Győr); Kabdebó-
Pintér Erzsébet (Budapest). 

A szövetség ezúton szeretne 
gratulálni, és köszönetet 
mondani az alkotóknak 

a munkájukért, és egyben 
az olvasók figyelmébe 

ajánlani az antológiát, amely 
a NYOSZ-ban megvásárolható 
(2.000.- Ft) ill. megrendelhető.
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Nagyinet

Nagyinet: ablakot 
nyitott az idősek 
világára
A generációs együttműködés új formája
Ötletként indult az ezredfordulón a nyugdíjasok számítás-
technikai képzése, életképességét a hamarosan rajtoló új 
féléves képzési ciklus jelzi. Húsz év alatt - zömmel Győr-
ből, de a megyeszékhelyen kívülről, még Sopronból is je-
lentkezve - nagyjából ötezer időskorú sajátította el legalább 
bizonyos szintig napjaink nélkülözhetetlen tudását.

Az olaszországi nyugdíjasok diákok általi képzését Janko-
vits György, a megyei Pannon Nyugdíjas Szövetség akkori 
vezetője fedezte fel, Nagy Péter, a mai Győri Szakképzési 
Centrum Jedlik Gépipari és Informatikai Szakgimnáziu-
mának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának akkori 
igazgatója pedig azonnal „próbára bocsátotta”, és a Na-
gyinetből azóta fogalom lett. „Kezdetben évente egy-két 
csoport kezdett, napjainkban már nyolc és tizenöt közötti 
a végzős nyugdíjas csoportok száma, egy-egy csoport hat-
tizenöt közötti létszámú – sorolja a számszerű adatokat 
Nagy Péter, a Pannon Nyugdíjas Egyesülethez tartozó Na-
gyinet Számítástechnikai Kör vezetője. – Az oktatást kez-
dettől fogva jedlikes diákok végezték, az első években még 
csak a számítógép kezelésének megtanulása volt a fő fel-
adat, napjainkra azonban meglehetősen széles a tanulandó 
ismeretek palettája.”

Egy-egy kurzus időtartama 13 hét, szeptemberi és janu-
ári starttal, heti egy alkalommal kétszer hatvan percben is-
merkednek a jelentkezők a modern kor eszközeivel. A cso-
portokat két diák irányítja, az egyik kivetítve a tankönyv 
aktuális részét magyarázza, míg társa a lemaradóknak nyújt 
segítséget. A könyvek ajánlott megvásárlásán túl a résztve-
vőket csupán 5.500 forintos költség terheli, amely gyakor-
latilag a számítástechnikai kör tagsági díja. „A szeptemberi 
képzésre augusztus 25. és szeptember 7. között lehetett je-
lentkezni – folytatja Nagy Péter: kezdő csoportba, akiknek 
nincs e-mail címük, a 20/936-3884-es telefonszámon, a 
többi csoport e-mailen a nagyinet.kepzes@gmail.com elér-
hetőségen. – Az oktatásban ezúttal is szerepel kezdőknek és 
haladóknak a számítógép kezelése, míg a fejlettebb része-
ket modulképzésként adjuk át a hallgatóknak. Egyrészt of-
fice tárgyakban a közösségi oldalak megismertetésével, va-
lamint többek között fénykép és video készítés műfajával, 
E-ügyintézéssel, tablet kezeléssel, egészen az okostelefon 
használatáig. A továbbképző csoportokat azoknak javasol-
juk, akik a kezdő és a haladó képzésen már túl vannak, és 
plusz ismeretekre tennének szert.”

Az már menetközben derült ki, hogy a Nagyinet kép-
zésben sokkal több a lehetőség, mint csupán a számító-

gép kezelésének alapfokú megtanítása. Ez pedig nem más, 
mint a két, egymástól távol lévő korosztály közti generáci-
ós együttműködés új formája. Az  oktatásokon tapasztal-
ható kölcsönös tisztelet mellett a diáktanárok egy egészen 
új területen, új oldalukról mutatkozhattak meg, számosan 
ennek nyomán választották a pedagógusi pályát. Az idősek 
ugyanakkor megbizonyosodhatnak arról, hogy a fiatalok 
mennyire fogékonyak az újra, tudásukat türelmesen átadva 
az újra padokba ülőknek. „A nyugdíjasok életét is alapo-
san megváltoztatja a Nagyinet képzés, általa megkapják az 
élethosszig tanulás lehetőségét. Korszerű, önbizalmat nö-
velő tudáshoz jutnak, magányt oldó új világ, új kapcsolati 
lehetőségekkel nyílik meg előttük. Az eltelt két évtizedben 
jelentős számban, közel ötezren végezték el sikeresen a 
számítástechnikai tanulmányokat. Éppen ezért bátran ja-
vasolnánk más iskoláknak is hasonló képzés beindítását, 
sőt, mozgalmat lehetne indítani akár a községekben is vál-
lalatoktól származó, feleslegessé vált, de még jó eszközök 
átadásával szélesebb réteg bevonására – zárja szavait a szá-
mítástechnikai kör vezetője.

Mohay Gábor
(Az írás a Kisalföld c. napilap  
nyugdíjas oldalán jelent meg.)

Csak egy tipp volt Veszprémben…
„Csak egy Tipp „ olimpiai esélylatolgató versenyt hirde-
tett meg nyugdíjasok számára fél évvel ezelőtt a Fegyveres 
Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja, mely-
nek  ünnepélyes eredményhirdetésére 2021. augusztus 23-
án került sor Veszprém városi  kulturális központjában, az 
Agórában.

Az eredményhirdetést megtisztelte Hegedűs Barbara 
Szilvia Veszprém város alpolgármestere,  Paulics István a 
Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Veszprém megyei Egye-
sület Elnöke, Török Lajos   a Veszprémi Érdekvédelmi 
Egyesület Elnöke, a Veszprémi Nyugdíjas Klubok Vezetői 
Fórumának vezetője, Nincsics Lajos a Veterán Repülők és 
Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének titkára, Demeter 
Ferenc a NYOSZ alelnöke,  a Veszprém megyei nyugdíjas 
szervezet vezetője, és Sós Gyula alezredes, a MH.6. Hadki-
egészítő és Toborzó Központ Parancsnoka. 

Az eredményhirdetési rendezvényt megnyitotta és leve-
zette Terebessy József Szilveszter nyá. ezredes.

A „Csak egy tipp”   versenykiírása szerint a benevezet-
teknek a megszerzett olimpiai arany, ezüst és bronzérmek 
számát kellett előre megtippelni, amely versenyben a meg-
szerzett minden arany érem tipp 7 pontot, az ezüst érem 
tipp 5 pontot, míg a bronz érem tipp 4 pontot ért.

A verseny célja az volt, hogy a nyugdíjas szervezetek tag-
jait mozgósítsa, hogy minél többen kísérjék figyelemmel 
az olimpiát.

A versenyre  a megyei nyugdíjas szervezetektől összesen 
73 tipp érkezett. 

Az okleveleket és a díjakat átadta Hegedűs Barbara Szil-
via alpolgármester asszony, Szolnoki János az egyesületünk 
elnöke,  míg a különdíjat  Demeter Ferenc nyá. alezredes.

Helyezettek a versenyben:
1.  Kerékgyártó Jánosné Veszprémi Fegyveres Erők nyá. 
Klub; 2.  Jung Erzsébet Kádártai Örömforrás nyá. Klub; 
3. Tandari Ferencné Veszprémi Fegyveres Erők nyá. Klub; 
4.  Katona Lászlóné Veszprémi Fegyveres Erők nyá. Klub; 

5.  Vérné Rácz Éva APEH nyá. Klub; 6. Angyal Imre Vete-
rán Repülők nyá. Klub; Különdíjat kapta: Szántainé Den-
del Éva Bónusz nyá. Klub

A díjazás ezzel nem ért véget, a Toborzó és érdekvédelmi 
Iroda képviseletében Sós Gyula alezredes irodavezető okle-
velet és tárgyjutalmat adott át Kocsis József nyá. alezredes-
nek a verseny ötletgazdájának, szervezőjének.

Alpolgármester asszony  megköszönte a verseny szerve-
zését, mely ilyen nehéz helyzetben is a közösségi összefo-
gást tűzte ki célul. Ezt követően Kocsis József nyá. alez-
redes beszélt arról, hogy jövőre sem mondunk le hasonló 
versenyek szervezéséről, most is szerveződik egy társaság, 
akik nevet szeretnének adni a veszprémi arénának és az 
új uszodának is. Mindezek mellett készülünk a 2023-ban 
megrendezendő Európa Kulturális Fővárosa rendezvényso-
rozatra is, melynek székhelye Veszprém városa lesz. 

Ezt követően Szolnoki János záróbeszédében kitért arra, 
hogy ez a verseny   hazafiságra is nevelte az érdeklődőket 
mindamellett, hogy erősítette a sport iránti szeretetet is. 
Ez a verseny egy ünnepség sorozat része volt, mivel a klub 
megalakulásának 50. évfordulója ünneplésére készülünk, 
melynek része lesz a szeptember 20-án 15 órakor az Agórá-
ban megnyíló nyugdíjas amatőr gyűjtő és képzőművészek 
kiállítása is. 

Augusztus 12-n ismét elővettük a túra cipőinket és a ba-
kancs listánkon szereplő MAJK-PUSZTA Kamalduli re-
meteség megnézésével kezdtük a napot.

Szép időben a hőség ellenére 13.000 lépést tettünk meg 
Tatán, az Öregtó parton.

Finom ebéd után a tatai várat hódítottuk meg. Nagyon 
szépen felújították, élmény volt a régi falak között nézelődni.

A vár megtekintése után átsétáltunk az Esterházy kas-
télyba, ahol ámulva néztük az újjá varázsolt szobákat, fest-
ményeket, berendezési tárgyakat. Megkóstoltuk a híres 
Esterházy tortát, finom kávéval kisérve.

Kicsit fáradtan tértünk haza, de a szépségek láttán élmé-
nyekkel teli kirándulásba volt részünk.

Barabásné Éva

Ismét kirándultak a székes-
fehérvári nyugdíjasok

A 2020-as szellemi vetélkedőnk elmaradt – szóbeli – 
fordulóját 2021. október 13-án, szerdán 11 órakor 
tartjuk a NYOSZ budapesti székházában. (Termé-
szetesen akkor, ha a járványügyi helyzet engedi.)

5 csapatot várnak szervezők: Csepel, Gyömrő, Sóly, 
Nyíregyháza és Pécs.

A csapatoknak jó versenyzést kívánunk!

Nagy Péter
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ugyanattól a cégtől, márkától, webshoptól. Érzékenyek 
néhány szempontra, ami miatt seperc alatt kikövethetik az 
üzleti profilokat.

Élen járnak a következők:
 – rossz ügyfélszolgálat (hosszú várakozási idő, nincs ér-

dembeli segítség, udvariatlan válasz és társai),

 – rossz minőségű termék (egy kudarc után nem koc-
káztatnak többet),

 – túl sok hirdetés.
Ahhoz, hogy megnyerjék maguknak ezt a generációt, 

rendkívüli vásárlói élményben kell részesíteni őket.

Forrás: kozossegi-media-mindenkinek.blog.hu

Hogy használják az egyes generációk 
a közösségi médiát? – A babyboomer 
generáció

Az 55 felettieket sok cég nem a közösségi médiában pró-
bálja elérni, ám egy integrált marketingkampány részeként 
sikeresen kommunikálhatunk ezzel a korcsoporttal is. 
Most sorra vesszük, mit érdemes tudni erről a generációról!

Ismerd meg a baby boomereket!
A baby boomer generáció a mai 56 és 74 közötti korcso-
portot foglalja magába. Ők egy olyan korszakban születtek, 
amikor még a polaroid kamerák, az írógépek élték virágko-
rukat és bizony életük során megtapasztalhatták a folyama-
tos változást, a digitalizációt, a technológia legújabb eszkö-
zeit. Ők már felnőtt éveiket taposták, amikor a közösségi 
média megjelent, így számukra ez nem természetes, adott 
dolog volt, hanem valami új, amit meg kell tanulni.

Ennek fényében nem csoda, hogy az az általánosan jel-
lemző internetezési és közösségi média használati szokásaik 
során, hogy az alapokra hagyatkoznak: információkere-
sés, márkáknak való utánajárás, kutatás, másokkal való 
interakció. Azt nem mondhatjuk, hogy a baby boomerek 
nem részesei az online világnak, de az része a teljes képnek, 
hogy a többi generációhoz képest nagyobb a szórás annak 
tekintetében, hogyan állnak a digitális tér kérdéséhez. Van, 
aki élből nemet mond és nem akarja megismerni, míg más 
nyitott erre és már profin tudja használni a felületeket. Sok 
szempontból jelent segítséget a közösségi média az idősek-
nek: magány leküzdése, új ismerősök szerzése, kapcsolat-
tartás a családtagokkal, online rendeléses és ügyintézések, 
amik megkönnyítik a mindennapokat.

Ez a generáció a leginkább a Facebookot használja: a 
Sprout Social felmérésben résztvevő baby boomer generá-
ciósok 92%-ának van Facebook-profilja. Ezenkívül még a 
YouTube népszerű a korcsoportnál, illetve az üzenetküldő 

alkalmazások. Az  elmúlt évhez képest a megkérdezettek 
kétharmada használta többet a közösségi médiát, tehát a 
felhasználási idő növekedett.

A baby boomerek azt akarják, hogy a márkák meghall-
ják, mit akarnak. Fontos számukra, hogy a márka reagáljon 
arra, ha visszajelzést kap a közösségi térben. Az átlátható-
ság és a jó ügyfélszolgálat is kiemelt szerephez jut – még 
pedig annyira, hogy ezek a szempontok döntőek is lehet-
nek, ha választani kell, kitől vásárolnak.

Ez a generáció elvárja a cégektől, hogy informálják őket 
és lehetőséget adjanak arra, hogy ki tudják fejezni gondo-
lataikat, véleményüket.

Nézzük meg, ez mit takar:
 – A baby boomer generáció elsődleges motivációja, 

amikor elkezdenek követni egy márkát a közösségi 
média felületeken, hogy új termékeket, szolgáltatá-
sokat ismerjenek meg és hogy ne maradjanak le a cég 
híreiről, újdonságairól. Nem érdekli őket az irrele-
váns tartalom, a cég és a termékek, szolgáltatások 
állnak a fókuszban.

 – Ennél a korosztálynál jellemző, hogy akkor vásárol-
nak a legszívesebben egy márkától, ha valaki, akit is-
mernek, vagy akinek a véleményében bíznak, ajánlja 
az adott céget/terméket/szolgáltatást. A szájreklám-
nak, az ajánlásoknak hatalmas szerepe van.

 – Jellemző a baby boomer generációra az is, hogy a kö-
zösségi oldalakon lép kapcsolatba a céggel az email 
vagy egyéb opciók helyett.

Mit jelent a márkák számára a baby 
boomerek közösségi média használata?
Ez az a generáció, ahol a legkeményebben kell dolgozni 
azért, hogy meg tuddják tartani őket, fenn tuddják tartani 
a figyelmüket. Esetükben egy rossz élmény döntő lehet 
és nagyon kicsi az esély, hogy ezután vásárolni fognak 

Őszi tanácsok
Az őszi hónapokban a közúti közlekedési balesetek jel-
lemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott 
időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik 
járműveiket. A legtöbb problémát többnyire a változó ta-
padóképességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló 
látási viszonyok okozzák. 

Ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően 
felkészítse járművét a megváltozott körülményekre, s le-
gyen önmaga is tisztában azzal, hogy az őszi közlekedési 
viszonyok más járművezetői magatartást követelnek. Ősz-
szel a látási viszonyok általában rosszabbak a tavasszal és 
nyáron megszokottnál. A napsugarak hegyesebb szögben 
érkeznek a Földre, jobban vakítva a járművezetőket (néha 
még a napellenző sem véd meg a vakító sugaraktól). 

A hetek előre haladtával egyre korábban sötétedik, látás 
útján nehezebbé válik a közlekedéshez szükséges informáci-
ók szerzése, ezért gyakrabban kell használni a gépjármű vi-
lágítóberendezéseit. Nagyon fontos a világítóberendezések 
folyamatos tisztán tartása, az izzók cseréje, s tartalékizzó be-
szerzése. A fényszórók tisztán tartása nem csak azért fontos, 
hogy azok optimális távolságot világítsanak be, hanem azért 
is, hogy más közlekedőket ne vakítsunk el. A szennyezett 
fényszóró felületek esetenként vakító hatást idézhetnek elő. 

A gépjárműveket – főleg hosszabb autóút előtt – aján-
latos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági 
berendezést és tartozékot. Az akkumulátor, a gumiabron-

csok, a világítás és a fékrendszer 
ellenőrzése önmagában nem 
elég, hiszen a jól működő és 
„csíkmentesen” törlő ablak-
törlő lapátok, a megfelelő 
ablakmosó folyadék vagy a 
páramentesítő egyaránt az őszi 
közlekedés fontos kellékei. 

A megváltozott látási és útviszo-
nyok – különösen esős időben, ill. köd-
ben – más járművezetői magatartást követelnek. Nagyobb 
követési távolságot kell tartani az ilyenkor igen gyakori 
utoléréses balesetek, azaz „koccanások” elkerülésére. Álta-
lában lassúbb haladás és óvatosabb, körültekintőbb köz-
lekedés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük a közlekedési 
baleseteket. Vigyázni kell az úttest mellett haladó gyalogo-
sokra (lakott területen belül és kívül egyaránt), mindenkor 
biztosítani kell a gyalogosok elsőbbségét a kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyeken, s fokozott figyelemmel kell lenni a fi-
gyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra. 

A gyermekek különösen az iskolák környezetében 
vannak nagyobb veszélynek kitéve. Nem árt tudni, hogy 
esős-szeles időben a gyalogosok általában kevésbé körül-
tekintőek, hiszen a kellemetlen időben – érthető módon 
– mielőbb célhoz szeretnének érni. Sajnos esős időben 
gyakran képződnek „pocsolyák” az utak felszínén, ezért 
ilyenkor fokozott figyelemmel, s amennyiben lehetséges, a 
pocsolyák kikerülésével, továbbá a haladási sebesség csök-
kentésével kell vigyázni a gyalogosokra. 

Ősszel általában a munkába menet ideje is nő, ezért fon-
tos, hogy korábban induljanak el otthonról. A késéseket 
soha ne próbálják meg nagyobb sebesség megválasztásával 
behozni, mert ezzel szükségtelenül és aránytalanul nagy 
veszélybe hozzák magukat, családtagjaikat, valamint más 
közlekedők testi épségét és életét. A közlekedés során soha 
ne feledjék, hogy annyira vigyázzanak másokra, valamint 
mások értékeire, mint ahogy azt másoktól a maguk vonat-
kozásában elvárják. 

Ha a fenti tanácsokat megfogadva közlekednek, ezzel 
már sokat tettek a baleset-megelőzés érdekében. Valameny-
nyi közlekedő biztonsága érdekében kérjük, figyeljenek 
egymásra, legyenek partnerek a közlekedésben és tartsák 
meg a közlekedési szabályokat. 
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területen, mindenki azt keresi, hogy hogyan lehet eltávolíta-
ni ezeket a szeneszcens sejteket az emberből. Máté a másik 
végén vizsgálja a problémát, vagyis azt kutatja, hogy miért 
keletkeznek egyáltalán. Az eliminációjuk ugyanis úgy is elér-
hető elméletben, ha nem engedjük meg, hogy létrejöjjenek.

Rossz hegek a belső szöveteken

A kutatásai középpontjában a fibrózis áll, amely a sé-
rült szövetek hibás gyógyulásaként fogható föl. Olyan, 
mint amikor heg marad az égett bőr begyógyulása után. 
Ugyanilyen megvastagodott, megkeményedett kötőszövet 
képződhet a belső szervekben is, és az elméletek szerint az 
időskori betegségek harmadának hátterében ilyen fibrózi-
sok kialakulása állhat.

A HIPOTÉZISÜK SZERINT A FIBRÓZISOK 
UGYANOLYAN MECHANIZMUSOK RÉVÉN 
ALAKULNAK KI, MINT A SZENESZCENS SEJTEK.

A kérdés tehát, hogy miért jönnek létre a fibrózisok (illetve 
a szeneszcens sejtek). Maus Mátéék feltételezése szerint eb-
ben fontos szerepet játszik a vasionok felborult egyensúlya 
a szervezetben. Vasból rengeteg van a szervezetben és az 
univerzumban is, és egyes elméletek szerint a vas remek 

katalizátorként működhetett az úgynevezett prebiotikus 
evolúcióban, amikor élet még nem volt, de létrejöttek 
azok a molekulák, amelyek később felépítették az életet. 
Elképzelhető, hogy mind a mai napig a redukciós-oxidáci-
ós folyamatokat katalizáló enzimek nagy része vasionokat 
használ a működése során.

Ez rendben is lenne mindaddig, míg a vasat köti az 
enzim, így ő határozza meg, hogy az ion mely reakciókat 
katalizálhatja. Csakhogy az életkor előrehaladtával egyre 
több vas szabadul ki az enzimekből, és nagy rombolásba 
kezd a sejt belsejében, hiszen válogatás nélkül katalizálja a 
legkülönfélébb folyamatokat.

A vas tökéletes jelölt arra, hogy belülről égessen min-
ket, és ezzel sejtkárosodást, illetve az öregedéssel összefüg-
gő kórképeket okozzon. A  legtöbb szervezetben lévő vas 
a vörösvértestekben oxigént és szén-dioxidot kötő hemog-
lobinmolekulák közepén található. Hipotézisünk szerint 
akkor éri a sejtjeinket a legnagyobb sokk a vasionok miatt, 
amikor az apró erek falának felszakadásakor kiszabadulnak 
a vörösvértestek, és velük együtt a vas a vérből, és elöntik 
a környező szöveteket. Elképzelhető hát, hogy ha valahogy 
meg tudnánk kímélni sejtjeinket a vas égető hatásától, ak-
kor ezzel az öregedést is gátolni tudnánk.

Forrás: https://index.hu/techtud/ 
2019/06/17/az_oregedest_talan_fertozo_ 

korokozok_terjesztik/

Az öregedés talán 
egy betegség, 
és megvan 
a kórokozója is
Maus Máté genetikusként doktorált az ELTE-n, később 
a gyógyszeriparban is kipróbálta magát, de a szíve visz-
szahúzta a tudományhoz. Csakhogy Magyarországon 
kilátástalannak látta a helyzetet, és elhagyta az orszá-
got. Először New Yorkban, most pedig Barcelonában 
kutat, az öregedés alapvető mechanizmusait vizsgálja. 

Most Maus Máté a Barcelonai Orvosbiológiai Kutató-
intézetben (IRB Barcelona) az öregedés mechanizmusait 
kutatja. Arra az első hallásra triviálisnak ható kérdésre ke-
resi a választ, hogy miért az életkor szinte minden beteg-
ség legerősebb prediktora (vagyis az életkor jelzi előre leg-
megbízhatóbban, hogy az illető mennyire veszélyeztetett 
az adott betegség szempontjából). A jelenlegi tudományos 
konszenzus szerint ez az öregedés, mint jelenség azért léte-
zik, mert a szervezet normál működésének fenntartására 
irányuló evolúciós nyomás csak az utódok létrehozásának 
befejezéséig tart.

EZUTÁN A GÉNJEINK SZEMPONTJÁBÓL GYAKORLATILAG 
TELJESEN MINDEGY, MIKOR HALUNK MEG.
(Persze az utódok, unokák gondozása azért javíthat a gének 
túlélési esélyein.) Viszont hatalmas különbségek vannak az 
emberek öregedési folyamatai között. Ma még kevéssé ért-
jük, hogy ez miért van, és az öregedés molekuláris biológiai 
mechanizmusai közel sem ismertek annyira, mint azt a fo-
lyamat természetessége alapján várhatnánk.

Egy elmélet szerint azért öregszünk (ami a szervezet 
folyamatainak fokozatos szétesését jelenti), mert a késői 
életszakaszban egyre több sérült sejt halmozódik fel a szer-
vezetben. Ezek a szeneszcensnek nevezett sejtek eléggé sé-
rültek ahhoz, hogy a rendes funkciójukat már ne végezzék 
el, viszont ahhoz nem elég súlyos a helyzet, hogy beindítsa 
bennük az apoptózist, vagyis

AZ ÖNMEGSEMMISÍTÉS FOLYAMATÁT.

A szeneszcens sejtek folyamatosan gyulladási szignálokat 
küldenek az immunrendszernek, amely így szinte állandó-
an készültségi állapotban van idős korban. Fiatalabb kor-
ban az immunsejtek eltávolítanák ezeket a sérült sejteket, 
de idősebb emberekben - ma még nem teljesen értett okok 
miatt - az eltávolításuk már nem olyan hatékony. Két éve a 
szeneszcens sejteket jellemző egyik génhez egerekben hoz-

zákapcsoltak egy öngyilkos receptort. Ezt úgy kell érteni, 
hogy ezekben az egerekben, amint a szeneszcens sejtek 
megjelennek, és kifejlesztik ezt a konkrét gént, azzal együtt 
pedig a receptort is, akkor a receptorhoz kapcsolódó mole-
kula hatására beindul a sejtek elpusztulása is.

VAGYIS ILY MÓDON KIIKTATHATÓK AZ EGEREKBŐL 
A SZENESZCENS SEJTEK, ÉS VELÜK EGYÜTT 
TALÁN MAGA, AZ ÖREGEDÉS IS.

Gyógyítható öregedés?

A kísérletben a kétéves egereket (amelyek egérléptékben 
már öregeknek számítanak, a vele járó összes betegséggel) 
az öngyilkos receptorhoz kapcsolódó molekulával (úgyne-
vezett ligandummal) kezelték, így eltávolították a szenesz-
cens sejtjeiket. És csodák csodája, szó szerint visszafiatalod-
tak, eltűntek az öregkori betegségeik. Ez az eredmény az 
öregedésről alkotott eddigi felfogásunk teljes újragondolá-
sára késztette kutatókat. Ha vannak olyan sejtek, amelyek 
az öregedést okozzák, akkor elképzelhető, hogy az öregedés 
egy betegség, és a szeneszcens sejtek a kórokozói?

Ahhoz, hogy egy sejtről azt mondhassuk, hogy kóroko-
zó (patogén), három kritériumnak kell megfeleljen (ezek 
a Koch-posztulátumok, amelyeket a modern bakteriológia 
atyja, Robert Koch fogalmazott meg először):

 – a beteg egyedekben több kell belőle lennie,
 – ha eltávolítjuk a betegből, meg kell gyógyuljon,
 – és ha hozzáadjuk az egészségeshez, annak meg kell 

betegednie.
Az utóbbi kritérium nem volt ismert a szeneszcens sej-

tekre - egészen fél évvel ezelőttig. Ekkor ugyanis bizonyí-
tották, hogy ha ezeket a sejteket - mint az öregedés kóroko-
zóit - átviszik fiatal egyedekbe, akkor azok gyakorlatilag 
megöregszenek. Persze, nem a koruk lesz hirtelen maga-
sabb, hanem a szervezetük kezd úgy működni, mintha lé-
nyegesen idősebbek lennének a valós élettartamuknál.

VAGYIS MEGFERTŐZŐDTEK AZ ÖREGSÉGGEL.

Maus Máté jelenlegi főnöke fedezte fel annak idején az e 
sérült sejteket legjobban jellemző gént. Jelenleg valóságos 
forradalom zajlik az öregedéskutatásban, aki él és mozog a 
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felelő beállítódásunk persze nem fog tudni csodát tenni, az 
intelligenciánk nem fog tudni javulni vagy legfeljebb csak 
nagyon kis mértékben, viszont elkerülhető a túlságos bezár-
kózással együtt járó csökkenése is (feltéve persze, ha nincse-
nek fiziológiai jellegű problémák). A depresszió is egyfajta 
ördögi kör lehet, amikor az agyunk racionális információ 
feldolgozó működése lényegében leáll (átmenetileg feladja 
az alkalmazkodás igényét), a különféle terápiák pedig arra 
irányulnak, hogy kizökkentsék ebből a gödörből és ismét 
beindítsák. (Legtöbbször fiziológiás okok állnak a depresz-
szió mögött, de olykor lehetnek mögötte nagyon is érthető 
magánéleti problémák is, és amikor kijövünk a gödörből 
lényegében „áthuzalozzuk” a gondolkodásunkat.)

Egy érdekesség, hogy a legtöbben általában intelligen-
sebbnek tartjuk magunkat mint amilyenek vagyunk va-
lójában, mert mi valahol a saját legjobb képességünket 
szoktuk nézni, a környezetünk pedig az átlagos teljesítmé-
nyünk alapján ítél meg minket (nem pedig a távolugrónak 
az erős hátszéllel, a legjobb pillanatnyi formájában elért 
eredményét fogja alapul venni). Önmagunkat legtöbbször 
nem jól ítéljük meg, a környezetünk véleménye viszont 
eléggé egyértelmű szokott lenni rólunk.

A munkahelyünk például (a közfelfogással ellentétben) 
nagymértékben segítheti az intelligencia szintünk fenntar-
tását kivéve persze, ha nagyon mechanikus és teljesen an-
tiszociális tevékenységet végzünk. Amiatt van jó hatással, 
mert legtöbben ilyenkor nagyon sokféle, tőlünk teljesen 
eltérő felfogású emberrel találkozunk és kell, hogy együtt 
tudjunk működni, ami habár néha idegesítő lehet, de 
mégis alkalmazkodásra késztet minket. Szerintem a kissé 
fárasztó és idegesítő emberek társaságára időként szüksé-
günk van, nem csak azokéra, akikkel általában egyetértünk. 
A nyugdíj után áll fenn inkább az elbutulás veszélye, nem 
elsősorban a kor miatt, hanem a kényelmes belterjesség, a 
bezárkózás következtében. A kényelmességen, igénytelen-
ségen van itt hangsúly, mert előfordulhat, hogy nincsenek 
megfelelő külső vagy belső késztetések, hogy valóban hasz-
náljuk az agyunkat, aminek az eredménye egyértelműen 
eléggé szomorú látvány. („Tata és mamóka.”)

A bezárkózás és a nyitottság hiánya persze nem csak idő-
sebb korban lehet jellemző ránk, tipikusan erről van szó 
a különféle szekták, belterjes társaságok esetében is, ami 
tágabban értelmezett vallás és a politika terén egyaránt na-
gyon gyakori. A szektás felfogás nem igényli a gondolko-
dást csak a különféle elvek és dogmák folytonos mantrázá-
sát, emiatt gyakorlatilag kizárt, hogy egy szektás felfogású 
emberrel értelmesen tudjunk beszélgetni (vagy legalábbis 
vannak érzékeny témák, amiket mindenképp érdemes el-
kerülni). A fanatizmus szerintem ennél legalább egy fokkal 
jobb, mert ebben az esetben a gondolkodásunkat egy meg-
határozott céllal tudatosan szűkítjük be egy adott területre, 
a szektásság viszont teljesen ösztönös, ilyenkor a nyáj nyúj-
totta biztonságérzet érdekében képesek vagyunk feladni a 
gondolkodás igényét.

Forrás: cimlap.blog.hu

A bezárkózás csökkenti leginkább 
az intelligenciaszintünket

Megfigyelhető, hogy az öregedés önmagában nem csök-
kenti lényegesen az intelligenciát, nagyon sokan megőrzik 
szellemi frissességüket idős korukban is. Leginkább azok, 
akik magányos, bezárkózó életet élnek, ők válhatnak a sze-
münkben rögeszméssé, hóbortossá és a mindennapos dön-
téseik sem annyira logikusan értelmezhetők már.

Jól ismert, hogy teljes magányban az emberi elme hosz-
szabb idő után megzavarodik, emiatt a legsúlyosabb bün-
tetés a börtönökben is a magánzárka. Többek között ez is 
arra mutat, hogy hogy mennyire szociális lények vagyunk, 
mennyire igényeljük az emberi kapcsolatokat.

Az egyedüllét azonban nem feltétlenül magány, a tu-
datos egyedüllétre is szükségünk van időnként, amikor 
meghatározott célokkal vonulunk el a túlságosan is inger 
gazdag környezetből, ilyen esetekben egyáltalán nem a 
kapcsolathiányról, magányosságról van szó. Az  elmagá-
nyosodás sokkal inkább lehet egy hosszabb folyamat, ko-
runk emberét fenyegető egyik fő veszély, afféle ördögi kör-
be kerülhetünk, bezárhatjuk magunkat.

Idősebb korban valamivel kevésbé jellemző ránk a nyi-
tott gondolkodás, de nem is keressük annyira a kapcso-
latokat, hajlamosabbak lehetünk bezárkózni. Ez azonban 
egyáltalán nem feltétlenül van így még azok számára sem, 
akik nyugdíjba vonultak és otthon vannak, mert sokféle 
klubot és társaságot találhatnak, ami kielégítheti az érdek-
lődési körüket, olyan tevékenységeket űzhetnek, amire 

azelőtt nem jutott idő. Emellett az unokákkal való fog-
lalkozás is szükségszerűen nyitottá teszi az embert. (Azt 
mondják, hogy a gyerekek, a fiatalok társasága önmagában 
is fiatalító hatással van az idősebbekre.)

Az közismert, hogy emberi agy teljesítő képességét nem 
az idegsejtek száma határozza meg, hanem a köztük levő 
kapcsolatok mennyisége és minősége. Új idegsejtek rend-
kívül ritka esetekben képződnek, számuk az idővel csak 
csökkenhet, azonban egy adott neuron nagyon sok kap-
csolatot képes létrehozni, és mindig új kapcsolatok jönnek 
létre, amikor megtanulunk valami újat. Mivel a neuronja-
ink száma sok milliárd, és a köztük levő kapcsolatok száma 
még nagyságrendileg ennél is több, az agyunknak vannak 
mindig tartalékai. Emiatt van az is például, hogy egy szél-
ütés után is a nem károsodott agyterületek átvehetik má-
sok működését és újra megtanulunk bizonyos készségeket, 
még idős korban is. Még ha a reakcióink valamivel lassabbá 
válnak is a kor előrehaladtával, az agyunk nagyon sokáig 
megőrzi a rugalmasságát, az idegsejtek közötti új kapcsolat-
teremtő képességét, ami az intelligencia egyik fő feltétele.

Az intelligencia leginkább úgy közelíthető meg a gyakor-
latban, mint a környezeti hatásokra való reagálás általános 
képessége, kifinomultsága, az alkalmazkodó képességünk 
szintje. Ez egy bizonyos szintű nyitottságot feltételez, ami-
nek nyilván lehet valahol egy optimuma is, hiszen a túlságo-
san sok információ már feldolgozhatatlanná válik. A meg-

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.
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a Brit Columbiai Egyetem pszichológusprofesszora sze-
rint ráadásul azok a tényezők, amelyek megkönnyítették 
az életet a lezárások alatt – a kényszerű otthonmaradás, a 
nethasználat, a hálózatban játszható játékok vagy akár a 
Netflix –, a remeteséget is elősegíthetik. 

Taylor szerint a világjárvány egy külön mentális prob-
lémát is teremtett, a covidstressz-szindrómát. Az  ebben 
szenvedők rettegnek a fertőzéstől, a különböző fertőzött-
nek vélt felületek megérintésétől, adott esetben xenofóbok 
(attól tartanak, hogy a külföldiek terjesztik a betegséget), 
illetve a fokozott stressz jeleit mutatják, rémálmaik vannak, 
stb. A szakember szerint az még nem világos, hogy ezek a 
tünetek a járványhelyzet elmúltával is tartósak maradnak-
e, de annak alapján, hogy a SARS-fertőzésen átesett bete-
gek körében milyen gyakori volt a tartósan fennálló PTSD 
(poszttraumás stressz-zavar), valószínűnek tűnik, hogy a 
covid után is hasonló trendekre lehet majd számítani. 

Taylor szerint a járvány elmúltával több mentális rend-
ellenesség is kifejlődhet, illetve a járvány alatt több meglé-
vő zavar is felerősödhetett, de hogy ezek mennyire lesznek 
tartósak, azt még nehéz megjósolni. A kanadai pszicholó-
gus nem tartaná meglepőnek, ha több hikikomoris esetet 
észlelnének, mivel a járvány hónapjaiban az emberek egy 
része nagyjából csak a saját lakását érezhette biztonságos 
helynek, ahol ráadásul optimális esetben minden a rendel-
kezésére áll (az otthoni munkavégzés, illetve a mozi he-
lyetti netflixezés már régóta erősödő trendek, de nem túl 
meglepő módon a covid alatt pörögtek fel igazán).

Eltűnnek a radarról
Maki Rooksby, a Glasgow-i Egyetem pszichológusa sze-
rint félő, hogy sokan, akik a járvány miatt kényszerültek 
remeteségbe, egyszerűen úgy is fognak maradni – és va-
lószínűtlen, hogy segítséget kérnének. Rooksby szerint a 
legnagyobb veszélyben azok lehetnek, akik már eleve szo-
rongással küzdöttek a járvány előtt is, de azok körében is 
előfordulhat, hogy nem akarnak visszatérni a társadalom-
ba, akiknek az életét különösen súlyosan befolyásolta a vi-
lágjárvány. 

Rooksby szerint a megoldást az internet szolgáltathatja: 
mivel a remeték hajlamosak eltűnni a radarról, de ha még-
is tájékozódnak valahol, vagy tartják valahol a kapcsolatot 
másokkal, az az internet lesz, úgyhogy ott kell megpróbál-
ni segíteni nekik. A pszichológus szerint emellett az isko-
láknak és a munkahelyeknek számon kell tartaniuk azt is, 
hogy ki nem tér vissza az oktatásba vagy a munkába, mert 
ez is a hikikomorira utaló jel lehet; a pszichológus emellett 
egy a jelenségről szóló netes tájékoztató kampány elindítá-
sát is javasolja.

Magyar nyelven a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszi-
chológia Tanszéke állított össze egy olvasmánylistát azok-
nak, akik poszt-covid mentális szindrómában szenvednek, 
illetve azoknak a segítőknek, akik velük dolgoznak, angolul 
pedig a WHO és a CDC is sok hasznos tanácsot gyűjtött 
össze – igaz, ezek inkább az általános mentális egészségről 
szólnak, mint a hikikomoriról.

Forrás: qubit.hu

Japánból indult, de a járvány miatt 
az egész világon terjed a Hikikomori

Az Amerikai Pszichológiai Társaság, az APA márciusi fel-
mérése szerint a válaszadók nagyjából fele a járvány elmúl-
tával is kerülné a társas eseményeket, szorong a szociális 
kontaktusok lehetőségétől, és inkább otthon maradna. 
A fekete válaszadók 57 százaléka válaszolta azt, hogy nem 
szívesen menne el hazulról, az ázsiaiak 51, a latinók 50 
százalékban voltak az otthon maradás mellett. A fehér vá-
laszadók 47 százaléka válaszolt ugyanígy. 

A bőrszínnek ebben a kutatásban azért lehetett szere-
pe, mert az amerikai járványügyi hivatal, a CDC februári 
felmérése szerint a feketék körében 3,7-szer, a latinóknál 
pedig 4,1-szer vannak többen azok, akik a covid miatt 
kórházba kerültek, mint a fehérek között, és az oltások is 
lassabban jutottak el hozzájuk a vakcinációs kampány kez-
detekor, mint a fehérekhez. Az ázsiai-amerikaiak köréből 
nem szolgált hasonló adattal a CDC, de elképzelhető, hogy 
a világjárvány kirobbanásakor felerősödő xenofóbia miatt 
érzik sokan úgy, hogy biztonságosabb otthon maradniuk.

Változó szokások
Bár nem valószínű, hogy az esetek többségében mind-
ez évtizedekig eltart, az szinte biztos, hogy a világjárvány 
több szokást tartósan is meg fog változtatni. Vijaya Ma-
nicavisagar, az ausztrál Black Dog Institute pszichológusa 
szerint az embernek fokozatosan kell hozzászoknia a co-
vid utáni világhoz, az új szokásokhoz és ahhoz, hogy egyes 
korábban normális dolgok most már sokakat szorongással 
töltenek majd el (például az ölelés, a puszi vagy a kézfogás 
üdvözléskor). 

De mi van azokkal, akik annyira elszoktak ezektől a 
korábban hétköznapinak számító tevékenységektől, hogy 
már el se akarnak menni otthonról? Akik pizsamanadrág-
ban akarják leélni az életüket, nem vágynak a több órás du-

gókra, és akár évtizedekig is ellennének úgy, hogy házhoz 
rendelik, amire szükségük van? Úgy tűnik, hogy azokra 
lecsapott a hikikomori.

Hikikomori, az önkéntes remeteség
A hikikomori nem egy pokémon, hanem egy szociokul-
turális mentális egészségi jelenség, vagyis a pszichológia 
nem ismeri el külön mentális betegségként. A  jelenséget 
1998-ban nevezte el így egy japán pszichológus, Szaitó 
Tamaki a hiki (visszavonulni) és komori (odabent lenni) 
szavak összetételével. A kilencvenes évek elején a gazdasági 
nehézségek miatt sok pályakezdő nem tudott elhelyezked-
ni a munkaerőpiacon, ezek pedig gyakran hazamentek – és 
nem jöttek elő. Szaitó arra figyelt fel, hogy többségüknek 
nincs diagnosztizálható mentális betegsége, mégis extrém 
módon visszavonult életet élnek. A  kutatók kezdetben 
úgy gondolták, hogy ez a fajta remeteség speciálisan japán 
probléma, mostanában viszont már világméretű jelenség-
ként kezelik – már a pandémia előtt is bőven akadtak nem-
zetközi példák erre az állapotra. 

A hikikomorinak különböző fokozatai vannak. Egy 
2020 elején megjelent tanulmányban a kutatók három 
alapvető feltételt rögzítettek ahhoz, hogy valakit ezzel le-
hessen diagnosztizálni:

 – szociális izoláció, méghozzá az illető saját otthoná-
ban;

 – az elszigeteltségnek legalább hat hónapon át kell tar-
tania;

 – az izoláció negatívan befolyásolja az egyén funkcioná-
lis működését, vagy komoly szorongást vált ki belőle.

Az első két feltételnek igazából bárki megfelel, aki a 
járvány miatt elrendelt lezárások idején olyan helyen élt, 
ahol komolyabb korlátozások voltak, és otthonról kellett 
dolgoznia vagy tanulnia, de a legtöbb esetben alighanem 
a harmadik feltételnek is. A kutatók hikokomorisnak te-
kintik azt is, aki ugyan elhagyja az otthonát, de kerüli a 
társas interakciókat, kivéve akkor, ha egy hét alatt legalább 
négyszer elmegy hazulról, ami már kizárja ezt a diagnózist. 
Azt, amikor valaki eljár ugyan otthonról, de fenntartja az 
elszigeteltségét, szotokomorinak nevezik (illetve Takahiro 
E. Kato és társai ezt már a valódi hikokomori előszobájá-
nak tekintik).

Különös? 2020-ban nem az 
Békeidőben az ilyen önkéntes elszigetelődés esetleg fur-
csának tűnhet, de a koronavírus miatti korlátozások miatt 
sokszor épp ez tűnt az új normalitásnak. Stephen Taylor, 
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Közügyeink

Cseriti

Mi is az a cseriti? Egy mondatban: a hazánkban elsőként 
elterjedt, immár tíz éve működő adománybolt-hálózat ma-
gyar neve, ami a charity shop angol kifejezésből származik.

Az adományboltok tőlünk nyugatabbra már több mint 
húsz éve meghonosodtak. Évtizedek óta Londonban élő is-
merősöm lelkendezve írta, hogy egy ilyen boltban potom 
pénzért mennyi jó dolgot tud beszerezni. 

Ennél azonban sokkal többről van szó. Ezek az ado-
mányboltok nem a nálunk is közismert turkálók módjára 
működnek, hanem társadalmi vállalkozásként, azaz soka-
kat érintő társadalmi problémákra kínálnak megoldást. 
A munkaerőpiacról kiszorult emberek számára munkale-
hetőséget teremtenek, akik ennek köszönhetően nem a se-
gélyt várják, hanem a társadalom hasznos tagjainak érezhe-
tik magukat. Csökkentik a hulladék mennyiségét, hiszen 
a jó állapotban lévő tárgyak új gazdára találnak, s ezzel az 
újrahasznosítás, a környezetvédelem ügyét szolgálják. Ol-
csó vásárlási lehetőséget nyújtanak, ráadásul a vásárlás él-
ményét is megadják a betérőknek. Nemcsak a kispénzűek, 
a környezettudatosságra ügyelő emberek, hanem „kincs-
vadászok” is megtalálják a számításukat: sportjelvényeket 
az 1960-as évekből, retró stílusú ruhadarabokat, és így 
tovább…Tipikus példája annak, amikor mindenki jól jár.

Szokás összekeverni a társadalmi vállalkozásokat a kari-
tatív szervezetekkel (amilyen pl. a Máltai Szeretetszolgálat). 
Míg azonban a karitatív szervezetek pályázati pénzekből, 
az adó 1%-ának felajánlásaiból, továbbá állami támoga-
tásokból gazdálkodhatnak, az adománybolt-hálózatok 
mindebből nem részesülnek, mert önfenntartó vállalko-
zások; bevételükből minden, a működésükhöz szükséges 
költséget ki kell fizetniük, a helyiségbérleti, a közüzemi és 
egyéb díjakat, béreket, stb.

Az adományboltokba bárki beviheti a már nem hasz-
nált, de jó állapotú ruháit, konyhai edényeket, kisgépeket, 
például a két példányban ajándékba kapott kávéfőzőt, ke-
nyérpirítót, a gyerek kinőtt ruháit, könyveket, játékokat, 
sporteszközöket, dísztárgyakat, ahol azokat olcsón adják el. 
A befolyó összeg egy részét a bolt fenntartására, a többit 
pedig jótékony célokra fordítják. 

Egyre többet vásárolunk, sokszor meggondolatlanul. 
Vannak aztán szezonális dolgok, amiket egy kis lakásban 
nehéz tárolni, s inkább túladnánk rajtuk. Az adománybol-
tok tehát biztosan nem maradnak áru nélkül. Fontos azon-

ban, hogy csak olyasmit adományozzunk, amit magunk is 
használnánk. A repedt bögre, a szakadt plüssmackó, a pe-
csétes ruha és a kávéfoltos könyv rólunk, adományozókról 
állítana ki rossz bizonyítványt. Télikabátunkat se nyáron 
vigyük be, mert csak a szezonális ruhaneműnek van kelet-
je, és ezeknek a boltoknak véges a tárolókapacitása.

Az adományboltok növekvő népszerűségét bizonyít-
ja, hogy évek óta nagy érdeklődésre tart számot az „Ado-
mányboltok éjszakája” rendezvény, amikor is nemcsak 
nézelődni, vásárolni lehet, hanem a boltok különféle prog-
ramokkal – koncert, kézműveskedés, olvasósarok – fogad-
ják a látogatókat.

Működik Budapesten már olyan, különleges ado-
mánybolt is, ahol nem csak vásárolni lehet, hanem egy-
úttal közösségi tér, amely több dolgot fog össze és kapcsol 
egy középpontba. A  hely neve nem véletlenül lett KÖ-
ZépPONT. Egy egymást ismerő, segítő, együttműködő, 
együtt gondolkodó közösség alakult ki az évek során az 
alkalmi látogatókból. A  hely sikeres működését mi sem 
bizonyítja jobban, mint egy törzsvendég, Tamás levele a 
KÖZépPONT-ot megálmodó és működtető munkatár-
sak, Zsuzsa és Zsuzsi részére: „Indokolt egy-egy ilyen hely 
jelenléte a lakókörnyezetben: a KÖZépPONT semmi 
máshoz nem hasonlítható, semmivel nem helyettesíthető. 
Máshol is lehet kávét inni, könyveket böngészni, előadá-
sokat hallgatni, jógaórán részt venni, társasjátékot játszani, 
olvasmányokról beszélgetni, kézműveskedni, mert vannak 
kávézók, könyvtárak, művelődési házak, de ezek személy-
telenek. Miután a látogatók onnan hazamennek, minden 
kapcsolat megszűnik.”

A hosszan tartó vírushelyzet miatt több adománybolt 
nehéz helyzetbe került, hiszen senki nem vitt be adomá-
nyokat, a boltokat sokáig zárva kellett tartani. 

Ezért, ha lehetőségünk van rá, most különösen fon-
tos, hogy ne a kuka tetejére, vagy mellé, hanem egy ado-
mányboltba vigyük felesleges dolgainkat, hiszen: „Akár 
adsz, akár veszel, mindenképpen jót teszel!”

Szádvári Lídia

A 65 év feletti magyarok romló  
egészségi állapota komoly rizikó

Jelentősen nő a betegségekre, a fertőzésekre fogékony 
idősek aránya a társadalomban, ami a megelőzésre 
kell, hogy irányítsa a figyelmet. Ebben a korosztály-
ban ugyanis mind a betegségek felismerése, mind azok 
gyógyítása még a hatékony orvosi ellátás mellett is 
nehézkes lehet. A  koronavírus elleni küzdelem is rá-
világított arra, hogy a védőoltással megelőzhető be-
tegségek esetében a vakcináció hatékony eszköz lehet 
a megelőzésben. Felnőttkorban a szakmai ajánlások 
szerint javasolt a szezonális influenza és a bakteriális 
tüdőgyulladás elleni védőoltás.1 Ez utóbbi segítségével 
megelőzhetőek a vakcinában található típusok által 
okozott súlyos megbetegedések, mint például a kórhá-
zi ellátást igénylő bakteriális tüdőgyulladás és a magas 
halálozással járó vérmérgezés. A  fertőzés szempontjá-
ból kiemelt rizikótényező az időskor, valamint a kró-
nikus betegségek jelenléte.1,2

Az idős korosztály egészségi állapota önmagában is rizikó-
tényező a fertőző betegségek szempontjából. Nem szabad 
elfelednünk, hogy a 65 évnél idősebbek egy része egy vagy 
több krónikus betegséggel is küzd, melyek kórházi kezelé-
seket is eredményezhetnek. 

Ebben a korosztályban találkozunk az immunöregedés 
jelenségével is, mely az életkor előrehaladtával az immun-
rendszer korfüggő elöregedését jelenti és az idős emberek 
fertőző betegségek iránti megnövekedett fogékonyságáért 
felelős, ami kiemelten igaz a pneumococcus fertőzésekre.3 
Fontos kiemelni, hogy egy pneumococcus fertőzésen át-
esett beteg hosszú hetekig legyöngült, elesett állapotban le-
het, mely újabb betegségekre is fogékonnyá teheti. Az idős 
betegek influenza, valamint bakteriális tüdőgyulladás el-
leni oltása szignifikáns mértékben csökkentheti a súlyos 
influenza vagy pneumococcus okozta tüdőgyulladás mi-
atti kórházi kezelés szükségességét, valamint a halálozást.2 
Koronavírus járvány idején az idős korosztály influenza és 
pneumococcus betegségek elleni védelmének szükségessé-
gére a WHO is figyelmeztet.4

A pandémia idején különösen fontos, hogy a magas 
kockázatot jelentő alap- és társbetegségeket megfelelő ke-
zeléssel egyensúlyban tartsák, illetve a további potenciális 
védőoltással megelőzhető fertőzéseket, mint amilyen az 
influenza, vagy akár annak talaján is kialakuló pneumo-

coccus okozta másodlagos bakteriális tüdőgyulladás, védő-
oltással megelőzzék.1,2 

Figyeljünk az esendő idősekre! A  fertőző betegségek 
megelőzésében nagy jelentősége van a védőoltásoknak a 
járvány után is.

Referenciák:
1. Ludwig Pneumococcusinfekciók és társbetegségek – fontosabb, mint 

gondolnánk!
HTSZ 2015; 20(3):63-67
2. NNK Módszertani levele a 2020 évi védőoltásokról. Elérhető: https://www.

antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek Utolsó megte-
kintés: 2021. április 26.

3. Torres A, Blasi F, Dartois N, et al. Which individuals are at increased risk of 
pneumococcal disease and why? Thorax 2015;70:984–989.

4. World Health Organization. (2020d). Infection Prevention and Control gu-
idance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19. Interim 
guidance 8. January 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-
2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1
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A lakitelki blöff – Bódi György  
olvasói levele

Nyugdíjas szomszédom a klubjával lakitelki kiránduláson 
vett részt. Amikor hazaérkezett, felháborodottan – és nem 
lelkesen! – számolt be az ott látottakról. Kánaán, kivagyi-
ság, pazarlás, dőzsölés – ezek voltak a leginkább elhangzó 
kijelentései. Hozott míves, merített papíron, színes-szagos 
formában kiadott prospektusokat. Lakitelek a tejjel-mézzel 
folyó Kánaán, ahol semmi nyoma a Covid-19-nek, a civil 
szervezeteket megnyomorító kormányzati ellenőrzések-
nek, a nehezebb életnek. Akárcsak a hatvanpusztai Orbán-
birodalom, Lakitelek is épül-szépül, gazdagodik, tehetős 
ország Magyarország.

Van itt minden, ami szem-szájnak ingere: üvegház, sza-
badtéri színpad, Nemzeti Művelődési Intézet, Pajtaszínház, 
gasztroház, könyvtár (ez most az új úri divat!), Hungari-
kum Szálloda, Magyar Borok Katedrálisa, Keresztény Pan-
teon, Nemzeti Panteon, Kincsem Fogadó, Vaspatkó Lo-
varda, barlangmedence, lakodalmas ház, jurták, Gyarmati 
Dezső Tanuszoda, Tisza Vendéglő, zenepavilon, szélkerék, 
Magyarság Harangja, Vízi Játszótér, Ligetszépe Gyógyászat, 
lovas akadálypálya, Bűvös Bábos, gasztrobusz, komatál 
program, látóutak, nagyszentmiklósi kincsek, padok.

Beleszédül az ember, annyi minden! A  padokat csak 
azért emeltem ki a sok jóból, mert ez az egyetlen projekt, 
ahol odaírták, hogy a padokhoz a tölgyfát a KEFAG Zrt. 
adományozta.

Nézem a Népfőiskola Alapítvány bemutatását. Azt írják 
a színes-szagos kiadványon: tulajdonos Dr. Kiss-Rigó Lász-
ló Szeged-Csanádi megyéspüspök. Csak jelezni szeretném, 
hogy egy közhasznú alapítványnak nincs tulajdonosa! Tu-
lajdonosa a gazdasági társaságoknak, stb. van, de egy ala-
pítványnak alapítói vannak.

 – Kuratóriumi elnök: Lezsák Sándor.
 – Igazgató: Lezsákné Sütő Gabriella.

Ez meg összeférhetetlen a hatályos jogszabályok szerint! 
De hát – úgy tűnik – a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány-
ra nem vonatkoznak a jogszabályok.

Megnézem a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 2021. 
évi éves beszámolóját az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 
honlapján. Azontúl, hogy a 2021.évet veszteséggel zárták, 
a következő érdekesség tűnik fel: az eredmény-kimutatás 
első oldalán az összes bevétel 1 milliárd 240 millió 140 
ezer forint (tehát csak 2021-ben több mint egymilliárd 
forint), ebből támogatás 690 millió 448 ezer forint. De 
honnan is érkeztek ezek a támogatások? Az eredmény-ki-
mutatás következő oldala szerint se alapítótól, se központi 
költségvetésből, se önkormányzati költségvetésből, se eu-s 
forrásokból egyetlen fillér támogatás nincs kimutatva!

Ez kíváncsivá teszi a beszámoló olvasóját, ezért tovább 
görgeti a kurzort.

A közhasznúsági melléklet egyes projektjeinél a követ-
kező adatok szerepelnek:

 – épületek felújítására 790 millió forint jött a központi 
költségvetésből,

 – szintén épületek felújítására 13 milliárd 506 millió 
500 ezer forint a központi költségvetésből,

 – Hungarikum Liget kialakítására 18 milliárd 39 millió 
995 ezer 490 forint,

 – az NMI Művészeti Szállónak 3 milliárd 181 millió 
forint ugyancsak központi költségvetési támogatás 
jutott.

Ha jól adom össze a projektekre érkezett költségvetési 
támogatásokat, akkor ez meghaladja a 45 milliárd forintot. 
Hol vannak ezek az éves eredmény-kimutatásban, ahol a 
tájékoztató adatok szerint 2021-ben egyetlen fillér köz-
ponti költségvetési támogatás nem érkezett?!

A központi költségvetés azt jelenti, hogy annak bevé-
telei a mi adóinkból, a mi illetékeinkből, járulékainkból, 
vámbefizetéseinkből, stb. jön össze. Hova megy? Na, ah-
hoz nekünk semmi közünk! A bátor 133 ember a Vezénylő 
Tábornokkal az élen majd elosztja. Hoznak róla költség-
vetési törvényt. Ahova megy a pénz, azoknak illene róla 
pontosan elszámolni! A  központi költségvetés forrásinak 
felhasználását az Állami Szemvevőszék jogosult ellenőrizni. 
Biztosan jól leellenőrizte az Állami Számvevőszék az or-
szággyűlés alelnöke (ez is összeférhetetlen!) által vezetett 
alapítvány gazdálkodását, és mindent rendben talált.

Lakitelek épül-szépül, gyarapodik. Ez is Magyarország. 
Az ellenzéki önkormányzatok meg fulladjanak meg, szoli-
daritást kell vállalni a Covid-19 sújtotta időkben.

De nem a hatvanpusztai majorságnak és nem a lakitelki 
csodának! Csoda ez vagy blöff? Döntse el mindenki saját 
értékítélete szerint!

Bódi György
Szeged.hu 

Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Most, ha valakinek szüksége van a se-
gítségére, azonnal félreteszi saját dolgait, 
mert nem csak a saját boldogsága a fon-
tos. Családtagjai, barátai, kollégái életét 
is szeretné jobbá tenni. A sikerhez persze 
az is kell, hogy mindenki partner legyen 
ebben.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Októberben lásson hozzá lakása rend-
betételéhez, különösen akkor, ha hosz-
szú ideje halogatja. Vegyen számba 
mindent, szabaduljon meg attól, amit 
már nem használ, legyen az ruha vagy 
fölösleges tárgy. Így jut hely minden új, 
a jövőben vásárolt holminak.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Készüljön fel arra, hogy október igen 
mozgalmas időszak lesz az életében. Bár 
igyekszik majd minél több időt tölteni 
a családjával, sok időt és energiát kell 
fordítania munkahelyi feladataira. Sze-
rencsére lesz segítsége, hogy időben vé-
gezzen mindennel.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

A következő hetek jó hangulatú, nyu-
godt légkörben telnek otthon, és régi 
tervei megvalósítására is kedvező ez az 
időszak. Céljai elérésében számíthat 
mások önzetlen segítségére, az együtt-
működésnek köszönhetően pedig a leg-
jobbat tudja kihozni magából.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Családi viták rontják az otthoni han-
gulatot, amikor a múltban eltemetett 
kérdések is felmerülnek, és ez érzelmileg 
megviseli majd. Sikerül ugyan kibeszél-
ni magukból vélt vagy valós sérelmeiket, 
de csak a hónap végére nyugodnak le, és 
áll helyre a béke.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Komoly fizikai aktivitásra lesz szüksége, 
hogy a felgyülemlett energiáit levezesse, 
de nem szabad túlzásba vinnie, mert 
azzal ártana magának, és környezetére 
sem lenne jó hatással. Úgy érzi, képes 
lenne a földet kifordítani a sarkából, de 
ez vissza üthet.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Készen áll arra, hogy új módszereket 
alkalmazzon problémái megoldására. 
Most nagy esélye van arra, hogy siker-
rel járjon, mert ebben nemcsak lelkese-
dése, önbizalma és optimizmusa segíti, 
de őszintén hisz is abban, hogy minden 
jóra fordulhat az életében.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Határozott egyéniség, akinek minden 
adottsága megvan ahhoz, hogy régeb-
bi és újabb terveit is megvalósíthassa. 
Könnyedén érhet el sikert minden té-
ren, amibe csak belekezd, és higgye el, 
hogy ezek az életminőségét javító válto-
zások véglegesek lesznek.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Környezetére is átragad határtalan lelke-
sedése, és sokkal energikusabb, sokkal 
jobban érzi magát, mert képes másokat 
is arra ösztönözni, hogy kövessék pél-
dáját. A gyertyát azonban nem szabad 
mindkét végén égetnie, ne éljen vissza 
teljesítőképességével.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Magabiztos, olykor túlzottan is, de az 
mindenképpen pozitívum, hogy igyek-
szik mindent megtenni céljai eléréséért. 
A türelmetlensége azonban késleltetheti, 
hogy minden elképzelése valóra váljon, 
és olyan hibákat követhet el, amelyek 
sokáig kísérthetik.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Az utóbbi időben egyre inkább érzi, 
hogy változtatnia kell néhány dolgon az 
életében, ugyanakkor nem tudja megfo-
galmazni, mit is akar valójában. Ne tart-
son attól, hogy kudarcot vall, mert ha 
nem bízik a sikerben, vágyai továbbra is 
csak vágyak maradnak.

Halak
II. 20.–III. 20.

Tele van ötletekkel, de legyen óvatos, 
csak olyan emberekkel ossza meg azo-
kat, akikben tökéletesen megbízhat. 
Lassítson kicsit, gondoljon át minden 
lépést, mielőtt hozzálátna bármelyik 
megvalósításához. Így minden akadály 
elhárul a sikeres munka elől.
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a hovatartozásról.
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