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Szerkesztői üzenet

„Gazdagisztán” tovább gyarapodik

Kb. öt éve írtam először arról a vidékről, ahol tavasztól őszig gyakori sétáimat teszem. Sze-
retem ezt a vidéki levegőt (ún. agglomeráció – így nevezik szakszerűen). Túl a város zajától, 
jó levegőn, széles, jó minőségű utakon sétálni remek, és itt mindig történik valami olyan, 
amin fennakad a szemem, kétfelé áll a fülem… Amitől – úgy is mondhatnám – kiderül: 
nem vagyok e világra (erre a vidékre) való.

Pár éve még az volt az értetlenségem legfőbb forrása, hogy a vidék egyik palotája kis 
lakójának, Emánuelkének miért építenek szülei a domboldalra(!) kétkapus focipályát, ha 
Emanuelke egy szem gyerek, a dupla garázs meg mindig üres… Egy gyereknek két kapura 
játszani?

Mostanra új divat lett „Gazdagisztánban”. A kisfiúk négykerekű villanygokarttal furi-
káznak a telep körútján, s ha a szülők sokáig nem látják őket, villanyrollerrel száguldoznak 
megkeresésükre.

Nem így a kislányok. Pár hete még babáztak, mostanra a kutya lett a játékszer. Minél 
inkább furcsa kinézetű a kutya, annál menőbb(nek hiszi magát a kislány). Délutánonként 
külön kutyakiképzőbe viszik őket a mezőre, ahol az idomítás magasiskolája révén csoda 
tettekre lesznek képesek. Csak hát a gazdik maradnak le a kutyákhoz képest: nekik magas 
tudomány megtanulni, hogy az utcán idegenek között nem engedjük szabadon a bármeny-
nyire is barátságos ebünket. Vagy hogy netán köszönjünk az utcánkbelinek.

A gyermeki félrenevelést ebben a körben nem lehet elég korán kezdeni. Karon ülő baba-
kocsis csecsemőknek tartottak az egyik házban zsúrt (vagy a mamáiknak?). Szólt a Halász 
Judit mindenhol, színes luftballonok, gügyögés stb. És lám: az ünnepelt baba akkora doboz 
ajándékot – játékot – kapott, hogy az anyuci kocsijába nem is fért bele…

De azért vannak üdítő, olykor szívmelengető történetek is „Gazdagisztánban”. Az egyik 
nap szürkület táján négykerekű, szuper terepcirkálók (quadok) hosszú egymásutánban ver-
ték fel a port előttem. Az egyik sofőr megállt, megszólított, nem láttam-e a „Papát”. Délután 
elment sétálni, azóta nem találják, hát a terep összes terepjáróját befogták a keresésére. 
(Meglett!)

És végül még egy sztori, ami kimondottan biztató. „Gazdagisztánban” új palota épült a 
domboldalon. Kivágták az összes fát, bokrot, legyalulták egyenesre a földet. Kinőtt viszont 
egy csupasz vár. És tudják, mi került legelőször a teraszra? Madáretető!

Talán előbb-utóbb lesz hozzá fa is meg virágok, cserjék. Örök bizakodó vagyok: remélem 
– meglátom majd.

Némethné Jankovics Györgyi
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A közösségi élethez való vonzódásod hogyan alakult ki?
A közösségi élet érzéseit indíttatásul a szülői házban kap-

tam. A  közösségi gondolatokat eredendően az apám adta 
örökül, aki egy tehetős parasztember volt, és a háború lé-
nyegét megismerve szerzett élettapasztalatokat, ezért nagyon 
józanul rálátott a világ dolgaira, valamint a hadifogság gyöt-
relmei felnyitották a szemét. Apám, látva az igazságtalansá-
gokat, hitt a közösségek erejében, és ez minden cselekedet-
ében, mondatában benne volt. Nagyapám az Egri Olvasókör 
elnöke volt, amit apám örökölt. Amiben tudtak, segítették a 
közösséget. Emlékszem, apám mint tehetős parasztember, a 
front elvonulása után Egernek két kocsi búzát ajándékozott, 
javítva ezzel a közellátást. Ezt követően 16 évig volt választott 
tanácstag, és vett részt a körülötte lévő városrész, a hóstya kö-
zösségének képviseletében. 

A közösségi élet erejét fiatal tisztként tapasztalhattam meg. 
Ez adott lehetőséget ahhoz, hogy tovább lépve tisztességes 
pályát fussak be. A közösséghez való vonzódásom nyugdíja-
zásomat követően is megmaradt. Budapesten, a Zrínyi Aka-
démia mögötti tiszti lakótelepen alakult meg egy nyugdíjas-
klub, amelyben négy évig – Füredre költözésemig – elnöki 
tisztséget tölthettem be. A  rendszeres programjaink tartják 
össze a közösségünket. Felolvasó színházat működtettünk, 
szeptembertől júniusig, sportnapokat szervezünk, zenés-tán-
cos nőnapi, Katalin–Erzsébet-napi családi kirándulásokkal és 
bográcsozásokkal színesítjük a klubunk életét. Balatonfüred-
re történő költözésünket követően is kerestem a lehetőséget a 
közösségi elfoglaltságra. Öt-hat klubnak lettem tagja, 

 Úgy érzem, hogy a városrészen elfogadtak, és be tudtál illesz-
kedni a város nyugdíjas életébe. 

Rendszeresek voltak a könyvbemutatóim. A  könyvtár 
olvasótermét mindig megtöltötték az érdeklődők. Ezek a 
találkozások nagyon jó alapot biztosítottak a műveim meg-
ismeréséhez, terjesztéséhez. Külön öröm számomra, hogy a 

balatonfüredi éveim felszínre hozták az írói és a hadtörté-
nelemmel kutató párosítását. Az első drámakötetem itt, az 
aradi vértanúként ismert Kiss Ernő altábornagy életének 
színpadi játékként történő feldolgozása volt. Az  apropóját 
az adta, hogy a hagyomány szerint Kiss Ernő itt, az első 
balatonfüredi Anna-bálon ismerte meg a leendő feleségét. 
A könyvet Pálffy Károly helyi festőművész illusztrálta. En-
nek kapcsán érkezett egy másik felkérés is, és dolgoztam fel 
Lázár Vilmos ezredes életét. Ezt a könyvet itt és Kovásznán 
is bemutattuk, aminek az volt a különlegessége, hogy tisz-
ta fiatalokból álló amatőr színészcsapat lépett a színpadra. 
A Mátyás királyról írt játék a Magyar Írószövetség különdíját 
hozta számomra. 

Legújabb kötetem a Kárpáttrió címet viseli, és három 
magyarországi kisebbség helyzetével foglalkozik, egy-egy sze-
mély sorsának bemutatásán keresztül. Ennek a könyvnek az 
illusztrációit, mint az előzőjét is (Kéki patak partján c. – fe-
leségem emlékére szerkesztett – verseskötethez hasonlóan), 
Szép Ilona nagyvázsonyi festő készítette. A bemutató novem-
ber 30-án, a BEM-ben lesz.

 Úgy látom, egyre többen fogadják el az írásaidat Balaton-
füreden, és sejtszerűen kiépülnek az irodalmat szerető baráti 
körök…

 Cak a C–19 múljon el a fejünk felől! Ezek a találkozások, 
valamint a Balatoni Randevúhoz hasonló fesztiválok – egy 
kicsivel nagyobb reklámmal – olyan lehetőségei a magyar 
időseknek és a fiatalabbaknak, amelyek nélkülözhetetlen lel-
ki támaszt adnak a résztvevőknek! A bajt elűzik, és vigaszt 
nyújtanak, eközben születhet egy jó példa, amit átadhatnak 
másoknak is. Megnyílik egy zsilip, és az ötlet máris segít má-
soknak a nehézségek leküzdésében. Ebben részt venni: élet-
célom. Keresek újabb lehetőségeket is: fut az idő, igyekezni 
kell…

Demeter Ferenc

Perlawi Andor: Véleményt mondok 
műveimben a világról
A közösség ereje segítheti a nehézségek leküzdését annak, aki 
egy életen át megőrizte a közösséghez való vonzódását, emel-
lett a hadtörténelem állandó kutatója, író és közéleti szemé-
lyiség, és mindig, minden helyzetben szerette megosztani a 
kapott tudását másokkal.

Perlawi Andorral Balatonfüreden, a Balatoni Randevú 
egyik szünetében beszélgettünk életéről, munkásságáról. Mi 
kelthette fel érdeklődésünket Andor több évtizedes elhiva-
tottságára? Elsősorban az, hogy évek óta rendszeres résztve-
vője az irodalmi pályázatainknak, ahol mindig eredményesen 
szerepelt, és mint megtudtuk, 2019-re, száz fölé került meg-
tartott irodalmi estjeinek száma. 

Az írói indíttatásod mire vezethető vissza?
Általános iskolában, a magyartanárnő felfigyelt arra, hogy 

szépen fogalmazok, s egyszer azt mondta: Olyan jókat írsz, 
nem tudnál egy kicsit szebben is írni? Az írásaimon ugyanis 
nem tudott elmenni, a fogalmazásaimat nekem kellett felol-
vasni. Ez abból adódott, hogy a tanulás mellett rendszeren ki 
kellett venni a részemet a ház körüli fizikai munkából, ami 
kezemet erőssé – nehézkessé – tette. Az írói motivációmat az 
befolyásolta, hogy Egerben, a gimnáziumi éveim alatt, meg-
ismertem a Petőfi Sándor fordításában Shakespeare: Corio-
lanusát. Érzelmileg annyira megfogott, hogy elhatároztam, 
író leszek! Ezt a tanáraim tovább erősítették, ösztönöztek, 
hogy foglalkozzak többet az írással, ne csak a kötelező, az 
órákra történő felkészülésekre írjak. Nagy segítségemre volt 
Lajos József magyar tanárom, a II. Rákóczi Ferenc Katonai 
Középiskolában, aki abban segített, hogy lépjek túl a gimná-
ziumi anyagon. Megértette velem, hogy nem csak az a világ 
létezik, amit a tananyagok tartalmaznak. Tanáraim óvatosam 
úgy irányítottak erre az új világra, hogy ne sérüljek meg, de 
tudjak felkészülni a saját írói pályámra.

A továbbiakban hogy alakult az írói pályára irányítás?
Mondhatnám azt, hogy a gimnáziumot követően az írói 

pálya egy kicsit mellékvágányra került, de most elmondha-
tom, hogy a későbbi írói munkámat ez alapozta meg. A ka-
tonai pályára kerültem, ami azokban az években sok bonyo-
dalommal járt. Az egyik ilyen az 1956-os esemény volt, ami 
megkérdőjelezte a hadsereg létét és felvetette azt a kérdést, 
hogy folytathatjuk-e katonai tanulmányainkat vagy nem.  
Végül eldőlt a kérdés, és 1959-ben letettük a tisztiesküt. Nyol-
can maradtunk a szakaszban, ebből öten kiválóan, hárman  
jó eredménnyel végeztünk. A kiválók előnye az volt, hogy 
az így végzettek saját maguk választhattak helyőrséget.  
Én csak jól végeztem. Vácra kerültem, három évet szolgáltam.  
Elmondhatom: fiatal hadnagyként jól éreztem magam 
annak ellenére, hogy ezekben az időkben a kubai válság 
miatt nagyon éles és vészterhes helyzetet éltünk meg. Ek-
kor ismertem meg annak a mondásnak az igazságát, hogy 

ha a Honvédelmi Minisztériumban két tábornok nagyot 
gondol, a híradók azonnal ugranak, mert összeköttetés, az 
mindig kell! 

Az ezreden belül bekapcsolódtam az ifjúsági munkába  
és az érdeklődésemnek megfelelően a kulturális élet szervezé-
sével, programok lebonyolításával, városnéző sétákkal foglal-
koztam. Volt egy Rácz nevű roma katonám, aki rámutatott, 
hogy a környezetében felnőtt fiatalok milyen rendkívüli rit-
musérzékkel rendelkeznek, és milyen fogékonyak a zenére és 
a Morse-ra. Elhozta harmonikáját, és sok katonai foglalko-
zást énekkel, menetdallal színesítettünk. 

Elöljáróim látták a kultúra iránti érdeklődésemet, ezért 
átminősítettek politikai munkásnak. Veszprémbe helyeztek, 
híradó zászlóaljhoz. Az átminősítés miatt lehetőséget kaptam 
a továbbtanulásra, előbb a Tanárképző Főiskolán szereztem 
könyvtárosi képesítést, majd az ELTE-n elvégeztem a tör-
ténelem–népművelés szakot. Ennek köszönhetően tovább 
tudtam lépni: a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára kerül-
tem tanárnak. 1982–84-ig a Honvédelmi Minisztériumban 
dolgoztam, végül a Hadtörténeti Intézetbe kerültem kuta-
tónak. Éreztem, elértem életem célját, kutathattam a had-
történelmet, megírhattam első könyvemet. Innen mentem 
el nyugdíjba.

Az aktív életet követően megtörtént-e a visszatérés az írói 
pályához?

Szerettem volna! Azonnal nem sikerült, de nem maradtam 
munka nélkül – csak egy hétig –, orosz–portugál nyelvvizsgám 
megvolt, jelentkeztem az IBUSZ-hoz – még Veszprémben el-
végeztem egy idegenvezetői tanfolyamot, és a következő nap 
már egy brazil csoportot fogadhattam Ferihegyen. Tíz évig 
csináltam az idegenvezetést, amikor úgy éreztem, hogy a szel-
lemi, fizikai erőm elfogyott. Feladtam a pályát. Eger mellett 
volt egy kis tanyám, itt kezdtem el újra feltöltődni: hajnalban 
földön, délután a hűvösön, asztal mellett sikerült is!

A tényekhez hozzátartozik az, hogy az idegenvezetés mel-
lett 1984-től rendszeresen publikáltam. Az első időkben egy 
csepeli újságba írtam színház- és irodalmi kritikákat, interjú-
kat. Mikor egy alkalommal Gyurkovics Tiborral (Kossuth- és 
József Attila-díjas író) készítettem interjút, azt mondta: kiló-
gok a sorból, nem ott vagyok, ahol a többség! Ibsen szerint, 
az írás ítélet! Én jogot nem végeztem, ezért csak véleményt 
mondok műveimben a világról. Ceruzarajzokat csinálok, so-
rozatban, és azokból állítom össze az írásokat.

Mindig nagyon könnyen feloldódok a korombeliek kö-
zösségében, és amikor lezárult az úgynevezett nyugtalan éle-
tem, és a családom helyzete is rendeződött, két-háromévente, 
a füredi életemben évente jelentek meg köteteim. Sok eset-
ben a katonákról írtam, erősítettem a hozzájuk fűződő em-
lékeimet.
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„Ami van mintha tényleg lenne, / a teremtés mintha 
teremne, / a lét mintha tényleg létezne, / a rend is mintha 

rendbe lenne.”  VÁCI MIHÁLY: Mintha (részlet)

A remény  
és a valóság illúziója
Az idős ember – minden előzetes feltevés ellenére – alap-
vetően nem reményvesztett. Megtapasztalta több évtized 
alatt, hogy hinnie kell valamiben, ha el akar érni valamit. 
Az otthonteremtés, a gyermek(ek) vállalása, a szakmai elő-
rehaladás, a közösségi munka mind-mind feltételezi, hogy 
bízni kell az elérendő eredményben. Ez pedig nem megy 
anélkül, hogy hinnénk önmagunkban, közvetlen és tágabb 
környezetünkben, és bármilyen meglepő, valamilyen szin-
ten a politikai–kormányzati szereplőkben is. 

Amikor az ember elért egy bizonyos életkort, és részben 
saját akaratából, részben a sors kényszere miatt nyugdíjas 
státuszba kerül, megváltozik az élete. Más lesz a fontos, 
mint korábban. Máshová kerülnek a hangsúlyok, másként 
osztja be idejét, erejét. És megváltoznak az anyagi feltéte-
lek, a mindennapok bevételei és kiadásai. Minél hosszabb 
idő telik el a nyugdíjba vonulás után, annál élesebben ta-
pasztalja a nyilvánosság előtt hangoztatott társadalmi jólét 
és a saját életszínvonala közötti különbséget, esetenként 
szakadékot. E tényt egyre szakszerűbben, adatokkal, té-
nyekkel alátámasztva, közérthetően fogalmazzák meg az 
önszerveződő helyi közösségek, illetve területi és országos 
képviseleteik. Az  általuk felvetett problémákra és megol-
dási javaslataikra a politikai szereplők eltérően reagálnak. 
A kormányzat általában letagadja a gondok jelentős részét, 
és arra hivatkozik, hogy mennyivel többet tesz az érdekük-
ben, mint elődei. Az ellenzéki szereplők pedig azt mond-
ják, majd, ha ők lesznek kormányon, minden másként 
lesz, orvosolják az igazságtalanságokat, felszámolják a mél-
tánytalan helyzeteket. 

Most mintha változna a helyzet. A  kormányzat számá-
ra kommunikációs téren hirtelen fontossá vált a nyugdíjas. 
Lesz itt minden a következő hónapokban: inflációt követő 
újabb korrekció, nem is kevés, hiszen 1,2 %-ot jelentettek 
be! Milyen jól járunk! Mondják. Csak azt hallgatják el, hogy 
az infláció miatt eddig a nyugdíjasok kamatmentes kölcsönt 
adtak a kormánynak, hiszen január 1-jétől kellett volna az 
emelt összegű nyugdíjat kapniuk! És lesz nyugdíjprémium is, 
a törvényi maximumnak megfelelő 80 000 Ft. Részesülnünk 
kell a gazdaság kiemelkedően jó teljesítményéből – mondják. 
Ám joggal vetődik fel a kérdés: akkor miért nem térünk visz-
sza a nyugdíjemelés vegyes indexálással történő bevezetésére, 
hiszen akkor ez nem egyszeri juttatás lenne, ami nem épül 
be a nyugdíjba. A válasz elmarad. És lesz január 1-jétől ismét 
nyugdíjemelés, hiszen ezt törvény írja elő. Ám ismét csak 3 
% lesz a mérték, hiába beszél minden elemző, még az MNB 
is, ennél jóval magasabb várható inflációról. Nem probléma, 
ismét hitelezhetünk a költségvetésnek. És februárban jön az 
ígéret szerinti 13. havi juttatás „visszaépítése” alapján fél havi 
összeg. De a kormányfő állítása szerint harcol azért, hogy ez 
teljes, egyhavi nyugdíj legyen! Jó, nem? A miniszterelnök is-
mét harcol, csak most nem Sorossal, Brüsszellel, a migránsok-
kal, hanem a saját pénzügyminiszterével. Sok sikert kívánok 
számára, a nyugdíjasok érdekében. 

Mi jön ezután még? Egy apróság: jövő tavasszal országy-
gyűlési választás lesz Magyarországon. Amint végiggondoltam 
mindezt, azt éreztem, „minthaországban” élek. Úgy tűnik, 
mintha a kormány felismerte volna a nyugdíjasok élethelyze-
tében egyre sűrűbben jelentkező problémákat, mintha kezde-
ne odafigyelni a jelzésekre. Ám ha így van, miért nem a nyug-
díjasszervezetek javaslatai alapján, rendszerszintű korrekciókat 
hajt végre? Talán mégsem a megoldás, a valóság a fontos, elég 
annak az illúziója?

Én bízom, reménykedem a nyugdíjassors jobbra fordulásá-
ban, melyhez nem elég az anyagi juttatások emelése. Intézmé-
nyes párbeszédre, törvényi garanciákra, tervezhető, kiszámít-
ható jövőre van szüksége a magyar nyugdíjasnak, és leendő 
sorstársainknak is. Hogy ne éljünk „minthaországban”.

Lukács András

Mi mennyi?

Az elkövetkező néhány hónapban  
a nyugdíjasok négy féle juttatás for-
májában – hol azonos összegben, hol  
a nyugdíjakhoz mért százalékos arány-
ban – kiegészítő juttatásokban részesül-
nek. Annak mértékéről jól tájékoztat  
a nyugdijguru.hu táblázata, amelyet 
alább közölünk. A táblázat öt különböző 
nagyságú nyugdíj összeghez mérten ve-
zeti le a következő hónapok juttatásait, 
így mindenki tájékozódhat, kb. milyen 
kiegészítésre számíthat a közeljövőben.

(Azt már csak zárójelben tesszük hoz-
zá, a „számok” és a nyugdíjrendszer iránt 
érdeklődők azt is megfigyelhetik, hogy a 
százalékos alapon növelt juttatások a kü-
lönböző nyugdíj-sávokban mennyire el-
torzítják a pár hónappal korábbi nyug-
díj-arányokat, ezzel is növelve nyugdíjas 
és nyugdíjas közötti jövedelmi különb-
ségeket…)

Idén legyen fordított 
adventi naptárad, 
amiből nem 
kiveszel, hanem 
beteszel!

Egy Svédországban élő barátnőm mutatta meg, ná-
luk milyen szuper dolgot csinálnak sokan decem-
ber elsejétől. Fordított adventi naptárnak hívják: 
vesznek egy nagyobb dobozt, és december 1–24. 
között minden nap beletesznek valamit, valamit, 
ami másoknak hasznos, finom vagy kedves lehet. 
Egy plüsskulcstartót, egy tábla csokit, egy flakon 
sampont, bármit. És amikor mind a 24 aprósággal 
megtelik a doboz, azt elviszik egy szeretetotthonba, 
egy kórházba, egy menhelyre vagy egy templomba.

VÉLEMÉNY AZ ELŐZŐ SZÁMBAN MEGJELENT ÍRÁSHOZ
A lap 10. számában Gila Károly Szolidaritási hozzájárulási javaslat c. írásának tartalmával mélységesen egyetértek. En-
gem nyomaszt a nyugdíjak közötti óriási különbség. Az, hogy kinek mennyi a nyugdíja, nagyban függ az ő szerencséjétől, 
attól, hogy amikor nyugdíjas lett, akkor éppen hogyan számoltak. Valamint sokakat sújtott a munkanélküliség, a fekete 
foglalkoztatás. Mások idő előtt megrokkantak. A jövedelem nagyban függ manapság is attól, hogy melyik régióban él a 
magyar polgár. Vannak persze olyanok is, akiknek az átlagosnál szerencsésebb sors jutott: magasabb kereset és ezzel 
arányos nyugdíj-járulék = magasabb nyugdíj. Ez így van rendjén. Amit én igazságosnak tartanék: a nyugdíjemelésre for-
dítható összeg azonos mértékű elosztása. A befizetett járulékkal arányos – tegyük fel megérdemelt – különbség megvan 
az induló nyugdíjak között. Az infláció minden nyugdíjast azonos mértékben érint. Az eltérő emeléssel csak tovább nyílik 
az olló.  Véleményemet leírtam már internetes fórumokon. Kaptam egyetértő visszajelzéseket és bizony szabályos anyá-
zásokat is. Javaslatom értelmében kb. 2 kg hús árával kevesebb emelést kapnék, mint az eddigiek szerint. A szolidaritás 
jegyében jó szívvel venném tudomásul.

Üdvözlettel: Holló Jánosné
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Békési ünnep
Duplán ünnepelt a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek 
Szövetsége, fennállásának 25. évfordulója alkalmából tar-
tott Idősek Világnapjával egybekötött Őszutó Fesztivált 
október 2-án, Békéscsabán a Csaba Park Rendezvénycsar-
nokban. 

A megjelenteket Szrenka Pálné, a Szövetség elnöke kö-
szöntette és kiemelte, hogy számunkra minden nap világ-
nap, mert nap, mint nap foglalkozunk a hátrányos helyze-
tűekkel, az elesettekkel, a rászorulókkal.

Ezután kezdetét vette az V. Kolbászolimpia.
A délelőtti programban 21 tehetséges gyúrócsapat neve-

zett be és mérte össze tudását a gyúróversenyen.
Csodálatos asztaldíszeket, kompozíciókat láthattunk és 

sajátos egyedi ízesítéssel elkészített kolbászokat. A formaru-
hákra, a higiéniára és a dekorálásra is nagy gondot fordí-
tottak a versenyzők. A  remekműveket többféle szempont 
figyelembe vételével leadott, majd a kisütött 25 centiméte-
res kolbászminták kóstolása után a szakértő zsűri értékelte. 
A zsűri tagjai voltak: Hajdú Zoltán, a gyulai kolbászgyártás 
szakértője, Brindzás János, mesterszakács és Mihály Zoltán, 
szakács, kolbászkészítő. 

Az egész napos jó hangulatról Petneházi Géza és vendé-
geink gondoskodtak. 11 órától Alex Tamás, táncdalénekes 
ünnepi műsorát hallgathatta meg a szépszámú közönség. 

A gyúrást követően a himnusz elhangzása után Herczeg 
Tamás, országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnö-
ke köszöntötte a vendégeket. Elmondta, az Idősek Világ-
napja arra is felhívja a figyelmet, hogy a társadalom szinte 
minden szereplőjének felelőssége van az idősekkel kapcso-
latban. Szegedi Balázs, a Békés Megyei Önkormányzat al-
elnöke méltatta Szövetségünk 25 éves tevékenységét, ami 
óriási közösségi erőt mutat. Kitért arra beszédében, hogy az 
elmúlt időszak kihívás volt mindannyiunk számára, de itt 
vagyunk, és együtt vagyunk. Szarvas Péter, Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármestere kifejtette, a Világnapon azért 
mondanak köszönetet az időseknek, mert évtizedeken át 
építették az országot. Gratulált és elismerő oklevelet adott 
át Szrenka Pálné elnök asszonynak. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata gratulációját fejezi ki a Békés 
Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége részére az egye-
sület fennállásának 25. éves jubileuma, valamint a szervezet 
nyugdíjasok érdekeinek védelmében végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenységének elismeréseként. További ered-
ményes, színvonalas munkát kívánt. Némethné Jankovics 
Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke, 
ünnepi köszöntőjében méltatta az Idősek Világnapja jelen-
tőségét. A világnap ráirányítja és felhívja a környezetünk-
ben élők figyelmét a szépkorúakra. Díszoklevelet adott át 
elnök asszonynak, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek 
Szövetsége fennállásának 25. évfordulója alkalmából. „A 
Nyugdíjasok Országos Szövetsége nagyra értékeli a nyugdí-
jas közösség mozgalmunkat gazdagító munkáját, a kortár-

si együttműködésnek áldozott, köztünk töltött évtizedeit. 
Kívánjuk és kérjük, hogy ez a hűség hosszú távú útitársa 
legyen a közösségnek. Országos figyelemre is méltó munká-
juk nagyrabecsüléseként elismeréssel adományozzuk e jelen 
Díszoklevelet.”

Ebből az alkalomból Szrenka Pálné köszönetet mondott 
azoknak a tagjainknak, akik már 25 éve segítik a Szövet-
ségünk munkáját és elnökségünk elismeréseként a Szövet-
ség 16 alapító tagjai oklevelet, emlékplakettet vehettek át 
áldozatos munkájukért. Elnök asszony külön köszönetet 
mondott azoknak az önkénteseinknek, egyesületi és klub-
vezetőinknek, akik nap, mint nap segítségünkre vannak és 
együttműködnek velünk abban, hogy nyugdíjasaink minél 
szebb, aktív kort éljenek meg. Minden tagszervezetünk elis-
merő oklevélben részesült és átvehették a Szövetség 25. éves 
jubileumi kiadványát. 

Az elismerések átadása után megvendégelés következett, 
az alkalomhoz illő ebédből a sült kolbász és az ünnepségre 
készült finom dobostorta sem hiányozhatott.

Ezután került sor az V. Kolbászolimpia eredményhirde-
tésére, a szakmai zsűri részletes indoklások mellett hirdette 
ki döntését. Az első három helyezetnek járó serleget, a kü-
löndíjasnak járó serleget, a vándorserleget egy-egy díszokle-
vél kíséretében vehették át a nyertes csapatok. Minden gyú-
rócsapat elismerő oklevélben és emlékplakettben részesült.

Az V. Kolbászolimpia helyezései: I. helyezett: Békéscsaba 
Városi Nyugdíjas Egyesület – Néptánc I. csapata; II. he-
lyezett: Városi Nyugdíjas Klub (Tótkomlós); III. helyezett: 
Sarkadkeresztúri Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete; 
Különdíj: Lencsési mazsolák - (Lencsési Nyugdíjas Klub); 
A vándorserleget kapta: Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egye-
sület – Néptánc I. csapata 

Az egész napos rendezvény fergeteges jó hangulatban zaj-
lott, mindenki felszabadultan szórakozhatott és szeretetben 
együtt lehetett a 450 fős vendégsereg.

A rendezvény támogatói: A Miniszterelnökség, a Nemzeti 
Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Békés 

Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ

Az idősek világnapjára emlékezve

Október 1. az idősek világnapja. 86. 
évemet betöltve és visszagondolva az 
elmúlt évtizedekre, hallgatva a meg-
emlékezéseket, a rendezvényekről 
készített beszámolókat, nekem is sok 
gondolat jár az eszemben. Arról, hogy 
a múltban hogyan rendeztük meg itt 
Heves megyében ezt az ünnepet.

Illyés Gyula gondolatait idézve: 
„Minden ember annyi, amennyi a 
tapasztalatából megmarad és tovább 
tart benne.” Ebből kiindulva gondol-
tam át azt, hogy milyen volt az én éle-
tem az elmúlt évtizedekben. Már öt 
kötetben megírtam visszaemlékezése-
imet, emlékeimet, azért is, hogy a ma 
nemzedéke megismerje, hogy nagy-
szülei az előző évszázadban hogyan 
éltek. Hiszen nagyon sok változás 
volt a mi életünkben: társadalmi és 
politikai egyaránt. Pusztító háborúk, 
romba döntött ország. Nemcsak az egész gazdaságot, de a 
családok házait is újjá kellett építeni. Ez sok munkával és 
tanulsággal járt. Én is megtanultam, hogy csak optimista 
módon lehet úrrá lenni a nehézségeken. Sokszor előfordul, 
hogy életünk során különböző nézeteket vallunk, vitatko-
zunk. Az a véleményem, hogy a nézetkülönbségeket meg 
lehet beszélni, sőt nyíltan ki kell mondani, de ez nem fajul-
hat gyűlöletté. Kell, hogy lássák utódaink, hogy csak úgy 
lehet előre jutni, ha összefogunk, és a problémákat együtt 
oldjuk meg.

Én magam 48 évet töltöttem munkaviszonyban. Több 
száz, talán több ezer azoknak a száma, akikkel a munkám 
során megismerkedtem. Sokakkal közülük barátságot kö-
töttem. Emlékezetemben több olyan esemény, rendezvény 
él, amire szívesen gondolok vissza. Több mint 30 évig a 
művelődés területén dolgoztam, sok kulturális rendezvé-
nyen vettem részt. Megtanultam, hogy hagyományainkat 
ápolni kell, ezek nemzeti értéket jelentenek. És úgy gondo-
lom, hogy más nemzetek kultúráját is érdemes megismer-
ni, mert ezek színesítik saját kultúrkincsünket. 

Nyugdíjazásom után is kapcsolatban maradtam több 
közösséggel, akiknek vezetői felkértek arra, hogy menjek 
közéjük, és képviseljem őket. Javasolták, hogy hozzunk 
létre egy nyugdíjas érdekvédelmi civil szervezetet. 1998 a 
választások éve is volt, ekkor megalakult a megyei önálló 
civil szervezetünk, a Heves Megyei Nyugdíjasok Választá-
si Egyesülete, elsőként az országban. Jelmondatunk ez lett: 
„Az idősek biztonságáért, a nyugodt öregkorért, a családok, 
gyermekeink és unokáink boldogulásáért!” Az  volt a cé-

lunk, hogy a nyugdíjasok megkapják a társadalomtól azt a 
megbecsülést és tiszteletet, ami több évtizedes munkájukért 
és egész életük alapján megilleti őket. Együttműködtünk 
mindazokkal, akik a nyugdíjasokért tenni akartak. Támo-
gatta munkánkat a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, 
az Életet az éveknek Heves megyei Klubszövetsége, a Szak-
szervezetek Országos Szövetségének Heves megyei bizott-
sága, és még több civil szervezet. Sok rendezvényünkhöz 
adott segítséget Jankovics György, a Nyugdíjasok Országos 
Szövetségének, és Mihalovits Ervin, a Nyugdíjasok Orszá-
gos Képviseletének akkori elnökei is.

Az önkormányzati választások alkalmával bekerültek 
képviselőink a megyei és a városi testületekbe. A  Heves 
megyei önkormányzatnál külön frakciót alakíthattunk, 
sőt, jómagam lettem a NYUVE elnöke megszűnéséig, 15 
évig. Frakcióvezetőként a Művelődési és Oktatási Bizottság 
elnöke voltam, ahol sok tapasztalatot szereztem. Többen 
segítették munkánkat, jó volna, ha ilyen civil szervezet ma 
is működne.

Szeretném megköszönni mindazok segítségét, munká-
ját, akik akkor és ma is az idős emberek mellett álltak és 
állnak, hiszen egészségi állapotunk és a jelen helyzeti pan-
démia miatt sokan támogatásra szorulunk.

Minden nyugdíjas közösségi összejövetel végén eléne-
keltük a nyugdíjasok indulóját, aminek utolsó soraival zá-
rom én is visszaemlékezésemet: „Adjon az Isten még sok 
boldog évet, békességet, erőt és egészséget!”

Sebestyén János
Eger, az MMK nyugalmazott igazgatója
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Negyvenéves lett 
a Vépi Nefelejcs 
Nyugdíjasklub

Díszoklevéllel tüntette ki a Vépi Nefelejcs Nyugdíjasklu-
bot (NEFI) a Nyugdíjasok Országos Szövetsége a jubileum 
alkalmából. A Vas Megyei Önkormányzattól tavaly kaptak 
volna kitüntetés, az Idősek világnapja alkalmából. A  ki-
tűntetést azonban akkor a pandémia miatt nem lehetett 
átadni, csak most augusztus 28-án, a NEFI megalapítá-
sának 40. évfordulóján. A jubileumi ünnepségen Molnár 
Árpád, a Vas Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke köszöntő 
beszédében hangsúlyozta, hogy a 30 megyei nyugdíjasklub 
és -egyesület közt a vépi az egyik legaktívabb és legtartal-
masabb munkát végzi. Nem mellékesen megjegyezte azt 
is, hogy a klub vezetője Sági Józsefné, Anci egyúttal a me-
gyei elnökség tagja is. A  jubileum alkalmából a Nyugdí-
jas Szövetség Dicsérő Oklevéllel fejezte ki elismerését az 
egyesületnek. Az oklevelet Mészáros Györgyné, a megyei 
szövetség alelnöke adta át.

Felejthetetlen estebéden köszöntötték augusztus 28-án 
egymást és vendégeiket a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tag-
jai a negyven éves évfordulón. Iszakné Koszorús Judit, a 
művelődési ház igazgatója megnyitó beszédében így fo-
galmazott: - A közösség vezetői mindig igyekeztek olyan 
időtöltést kitalálni a nyugdíjasoknak, hogy az életük szebb, 
boldogabb legyen. Az is kiderült, hogy a klub első vezetője 
Lobler Ferencné, Franci néni volt.  Aztán Horváth József-
né Irénke irányította 17 évig, majd Sági Józsefné folytatta 
a stafétát most is irányítva. Ő köszöntötte a legrégibb tago-
kat, Horváth Józsefnét, Kiricsi Györgynét, Tóth Lajosnét, 
Tóth Lajost, Kovács Jánosnét, Maróthy Józsefnét, Pogácsás 
Máténét, Szuák Józsefnét, Füzi Istvánnét, Savanyó Miklós-
nét, Horváth Lajosnét, Sinkó Pált és Csajbi Imrénét. Ők 
tettek a legtöbbet azért, hogy az összetartó közösség fenn-
maradjon, mondta az elnöknő.

Ünnepi visszaemlékezésében Horváth Józsefné Irén-
ke azt hangsúlyozta, hogy anno óvodai dajkaként ment 
nyugdíjba, de  aztán hiányzott a közösségi szellem, emi-
att 1997-ben  fogadta el a megtisztelő feladatot, melyben 
nagy segítsége volt Takács Ernő korábbi és Varga Gyula 
későbbi polgármester, majd a jelenlegi városvezető Kovács 
Péter hathatós támogatása.  Részletesen beszámolt a közös-
ség életéről, s arról, hogy Vépen mindig megbecsülték az 
időseket, akik korukat meghazudtoló módon nagyszabású 
szabadidős, kulturális és szórakoztató programokat valósí-
tottak meg a nagyközség, majd a várossá válás után is úgy, 
hogy ötleteikkel, tanácsaikkal, tapasztalataikkal ma is szol-
gálják város fejlődését.

Kovács Péter polgármester arra emlékezett, hogy apró 
gyermekként már öregnek nézte ő és korosztálya a 40 éve-
seket, majd az évek múlásával megértették, hogy mit jelent 
egy civil közösség életében az, hogy negyven éve együtt van-
nak. Vagyis nem szakadt meg a  folyamat, melyet a most 
jelenlévők többsége elindított. Mert nemcsak a minden 
csütörtöki összejövetelekről szól a történet, hanem arról is, 
hogy nem csupán a város hívó szavára, netán a szélesebb 
közösség szórakoztatására kell aktívan közreműködniük. 
Aztán összefoglalta azokat a felejthetetlen rendezvényeket, 
kirándulásokat, melyek a városépítéstől a hazai és nemzet-
közi kirándulások tapasztalatairól szóltak igazi élményeket 
jelentve - De ez csak a jéghegy csúcsa, mert az igazi érték  
az, ami a szemnek láthatatlan, az a mindent átszövő baráti 
láncolat, érdeklődés egymás iránt, és egymás segítése min-
den tekintetben, mondta.

Az ünnepi eseményt méltó kulturális műsorral köszön-
tötték a tagok. Savanyó Miklósné verselt, Hendéné Vali 
pikáns történetet mesélt, Pájer Lajos és felesége bebizonyí-
totta, hogy „Béla, reménytelen vagy”. Gál Pál és Sinkó Pál 
magyar nótákat adott elő. Fellépett a szombathelyi Pálos 
Károly Szociális Szolgáltató Központ énekkara. A  NEFI 
tánckara pedig latin és görög táncokat lejtett. A finom va-
csorát követően – amelyet Szabó Péterné és Kiricsi Miklós-
nénak köszönhetünk – a nívós Dalkommandó két tagja, 
Tóth Vásárhelyi Ica és „Frédi”, vagyis Pethő Ferenc szóra-
koztatta kedvenc dallamaival a nagyérdeműt.

gyz

Hevesi ünnep
A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, a hagyományait 
követve, 2021-ben is megrendezte az Idősek világnapját. 
Az ünnepi program része volt a 2020. és 2021. év házassági 
évfordulósainak köszöntése is. Az ünnep helyszíne az egri 
Kemény Ferenc Sportcsarnok volt. A körültekintő szerve-
zés most 500 fő, védettségi igazolvány bemutatásával való 
részvételét tette lehetővé. A megye tagszervezetei ezt elfo-
gadták és magas szintű együttműködés valósult meg a 47 
klub regisztrációjával.

Az ünnepi program megnyitóját és a köszöntést meg-
hívott vendégeink tartották meg: Farkas Attila a Nyugdí-
jasok Heves Megyei Szövetsége elnöke, dr. Juhász Attila 
Simon a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pajtók Gábor 
Heves Megyei Kormánymegbizott, Mirkóczki Ádám Eger 
Megyei Jogú Város Polgármestere, Kladiva Imre atya, az 
Egri Főegyházmegye képviselője.

Köszöntöttük és megajándékoztuk a több évtizede há-
zasságot kötött tagjainkat. Örömünkre szolgált, hogy 48 
házaspár fogadta el meghívásunkat. Láthattuk a szeretet 
mosolyát kettő 70 éve, tizenegy 60 éve és harmincöt 50 
éve házasságban élő boldog párnak az arcán. Ezen a ren-
dezvényen adtuk át az idősbarát polgármester címeket. 
A kitüntetésekre a klubvezetők tettek javaslatot. A klubve-
zetők fóruma jóváhagyásával, az elnökség adományozza ezt 
a díjat. 2021. évben Idősbarát Polgármester címet kapott, 
Horváth Richárd Hatvan város és Tóthné Szabó Anita Me-
zőtárkány polgármestere. A Nyugdíjas Közösségért kitünte-
tő díjat, Búzásné Juhász Zsuzsanna, a Domoszló Nefelejcs 
Népdalkör vezetője és Prokaj Lászlóné az Egri Dobó Kati-
ca Nyugdíjasszervezet elnökhelyettese kapta.

Az ünnep hivatalos része után kultúrműsor következett. 
Nyugdíjas csoportok, kórusok, tánccsoportok adtak nagy 

tapssal elismert műsort. Köszönjük a kisnánai Mátragyön-
gye Népdalkör, a maklári Búzavirág Népdalkör, Vámos-
györk, Hatvan és Recsk nyugdíjas tánccsoportjainak mű-
sorát. Az ünnep méltóságát emelte egy vers és egy tárogató 
dallama. Az  idősek napja egri rendezvénye, a „nyugdíjas 
dal” közös eléneklésével zárult. A  rendezvényt támogatta 
a Heves Megyei Önkormányzat, Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Heves Megyei Kormányhivatal és az 
Egri Városi Sportiskola. Köszönjük a támogatást! 

Farkas Attila elnök

Vasi ünnep
Vas Megye és Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetsége – 
megyei és városi vezetők részvételével – a városházán tartot-
ta meg ünnepi összejövetelét az idősek világnapja alkalmá-
ból. Az ideiek mellett a 2020. évi kitüntetéseket is átadták.

A város által az önkéntes munka elismerésére alapí-
tott Idősek az idősekért díjat 2020- ban Márkus Árpád 
és Lendvai Rezső, az idén Hernigl László és Fehér László 
Csaba kapta. A kitüntetéseket dr. Nemény András polgár-
mestertől vehették át. Vas Megye Közgyűlése

elnökének emlékplakettjét 2020-ban Danka Józsefné 
(posztumusz), Szalai Tiborné és Keringer Imréné, 2021-
ben Anderkó Istvánné és Boda Dezsőné kapta.

A Vas Megyei Közgyűlés elismerő oklevelével jutalmaz-
ták 2020-ban a Vépi Nyugdíjas Klubot. A díjakat dr. Kon-
dora Bálint, a közgyűlés alelnöke adta át. Vas Megye és 

Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetségének kitüntetését 
2020-ban Lestár Józsefné, Csörnyi Zoltánné, Nagy Károly 
és Kelemen József kapta.

A Szövetség 2021. évi kitüntetését Hajdú Endre, Varga 
Tibor, Horváth Gábor, Dömötör István és Décsi Sándor 
kapta. Az elismeréseket Molnár Árpádtól, a szövetség elnö-
kétől vehették át az idősek napjára rendezett ünnepségen.
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Őrségváltás a Debreceni 
Nyugdíjas-egyesületnél
A Debreceni Nyugdíjas Egyesület 1989-ben alakult 70 fős 
létszámmal. Mostanra azonban már elértük a 450-es tag-
létszámot. A tagság minden hétfőn műsoros rendezvény-
re gyűlik össze, ezen kívül évente 20- 30 kiránduláson, 
6-8 táncos zenés összejövetelen találkozhatnak egymással. 
Az egészséges mozgásra vágyók pedig heti egy, az utóbbi 
időben pedig heti két alkalommal 5-10 km-es sétán vesz-
nek részt télen-nyáron a Debreceni Nagyerdőben. 

Az egyesület ötödik vezetőjét, Nagy Barnát 2013-ban 
és 2016-ban választotta meg a tagság. A 2016-ban megvá-
lasztott elnökség mandátuma ez évben lejárt, ezért a 2021 
áprilisában esedékessé váló közgyűlésen új vezetőséget 
kellett volna választanunk. A  járvány miatt ezt azonban 
többször is el kellett halasztanunk. Szeptember 5-én vég-
re, a tagság magas részvétele és fokozott érdeklődése mel-
lett megtarthattuk közgyű-lésünket. 

A vezetőségválasztás eredményeképpen az elnökség fele 
kicserélődött, és mivel az elnökünk nem indult a választá-
son, új elnököt is kellett helyette keresnünk. 

Az új elnök egyhangú szavazással Hartman János lett, aki 
eddig a rendezvényszervezői tisztet töltötte be a tagság legna-
gyobb megelégedésével. A választás eredményeként az elnök-
ség meg is fiatalodott. Az átlagéletkor 5 évvel lett alacsonyabb.

A szeptember 5-i közgyűlésen az új elnökség megvá-
lasztása után a leköszönő elnökünk megköszönte a tagság 
segítő támogatását, és külön köszöntötte Doráné Szalon-
tai Piroskát, az eddigi gazdasági alelnököt, aki 29 éven át 
volt tagja az eddigi vezetőségeknek. Balogh Lajosné Kati-
ka, az eddigi szervezési alelnökünk pedig a tagság nevében 
köszönetet mondott Nagy Barna leköszönő elnöknek a 9 
éven át tartó elnöki munkájáért. Átnyújtott neki többek 
között egy díszes Mátyás király emlékérmet, jelezve azt, 
hogy elnöksége ideje alatt milyen nagysikerű előadásokkal 
emlékeztünk nagy uralkodóinkra, és vittük hírüket a Kár-
pát-medencei utazásaink során.

Új elnökünk, Hartman János, 2019 év végén a Nyug-
díjasok Országos Szövetségében kitüntetést kapott, Az in-

doklás szerint „mint rendezvényszervező, nagy hozzáér-
téssel, aktivitással és óriási türelemmel végzi feladatait. 
Nagyon szerény, példás értékű az idősekhez való viszonya. 
Javaslataival és ötleteivel segíti a szövetség munkáját is.”

Hartman János a pandémia alatt sem hagyta magára 
a négy fal közzé beszorult nyugdíjas társait. Feleségével, 
Anikával együtt szájmaszkos nagyerdei sétára hívták őket. 
A nagy érdeklődésre tekintettel a Szentesi házaspárral és 
Nagy Magdolna tagtársainkkal megosztva, már hetenként 
két alkalommal vezették ezeket a túrákat. A jeles napokon 
kis ünnepségeket is tartottak séta közben. Megünnepelték 
a születés- és névnapokat, karácsonykor kis fenyőfát díszí-
tettek. Ha esett annyi hó, még hóember és hóasszony is 
jelezte, hogy itt jártak. Húsvétkor pedig teljesen hitelesen 
hangzott a „Zöld erdőben jártam” kezdetű locsolóvers. 

Egy idő után a séták szerves részévé váltak a nótázások. 
Ebbe még azok is bekapcsolódtak, akik azt hitték, hogy 
nincs hangjuk. Balláné Katika kinyomtatta és szétosztotta 
a dalok szövegét, így már semmi akadálya nem volt annak, 
hogy megalakuljon a „Nagyerdő hangja” éneklő együttes. 
Minél többet gyakoroltak, annál szebben zengtek a dalok. 
Úgyannyira, hogy amikor a járványhelyzet már megen-
gedte, színpadra is álltak, és nagy sikert arattak. 

Hartman Jánosra most már új feladatok várnak, de a 
helyébe lépők bizton számíthatnak segítségére, támogatá-
sára. Mi pedig gratulálunk megválasztásához, neki és élete 
párjának, segítőjének jó egészséget és sikerekben gazdag 
éveket kívánunk.

Papp Lajos,
a Debreceni Nyugdíjas-egyesület tagja

Tisztelet az időseknek
Megemlékezés az Idősek Világnapja alkalmából, a Hajdú-
böszörmény „Aranykor” Nyugdíjas Egyesület foglakozásán

Nagyné Erzsike elnök bevezetőjében köszöntött bennün-
ket, valamint a körünkben megjelent Molnár György volt 
közművelődési szakembert, akit nyugdíjba vonulása alkal-
mából hívtunk meg. 

Molnár Imre - akit Síposné Julika utódjaként „kultúrfele-
lősnek” választottunk - méltóan emlékezett meg e jeles nap-
ról. Alapos felkészültséggel válogatta össze a „szereplők” által 
előadott verseket, olvasmányokat. Ebben közreműködtek: 
Szatmáriné Marika, Fényiné Mancika, Győriné Zsuzsa, Dr. 
Uzonyiné Icuka, Barak Ágota, Várócziné Margó. 

Molnár Imre ismertette a világnap történetét. Az ENSZ 
1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja prog-
ramsorozatát október elsején, és azóta is minden évben ezen 
a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban – 
többek között hazánkban is. A cél az volt, hogy felhívják a 
figyelmet a méltóságteljes időskorra, legyen központi feladat 
az idősek tisztelete, megbecsülése a családok és ország ve-
zetői számára is. Lehetőséget biztosítani a dolgozni tudó és 
akaró nyugdíjasok számára, mivel az európai országok több-
ségében évről évre csökken az aktív dolgozók aránya. 

Földünkön jelenleg körülbelül 600 millió idős él, ez  
a szám egyre növekszik. Városunkban (Hajdúböszörmény) 

a 31 ezer lakosú, észak-alföldi mezőgazdasági jellegű város, 
lakóinak kb. egyötöde 60 év fölötti.

A várva várt „boldog nyugdíjas éveket” beárnyékolhatja a 
kedves elvesztése, a társ, a barát, a tárgy, ami hozzá és csakis 
hozzá kötődött. Márai Sándor így fogalmazza meg: „Ez a 
legnyomorultabb érzés. Mikor hiányzik valaki. Körülnézel, 
nem érted. Kinyújtod kezed, egy pohár vizet keresel tétova 
mozdulattal, egy könyvet. Minden a helyén van életedben, 
a tárgyak, a személyek, a megszokott időbeosztás, a világhoz 
való viszonyod nem változott. Csak éppen hiányzik valami. .. 

Az ünnepség hangulatát fokozta, hogy a 80 évesek és 50 
éves házassági évfordulót ünneplők köszöntése most sem 
maradt el, majd egy kis sütemény fogyasztása közben elbe-
szélgettünk.

Lejegyezte és fotókat készítette: Bertalan Béláné

Országos játékos 
agytorna döntője
a Nyugdíjasok Országos Szövetségének székházában
2021. október 13.

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!” 
– ez a kiragadott József Attila idézett jutott eszembe már 
sokadszor, amikor készültem az országos forduló levezeté-
sére. Két éve nem volt országos döntő a nyugdíjasok kö-
zött a pandémia miatt. Pécsett tartottunk online- játékot,  
de mégiscsak többet számít a jelenlét, a találkozás, a kö-
zös játék. Most öt csapat kapott meghívást (egy társaság 
betegség miatt visszalépett), s jókedvűen kezdtek a vetél-
kedőhöz.

Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, megemlékezett két pécsi elnökségi 
tagról, akik már nem lehetnek közöttünk: dr. Palotai Ferenc-
né volt az ötletadó a műveltségi vetélkedőhöz, Fónai Gábor 
pedig többször volt a győztes csapat tagja.

A zsűri feladatait Pécsről Iván Klára és Lovák Ibolya el-
nökségi tagok, Budapestről Meskó László látta el. 

Felváltva voltak tesztek és szóbeli körkérdések általános 
ismeretekből, irodalomból, történelemből, földrajzból, ze-

néből. Kellett tudni közmondásokat, versidézeteket, zene-
számokat, felismerni szobrokat, festményeket, épületeket. 
Többen jegyzeteket készítettek, hiszen ezekből a kérdés-vá-
laszokból sokat lehet tanulni, ugye a jó pap is… 

Gyömrő csapata nyert, őket követte Pécs, majd Csepel, 
végül Sóly. Kaptak könyvjutalmakat, pezsgőt, sőt Generá-
ciónk magazin-előfizetést is. Abban megegyeztünk, hogy 
„Jövőre Veled ugyanitt!” – illetve Veletek, hiszen nem sze-
retnénk megszakítani ezt a hasznos kezdeményezést, mely 
2013 óta minden ősszel nagy élményt jelentett a résztve-
vőknek. 

Radnóti Léda 
kulturális vezető

Pécsről
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Sportnap 2021. 
szeptember 2., Eger
A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 2021-benn is 
megrendezte a Megyei Nyugdíjas Sport- és Egészségna-
pot. Az klubvezetők kérésére, a sportnapot az Egri Termál-
fürdőben rendeztük. A  rendezvényen tagszervezeteink 
közül 20 klub közel 200 fővel vett részt. A sportnapun-
kon 3 célt tűztünk ki: fürdés-wellness, kikapcsolódás, 
versenyzési lehetőség, amelyekhez az egészségfelvilágosítás, 
egészségmegőrzés is kapcsolódott. 

A strandon a program egy nyugdíjas tornával indult. 
Ennek vezetését és a versenyek irányítását Havasi Anikó, 
nyugdíjas testnevelő tanár vállalta, aki az Ivády Vasvirág 
Egyesület tagja. Versenyzési lehetőséget biztosítottunk 
férfi és női kategóriákban, úgymint gyorsúszás, hát úszás, 
mellúszás és vízben gázolás. Az úszó versenyeken a legjob-
ban teljesítő tagtársaink arany érmet kaptak, A sportnap fő 
díját, a serleget az összesítésben legtöbb pontszámot elért 
gyöngyösi Gyöngy-Nagyi Nyugdíjasszervezet kapta. 

A sport és egészségnapunkon először volt rummikub 
(rablórömi) szellemi társasjáték, mely sok érdeklődőt 
vonzott. 

Az egészségügyi csoportunk vérnyomás, vércukor, 
testzsírtömeg-mérést és diétás tanácsadást biztosított 
szenior társainknak. 

A versenyek után, jó eső érzéssel fogyasztottuk el az 
ebédet. A délután a vidám beszélgetések ideje volt, ahol a 

résztvevők sokat megtudhattak a csapatok programjairól, 
életéről. Jó volt újra együtt lenni!

 Köszönetet mondunk a rendezvényünk támogató-
inak: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának, az 
EVAT Rt.-nek, az Egri Termálfürdő ügyvezetőjének.

Farkas Attila elnök

„Tánc az idősekért”
Az Élet Forrása Egyesület egy tánckihívást hirdetett „Tán-
coljunk az Idősekért” címmel.

Ennek a kihívásnak már volt előzménye. A hosszú covid 
elleni védekezés után a szociális szférában dolgozók jártak 
örömtáncot a „Jerusalemát”, melynek hatalmas sikere volt, 
hiszen harminc intézményben táncolták, és több mint 
százezer ember látta a végeredményt. 

Az egyesület elnöke Hadobásné Kiss Hedvig megkeres-
te szövetségünk elnök asszonyát, hogy október 1-jén, az 
idősek világnapján tervezik bemutatni a táncról készült 
videót.  Céljuk az, hogy megerősítse az emberekben azt a 
tudatot, hogy fontos törődni az idősekkel, oda kell figyelni 
rájuk. A  táncban több száz szociális dolgozó, ápoló vesz 
részt, és szeretné, ha a megye nyugdíjasai is részt venné-
nek a programban. Román Demeterné elnök asszony igent 
mondott a felkérésnek.

Városunkból és a megyéből több nyugdíjas egyesület 
vállalta a felkészülést, ehhez táncvideót kaptunk, mely 
alapján gyakorolhattuk a lépéseket. Demarcsek György 
táncpedagógus előzetesen felvette a koreográfia lépéseit a 

Csík zenekar „Te majd kézen fogsz és hazavezetsz” című 
feldolgozására.

Eljött a felvétel napja: szeptember 23., 10 óra, helyszíne 
pedig a Sóstói Múzeumfalu. A felvételre ellátogattak a kö-
zeli szociális intézmények lakói, a táncban résztvevő intéz-
mények településének vezetői, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének ötven tagja. 
Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is köszöntötte a 
közel 500 résztvevőt.

Köszönjük Az Élet Forrása Egyesületnek a szervezést, 
az ellátást, az ápolóknak, hogy táncoltak az idősekért. Kö-
szönjük az élményt, és azt, hogy ott lehettünk.

Schmidt Pálné elnökségi tag.
(A videó elérhető: YouTube-on:  

Táncra fel! Ápolók tánca az idősekért)

Hetvenkedő 
Hatvanasok
A Hetvenkedő Hatvanasok bűnmegelőzési vetélkedő or-
szágos döntőjét a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támo-
gatásával 2021. szeptember 8-án, 9-én tartották meg Za-
laegerszegen. A  vetélkedőnek a ZalaZone fogadóépülete 
adott helyet. A  résztvevőket Balaicz Zoltán Zalaegerszeg 
polgármestere, dr. Hatala József Nemzeti Bűnmegelőzési 
tanács elnöke és Tóth László őrnagy, a Bűnmegelőzési osz-
tály vezetője köszöntötte. A játékos vetélkedőn nyugdíjas 
egyesületek tagjai mérték össze tudásukat. Minden megyé-
ből 4 fős szépkorúakból álló csapat vett részt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csapatát Májer József, 
Májer Józsefné, Ákli Mártonné és Kádár Béláné alkotta. 
Gönczi György rendőrfőtörzszászlós bűnmegelőzési előadó 
kísérte és szállította el Zalaegerszegre csapatunkat. Köszön-
jük a kiválóan végzett munkáját, a jó vezetést és a csapat 
segítését. Az országos vetélkedő célja az idősebb generáció 
áldozattá válásának megelőzése volt. A  játékos versenyfel-
adatokat a szervezők úgy állították össze, hogy azok tanul-
ságosak legyenek és felhívják az idős korosztály figyelmét a 
rájuk leselkedő veszélyekre és az ellene való védekezés lehe-
tőségeire. A játékos vetélkedőre való felkészülésre segítség-
ként ellátogattunk a Göcseji Falumúzeumba és egy kellemes 
séta közben feladatokat oldottunk meg. Megtekintettünk 
egy bűnmegelőzési előadást a gyönyörű városi hangverseny- 
és kiállítóterem, az egykori Zsinagóga épületében.

Köszönjük Román Demeterné elnök asszonynak, hogy 
delegálta csapatunkat és részt vehettünk a kiválóan meg-
szervezett versenyen. A maximális ellátást, a gyönyörű szál-
lást és a fantasztikus programokat pedig a Zalaegerszegi 
Megyei Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai-
nak köszönjük. A versenyen sajnos az első három helyezést 
nem sikerült elérnünk, de nagyon jól éreztük magunkat és 
sok hasznos tanácsot kaptunk, amelyeket igyekszünk to-
vábbadni a lakókörnyezetünkben, egyesületünkben a saját 
korosztályunknak. A verseny zárásaként minden részt vevő 
csapat emléklapot kapott, és minden versenyzőt ajándék-
csomaggal díjaztak.

Vigyázzunk egészségünkre és értékeinkre!
Májer Józsefné,

a Pócspetri Nyugdíjas-egyesület elnöke

Dalolni, énekelni, táncolni jó!
A szepetneki Nefelejcs Egyesület 2021. október  9-én tar-
totta 17. alkalommal dalos-táncos találkozóját, ahol Dél-
Zala csoportjai vettek részt.

Rendezvényünket megnyitotta  Cseresznyés Péter mi-
niszterelnöki biztos. Elmondta: a részvevők ismét tanú-
bizonyságot tettek arról, hogy a hagyomány valóban nem 
a hamu őrzése, az itt fellépők valóban a lángot éltetik és 
adják tovább. Büszkék lehetünk dél-zalai kultúránkra, és 
arra, hogy vannak ilyen elhivatott csoportok, akik értéke-
inket megőrzik, továbbadják! 

A helyi polgármester asszony szintén elismeréssel nyilat-
kozva emelte ki a klubok hozzáállását, és sok sikert kívánt  
a rendezvényhez. A műsor a csoportok fellépésével, zenei 
kísérettel folytatódott, majd a csoportok megvendégelésére 
került sor, végül táncos programmal folytatódott a nap.

Köszönetet érdemel a klub összes tagja, helyettes vezető-
je, s kiemelten Grabant Jánosné Rozika (aki ugyan beteg-
sége miatt a rendezvényen nem tudott részt venni).

A szervezet nevében mint tag: Skretyuk Lászlóné
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Barangoltunk Zalában
Immár hagyomány, hogy a Pannon Nyugdíjas-egyesület 
kirándulást szervez az ország különböző tájaira. A mindig 
nagy érdeklődést kiváltó, több buszt megtöltő programot 
idén négy napra Nagykanizsa és környékére tervezte Vasné 
Zita és Zadravecz Margit.

Nehéz kiemelni egy-egy helyszínt, hiszen rengeteg él-
ményben volt részünk.

A kényelmes, panorámás busz először Pápán állt meg. 
A barokk kisváros Kékfestő Múzeumában a gyönyörködé-
sen kívül megdöbbentett bennünket, hogy milyen nehéz 
fizikai munkával, milyen körülmények között készültek a 
kékfestett anyagok!

Sümegen Kisfaludy Sándor szülőházában látott videó 
felért egy interaktív irodalomórával.

További buszozás után jól esett sétálni a Zalavári Emlék-
parkban. A Kis-Balaton házban kiállítás és videó hangolt a 
tájra, majd egyénileg nézelődtünk. Megtaláltuk Makovecz 
Imre Milleneumi Emlékművét, ahol a kápolnában lévő 
Életfán 258 levél Zala megye településeinek számát jelzi.

Ezekkel az élményekkel értünk Nagykanizsára, ahol 3 
napig a szálláshelyünk volt.

Másnap a várost remek idegenvezető mutatta meg, 
és bizony a két órásra tervezett idő kevésnek bizonyult! 
A Kossuth tér után sétát tettünk, és a nevezetes épületeket, 
szobrokat néztük meg. Említést érdemel a keleti hosszúság 
17. fokán emelt Földet szimbolizáló különleges emlékmű, 
amelyet a béke és barátság reményében emeltek. Az azonos 
hosszúságon lévő jelentős külföldi városokkal köti össze 
Nagykanizsát.

Buzsákon idős asszonyok kézimunkáit csodáltuk meg, 
Somogyváron a Szent László Apátság romjait egy nagy tu-
dású vezetővel jártuk körbe. Megmutatta a hajdani apátság 
feltárása után látható épület együttes beosztását és most 
folyó rekonstrukcióját.

Különleges program volt a somogyvámosi Krisna völgy-
ben tett látogatásunk. A  bejáratnál két hatalmas elefánt 
szobor előre jelezte, hogy hinduizmusból ered a krisna 
tudat. Kísérőnktől a védikus kultúráról és a természetes, 
önfenntartó életmódról hallottunk ismertetőt. A szentély-
ben éppen kisgyermekek oktatása folyt, akik mosolyogva 
ismételték tanítójuk szavait. Megnéztük a számunkra szo-
katlan, díszes oltárt, elmondtuk a Háre Krisna mantrát, 
végül énekre és táncra invitáltak bennünket.

A harmadik napot Szlovéniában töltöttük. Egy kedves, 
fiatal idegenvezetővel először a dobronaki Trópusi Kert és 
Orchideafarmot néztük meg. A hatalmas üvegházban a forró 
égöv termő növényei és  a sokszínű orchidea között sétáltunk.

A Bakonaki-tónál az energiapark 26 táblája 26 testtájra 
ígér gyógyulást. Néhányan ott maradtak 1-1 energiapont-
nál, mások tovább sétáltak az erdei úton a Szent Vid-for-
ráshoz. A  forrás hideg, kristálytiszta vizének is gyógyító 
hatást tulajdonítanak.

Délután a lendvai vár volt a program. A vár előtt Mako-
vecz Imre tervei alapján épült csodás Lendvai Színház- és 
Hangversenyterem áll. Gyalog indultunk neki a  várnak, 
melyet az Eszterházy család építtetett barokk stílusban I. 
Lipót iránti hálából „L” alakban.

A nap további része is tartalmazott meglepetéseket. 
Megnéztük a Lendva-hegyen épült Vinárium-kilátó tor-
nyot, ami egy kör alakú, acél szerkezetű,53,5 m magas 
építmény. 240 lépcsőn vagy lifttel lehet feljutni a tetejére, 
ahonnan 4 országra (Magyarország, Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország) láthatunk.

Végül aznapi kirándulásunk legvidámabb eseménye, a 
Cuk borházbeli látogatás volt. A Lendva-hegy legmagasabb 
pontján, a családi birtokon amerre szem ellát, gondozott 
szőlősorok. Az itt termett szőlőből készítik finom boraikat, 
amelyekből 5 félét kóstoltunk meg a család hölgytagjának 
ízes magyarsággal előadott ajánlgatásával. A  borház után 
vidám énekszóval értünk Nagykanizsára.

Az utolsó nap az Őrségé volt, ahol a táj jellegzetességei-
vel gazdagodtunk. Láttuk a tökmagolaj-készítés menetét a 
ledarált magtól, a préselésen át – amit a csoport férfitagjai 
végeztek – a friss olaj kóstolásáig. Meglátogattuk a bölénye-
ket, akik közeledtünkre már indultak az etetőjükhöz, mert 
„tudták”, hogy ilyenkor kapnak ennivalót.

Kirándulásunk utolsó programja a szőcei tőzegmohás-
láprét-túra volt. Az  utolsó jégkorszakhoz köthető védett 
növények érdekében padlósort építettek, ahol egyesével 
haladtunk. Kis hídon keltünk át a Szőce-patakon, meg-
másztunk egy emelkedőt visszaértünk a Lápok házába.

Sok élménnyel gazdagodva szálltunk fel a buszra, és in-
dultunk haza Győrbe.

Nagyon köszönjük Vasné Zitának és Zadravecz Mar-
gitnak a tökéletes szervezést, az élménydús négy napot, és 
Alexnek, a sofőrünknek a biztonságos utazást.

Várjuk a jövő évi programot!
Csúri Györgyné és Bangha Lászlóné

Mi elmentünk Szovátára…

Tavaly a pandémia miatt mellőznünk kellett a szovátai ki-
rándulást, és ebben az évben is csak akkor lehettünk biz-
tosak a hatnapos erdélyi kirándulásban, amikor átléptük a 
határt. Akik kis csapatunkkal tartottak (melyet azért is szer-
veztünk meg, mert többek kifejezett kérése volt, mondván, 
hogy „idős koromra való tekintettel, ki tudja eljutok-e még 
egyszer?”) sok csodában gyönyörködhettek. Erdély csodála-
tos tájai most is mindenkit lenyűgöztek. A felújított kényel-
mes szállodai elhelyezés, a bőséges (svédasztalos) ellátás, a 
korlátlan wellness használat, no és a kirándulások: Kolozs-
várra, (megtekintve a belvárost és a Házsongárdi temetőt) 
valamint Segesvárra, továbbá a Gyilkos-tóhoz, megcsodál-
va a Békásszoros kristálytiszta patakját és a szédítően magas 
sziklákat, majd Parajd, Korond (Józsa János, a Népművészet 
Mestere a fazekasság helyi hagyományairól tartott előadásá-
val) egyik ámulatból a másikba ejtettek bennünket. De fejet 
hajthattunk Farkaslakán Tamási Áron sírjánál is, csakúgy, 
mint Szejkefürdőn Orbán Balázs tizenkét székelykapun át 
vezető sírjánál. Székelyudvarhelyen, a „Legmagyarabbnak 
tartott erdélyi városban” el-elgondolkodtunk a belvárosban 
látható és 2004-ben felavatott Emlékezés Parkjában, a tizen-
három mondahős, történelmi személy és kiemelkedő erdélyi 
művész egy-egy mellszobra előtt. Meseszép táj, gyönyörű 
erdőség és szédítő magasságok, Bucsintető, Pongráctető, és 

Erdélyre, valamint a svábok lakta falvakra jellemző építészet, 
a sófalvak- és sósziklák, melyeket a kialakulását pontosan 
megállapítható Medvetó környékén láthattunk, valóban a 
csodák-csodája. Közben csoportvezetőnktől megtudhattuk 
a románság és az erdélyi magyarság hányattatott történetét, 
hallhattunk a tatárjárás borzalmairól, Vlad Tepes (Draku-
la) kegyetlenkedéseiről, a mócokról, Avram Iancu és Baba 
Novac történetéről, a települések neveinek kialakulásáról, 
és több, a helységekhez kapcsolódó anekdotáról, legendá-
ról. A kirándulás méltó befejezéseként Máramaros megyé-
ben meglátogattuk Koltón a Teleki kastélyt. A csoport több 
tagja szerint a Vad Gróf (Teleki magát nevezte így), kasté-
lya idegenvezetővel történő megtekintése valóban feltette 
kirándulásunkra a koronát. Többek között azért is, mert 
Petőfi Sándor, Szendrei Júliával történő házasságát követő-
en a mézesheteket itt töltötte. Teleki szobát rendezett be a 
nászutas párnak, és a személyzetet is szolgálatukba állította. 
Petőfi az itt töltött 20 nap alatt huszonnyolc gyönyörű vers-
sel (pl. a Szeptember végén cíművel) gazdagította a magyar 
irodalmat. Akik velünk voltak Szovátán, valóban kiváló, és 
kényelmes szolgáltatásokban, valamint meseszép tájakat fel-
vonultató csodákban, és ezekkel kapcsolatos ismeretek szer-
zésében részesülhettek. 

Teszárovics Miklós

Ismét kirándultak a fehérvári nyugdíjasok
Október 7-én idén utoljára mentünk kirándulni a történel-
mi Eger városába. Már többször láttam, láttuk, de mégis 
mindig magával ragad a múlt  ahol a maroknyi magyar meg-
mutatta, ha a hazájáért harcol, akkor nincs akadály, megvédi 
minden áron. Igaz, reggel Székesfehérvárról indulva szakadó 
esőben szálltunk fel a buszra, de ahogy közeledtünk szép 
Eger városa felé, egyre jobban kiderült az ég és mire oda 
értünk, ragyogó napsütés fogadott bennünket. Végigjártuk 

a vár összes zeg-zugát, magunkban elraktároztuk a sok szép 
látnivalót, egy kicsit fáradtan indultunk a Szépasszonyvöl-
gyébe ebédelni és finom tüzes, édes borokat kóstolni és 
vásárolni. Köszönöm kis csapatomnak, hogy együtt töltöt-
tünk egy szép felejthetetlen napot és vidáman, jó kedvvel 
indultunk haza. A buszon ismét kicsit nótáztunk, talán a 
finom, megkóstolt boroknak is köszönhetően. 

Barabásné Soltész Éva
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Családunk és családfánk 

Van egy mondás, miszerint aki nem ismeri a múltját, 
nem tudja jól építeni a jövőjét sem. Különösen igaz ez 
akkor, ha nemcsak magunkkal vagyunk tisztában, ha-
nem szüleink, nagyszüleink, sőt még régebbi őseink éle-
tével, sorsával. És hogy ez mennyire igaz, azt bizonyítja 
Gyöngyöspata XV. században épült templomában a fő-
oltár XVIII. századi faragványa, a Jesseusz fája, amely 
Jézus családfáját ábrázolja. Napjainkban a statisztikák 
bizonyítják, egyre több fiatal érdeklődik, kutat a család-
ja történetéről, szerteágazó rokonságáról. Az interneten 
családfa kutató csoportok alakultak, van, amelyik 6200, 
egy másik 4500, a harmadik ilyen nagy 4400 fős. Persze 
van köztük átfedés. Emellett léteznek megyei, azután 
tematikus csoportok is 1000-2000 taggal. Legtöbbjük 
fiatal. Hogy miért kutatnak? Ezt kérdeztem egy lelkes 
fiatal kutatótól, akivel, mint kiderült, dédszülői ágon 
kapcsolódik a történetünk.

– Miért kezdte el a család múltjának keresését?
– 2006-ban, a gimnázium első évében a történelem 

órán a tanárunk elénk tett egy-egy lapot, rajzoljunk csa-
ládfát, töltsük meg adatokkal, a felmenőink nevével. És 
én akkor a programomból írtam be a neveket, mert ad-
digra már érdekelt ez. Egy családfa rajzoló programot 
találtam az interneten, letöltöttem, és elkezdtem foglal-
kozni vele. Otthon a család elővette mindazokat a fény-
képeket, emlékeket, amelyek megmaradtak, és így in-
dultam. Persze akkor még nagyon kevés anyagom volt. 

– Az apai, vagy az anyai ágat kezdte kutatni?
– Mindkettőt, de anyai részről sokkal több adatot 

tudtam meg, mint édesapám oldaláról. Első időben 
leginkább a keresztneveket, beceneveket sikerült megis-
merni, meg azt, hogy voltak, akik kivándoroltak Ame-
rikába. Az anyai ágon 1680 körüli az időszak, ameddig 
egy nemesi ágra visszaértem az internetnek köszönhe-
tően.

– Mi segít a kutatásban, milyen eszközökre lehet tá-
maszkodni a családtagok elbeszélésein, emlékein túl?

– A jogszabályi korlátozások miatt a születési anya-
könyvek nem kutathatók, 130 évre visszamenőleg. 
A halotti anyakönyvek viszont korlátlanul megismerhe-
tők. Miután anyakönyvi adatok a most élőkről nem el-
érhetők, segíthet viszont például egy régi telefonkönyv, 
amelyikből megtudhatunk egy címet, hogy felkereshes-
sük az érintettet, hátha még ott lakik. 

– Mikor az évtizedek során eljutott az élő hozzátar-
tozókhoz, ők mennyire voltak bizalmatlanok, mennyire 
kezelték fenntartással az érdeklődését?

–  Érthető, hogy fenntartásaik vannak, ha az ember 
felhívja őket telefonon. Félek én is ilyenkor, hogy ho-
gyan fogadja a ”rokonjelölt” a jelentkezésemet.

– Engem is mindenki arra figyelmeztetett, hogy ez biz-
tos becsapás, amikor megemlítettem a telefonját, amiben 
a felmenőimről kérdezett. Ne hogy meghívd a lakásodra! 
Ez volt a leggyakoribb mondat ekkor. De már a telefonbe-
szélgetés során olyan adatokat mondott, amelyek meggyőz-
tek. Megemlítette, hogy már jó pár évvel ezelőtt is járt a 
ház előtt, ahol lakom. Mennyi idő kellett a „bátorsághoz”, 
hogy telefonáljon?

– A  Covid időszak felerősítette az érdeklődésemet. 
Persze nemcsak nekem, hanem sokunknak, akiket ez a 
kutatás érdekel. Az  általam megrajzolt családfán még 
voltak „vak foltok”, Budapesten nagyon nehéz kutatni 
a sok kerület, névváltozás miatt.

– Az én korosztályommal nem könnyű ilyen szempont-
ból együtt dolgozni, adatokat remélni, mert a mi szüleink 
nem szívesen beszéltek a felmenőikről, féltek, hogy a gyerek 
elszólja magát az iskolában, mögöttük volt a háború, amit 
ki így, ki úgy tudott túlélni. Mit szándékozik tenni az össze-
gyűjtött anyaggal? Hiszen mutatott fotókat még vidéki teme-
tői sírokról, vagy éppen a budapestiekben nyugvó rokonokról 
is. Minden családban vannak rejtett fotók és emlékek…

– Egyelőre élvezem a gyűjtést. Ha találkozom vala-
kivel a rokonságból, megmutatom a fotókat, megnézem 
az övéket is, cserélünk információt. Igyekszem a meglé-
vő és megkapott fotókat feliratozni. 

– Milyen eszközökkel tudott dolgozni?
– Amikor elkezdtem, akkor még nem volt elérhető 

az interneten ezeknek az anyagoknak a nagyrésze. Ku-
tattam az Interneten, az Arcanumon túl az Országos 
Levéltárban, és a Fővárosi Levéltárban. Voltam vidéken 
megyei levéltárakban. Mentem vonattal, máskor ko-
csival, például a vidéki temetőkbe. Elsőként a szüleim 
támogattak mindenben. De ma már nem annyira fog-
lalkoztatja őket. A testvéreimet nem érdekli ez a téma. 
Viszont az interneten találtam segítőket, ötletadókat, 
fiatalokat, időseket egyaránt.

– Az, hogy számítógépes a foglalkozása, megkönnyí-
tette a munkát?

– Nagyon sokban. De főleg a logikus gondolkodás és 
az elhivatottság segített megtalálni az adatokat, neveket, 
sírokat.

– Végül megfogja rajzolni a családfát?
– A számítógépes program magától rajzolja. Lehet be-

lőle részleteket kivenni, de van olyan rajz is, ami az egész 
összegyűjtött anyagot tartalmazza. Jelenleg közel 4800 
személy, közelebbi, távolabbi rokon szerepel benne.

Talán a beszélgetések, személyes találkozások életre 
keltik a családfát; az apró, megismert történetek pedig 
akár száz évre visszamenőleg is színezhetik a leveleket.

Hajós Anna

Ember és kutya

Világéletemben aktív kutyabarát voltam, most pedig a biz-
tonságérzetemet is növeli erdélyi kopóm – meséli 81 éves 
ismerősöm. Azért esett a választásom éppen erre a fajtára, 
mert egy ilyen kutya mentette meg annak idején édesapám 
életét. Hirtelen hidegre fordult az időjárás és az idős ember 
szervezete keringési zavarral reagált erre, aminek következ-
tében megindult a kihűléses halál. A kutya a vérereket a 
nyelvével nyalogatva, hónaljban gyengéden masszírozta őt, 
amíg nem érkezett segítség.

A kutya ősidők óta részt vesz az ember életében, hiszen 
legrégebbi háziállatunk. A fajon belül óriási a változatosság 
a külső megjelenésben, a kínai palotakutyustól a nápolyi 
masztiffig, és a temperamentumban egyaránt. Ennek elle-
nére valamennyi kutya egyetlen közös őstől, a mai farkas 
ősétől származik. Miként a farkasban, a kutyában is na-
gyon erős a falkaösztön, aminek velejárója a társ jelzéseire 
való fogékonyság és az engedelmesség a rangsorban felette 
állónak. Mindez megkönnyítette egykor a kutya beillesz-
kedését az emberi közösségbe, ahol szintén el kell fogadnia 
szabályokat, és kontrollálnia kell saját viselkedését.

A kutyák mindent tudnak, amit egy nem beszélő, de 
értelmes hároméves gyerek tud. Akár meglepően össze-
tett dolgok megértésére is képesek. Szeretnek és tudnak is 
együttműködni – derítette ki Csányi Vilmos biológus, eto-
lógus, egyetemi tanár, aki a kutyák viselkedését hosszú év-
tizedek óta tanulmányozza, és ő maga is kutyatulajdonos.

Reprezentatív felmérés szerint a magyar lakosság 36 szá-
zaléka tart otthon legalább egy kutyát; közel 3 millió ku-
tya él gazdánál az országban. Manapság a legelterjedtebb a 
házőrzőkön kívül a kedvtelésből tartott családi kutya. Ezen 
kívül alkalmas lehet személyvédelemre, vakvezetőnek, 
mozgássérültek segítésére. Bevetik hegyi mentésnél, kábí-
tószer keresésénél, eltűnt személyek felkutatásánál, hasznos 
segítője a rendőröknek és a katasztrófaelhárítóknak. 

Különleges feladatot látnak el a terápiás kutyák, akiket 
gyakran visznek idősek otthonába, kórházakba, demenciá-
ban szenvedő betegek közé.

A munka világából kikerülve, az ember társadalmi kap-
csolatai megritkulnak, a családi szálak gyakran meglazul-
nak, megváltoznak. Az addigi aktív életmód elsorvad, az 
örömforrások megfogyatkoznak, ennek következtében 
gyakoribb a depresszió. A kutyás terápia célja az idős sze-
mély testi-lelki-szellemi állapotának fenntartásában való 
közreműködés, a feleslegesség érzésének csökkentése, a 
kommunikáció fejlesztése. A  kutya képes ráhangolódni 
az emberre, átvenni a hangulatát, figyelni rá, olyannyira, 
hogy az már vigasztaló lehet egy szomorú ember számá-
ra. Kimutatták, hogy a kutyával való szeretetteljes kapcso-
lat gátolja például az idős emberek magány és depresszió 
okozta testi és szellemi leépülését is. 

Idősek is vállalkozhatnak kutyatartásra, hiszen egy jól 
megválasztott kutya társaságot, biztonságot, szeretetet, 
mozgásra való ösztönzést ad, és a hasznosságtudatot is nö-
veli, örömet, vidámságot visz a mindennapokba. Ráadá-
sul segít kapcsolatot teremteni olyan emberekkel, akikkel 
egyébként nem lett volna téma a társalgás elindításához. 

Néhány szempontot azonban érdemes figyelembe venni 
a megfelelő kutya kiválasztásakor. 

Nagytestű, erős kutya helyett kisebb méretű, nyugodt 
temperamentumú, könnyen idomítható állat illik egy 
gyengébb fizikumú idős ember mellé. Jobbak az olyan ku-
tyafajták, melyek nem igényelnek gyakori fürdetést, kefé-
lést és nyírást. Egy keverék kutya is jó társ lehet. Az állat-
menhelyeken sok négylábú vár szerető gazdára. Az ottani 
dolgozók szívesen adnak felvilágosítást a kutyák tempera-
mentumáról és gondozásáról. A  tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a menhelyi kutyák, akár az idős állatok is képesek 
nagyon gyorsan kötődést kialakítani új gazdájukkal. Nem 
az alapján kell választani, hogy melyik kutya tetszik ne-
künk a legjobban. Legalább négy-öt kutyát ki kell kérni tíz 
percre, és rájuk bízni, hogy egyikőjük kiválasszon minket 
– tanácsolja Csányi Vilmos.

Szádvári Lídia
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(hasra, hátra) esünk. Megütöttük, de nagyon medence-
csontunkat (vállunkat, térdünket, koponyánkat) és fáj, 
nagyon fáj.

Ha egyedül élünk, ne jajgassunk, mert ettől csak rosz-
szabb lesz.

Nem ez az önsajnálat ideje.
Ha számíthatunk segítségre, akkor is csak szordínóval 

nyögjünk, ne rémisszük meg hozzátartozóinkat (albér-
lőnket, főbérlőnket) azzal, hogy ezután mozgásképtelen 
öregasszonyt kell ellátniuk. Az eszméletvesztést - bármily 
csábító is - mellőzzük. Ha valaki a segítségünkre siet, sut-
togjuk azt, hogy csak ezen a hülye szőnyegen csúsztam el. 
Ha egyedül vagyunk, fohászkodjunk és mozgassuk meg 
karunkat, lábunkat. Próbáljunk meg négykézlábra állni. 
Megy az, ha nehezen is.

Később két lábra, de erősen fogódzkodva.
Amíg pánikban vagyunk, ne döntsünk. Ne hívjuk fel a 

gyerekeket, hogy itt fekszünk összetörve, mert lehet, hogy 
hozzánk rohannak, és csak szégyenkezhetünk, ha már ká-
vézás közben találnak ránk a konyhában.

Arról nem is szólva, hogy esetleg legközelebb, amikor 
valóban összetörjük magunkat, már el sem jönnek. Előbb-
utóbb jobban leszünk, akkor vánszorogjunk el az orvoshoz.

Mire kivárjuk a sorunkat a rendelőben, aztán a röntgen-
nél, már alig fáj. Visszük a leletet, s ekkor megtudjuk, hogy 
nem hirtelen felindulásból estünk hasra, hanem ritkulnak 
a csontjaink, meszesednek, kopnak a csigolyáink, s még 
szerencse, hogy...

Persze, mindenre van gyógyír: fizikoterápia, kétféle tab-
letta, kenőcs, gyógytorna, uszoda. Ne tegyük fel a csacska 
kérdést, hogy na és mikorra várható a gyógyulásunk? Érjük 
be azzal, hogy a panaszok csökkenni fognak!

(Vagyis kevesebbet szédülünk, ritkábban fáj a fejünk, 
kisebbet esünk) Mindenesetre reggelente óvatosan keljünk 
fel az ágyból. Egy: lassan felülünk, kettő: letesszük a lábun-
kat a földre, három: felállunk, s némi várakozás után már 
el is indulhatunk.

Egyszóval a felkelésnek is neki kell készülődnünk. Mint 
annyi minden másnak. Mert mostanában mit tagadjuk, 
készülődünk. Hogy mire? Mindenre. Egy hétig emésztjük 
magunkat, mielőtt megírunk egy levelet. Három napig 
tervezzük, hogy felhívjuk ezt vagy azt, ismerőst, barátot. 
Az évtizedek óta ismert címeket, telefonszámokat, görcsö-
sen ellenőrizzük.

Készülődünk hajat mosni, gombot felvarrni (végül is 
van másik blúzunk), mosogatni, az utcára lemenni. Mert 
mostanában valahogy nem ugrunk le csak úgy ukmukfukk 
2 zsemlyéért a boltba. Nem ám. Hosszadalmasabb a készü-
lődés, mint régen egy utazás előtt.

Akkor ugye azt gondoltuk végig, hogy mit kell magunk-
kal vinnünk. Most meg azt, hogy mit kell magunkkal csi-
nálnunk.

Szemcsöpp, lúdtalpbetét, részprotézis egy kis szín az ar-
cunkra, kalap a fejünkre. (És ez még csak a kezdet, mert 
hol van még a fűző, hallókészülék, a bot?)

Aztán a táskaellenőrzés következik. Szemüveg (azzal is 
alig látjuk az árakat), papírzsebkendő, vécépapír, személyi 
igazolvány. A  pénztárcánkat helyezzük biztonságba! Ve-
gyük ki belőle a pénzt, és tegyük egy külön rekeszbe.

Mielőtt kilépünk az ajtón, ellenőrizzük, hogy lekapcsol-
tuk-e a villanyt, elzártuk-e a gázt.

Az ajtót gondosan zárjuk be, a kulcsot mindig ugyanab-
ba a rekeszbe tegyük, mert hazafelé jövet keresgélés közben 
téphetik le nyakunkról öreganyánk arany nyakláncát.

Mindig írjuk fel egy cetlire, hogy mit akarunk venni.
A cédulát tegyük a zsebünkbe.
Ha filctollal és nagy betűkkel írunk, a szemüveget elő 

se kell venni.
De a cédula fontos. Mert különben állunk a boltban és 

révülten indulunk az akciós mangókonzerv és kutyaeledel 
felé (nem tudjuk, mi a mangó, és nincs kutyánk), de elfe-
lejtjük a 2 zsömlyét, amiért jöttünk.

Vegyük tudomásul, hogy az idő rohan (ma hétfő van és, 
csiribi-csiribá, utána újra péntek) mi meg csak jövünk-me-
gyünk, visszük ki a kávéscsészét, kis tányért, utána külön a 
kanalat és még mindig ott felejtettük a tejet. S t a c c a t o  
élünk. Behozzuk, kivisszük, elővesszük, eltesszük. Aztán 
elfelejtjük, hogy hova.

Igen, igen, naponta órák hosszat keresgélünk. Kulcsot, 
szemüveget, címet, telefonszámot, nagy lyukú tűt, csekket, 
lottószelvényt, orvosságot, eldugott pénzt, feladásra váró 
bélyeget, csomagolópapírt, pillanatragasztót, mélyhűtő 
zacskót, egy elgurult gombot, papírvágó ollót, egy kis ma-
radék szegfűszeget. Mert valljuk be: egyre feledékenyebbek 
vagyunk. És ebből következik a legfontosabb tanács: ha 
már elfelejtjük, hogy bevettük-e az orvosságot, hogy hol 
hagytuk a szemüvegünket, hogy megsóztuk-e a húst és mi-
ért nyitottuk ki a fridzsidert, akkor felejtsük el a sérelme-
inket is!

Bőrünk ugyan ettől sem lesz feszes és fiatalos, hajunk 
sem lesz dús és selymesen csillogó, de még mindig miénk 
a döntés, hogy néhány év múlva derűs, idős hölgy vagy 
házsártos öregasszony válik-e belőlünk.

Janikovszky Éva: 
Helyzetgyakorlatok 
kezdő öregeknek... 

A kérdés az: hogyan vegyük észre, hogy öregszünk?
Mert azt ne higgyük már, hogy valaki majd szól. Nem, sajnos 
senki sem szól, pedig mindenki látja, észleli – de ránk hagyja 
a felismerést. Legföljebb nénizni vagy mamikázni kezd.

És még ezt a finom jelzést sem baráti körünk fiataljaitól 
kapjuk – ők változatlanul sziával üdvözölnek és keresztne-
vünkön szólítanak – hanem a kereskedelem, az ipari szol-
gáltatások, az egészségügy, valamint a közhivatalok némely 
dolgozójától, no meg az egyszerű járókelőktől, közleke-
dőktől. (Csak emlékeztetőül: Mit adhatok a néninek? Hát 
ez bizony sokba fog kerülni mamika!) Eleinte összerándu-
lunk, aztán arra gondolunk, hogy egyszerű bunkóság.

Hiába, no, nálunk nem honosodott meg az asszonyom, 
hölgyem megszólítás. De aztán csak szöget üt a fejünkbe 
a sokasodó néni meg mamika. Elérkezett az idő, amikor 
már nem foghatunk mindent a frontátvonulásra, a tegnapi 
rossz éjszakára vagy az idegkimerültségre.

Szembe kell néznünk magunkkal – méghozzá tükör 
előtt nappali világításban. Nos igen. Kis ráncok. Mimikai 
ráncok. A sok nevetéstől. De mi ott az a barna folt? Mit 
egy kettő, három. És a kézfejünkön?

Nem múlt el a diószedés nyoma.
A nyakunkon meg sötét szemölcs és hoppá! Ne is foly-

tassuk. Eleinte úgy gondoljuk, hogy ózonlyuk, ultraviola 
sugárzás.

Vagy a szomszédék permetléje még a nyárról, amikor 
átfújta a szél. Akármi légyen is, utána kell járni. Nagy elha-
tározás: elmegyünk a bőrgyógyászhoz.

Feldúltan mutatjuk neki a frissen felfedezett csúfságo-
kat. Ő még a hátunkat is megnézi, amit mi szerencsére 
nem látunk, de érezzük az ujja finom érintését itt, meg 
itt... soroljuk a feltételezett okokat – ő meg rezignált mo-
sollyal hallgatja. Nem kell megijedni asszonyom – szól vé-
gül nyájasan - ezek időskori bőrelváltozások. És hogy mit 
lehetne ellene tenni? Sorolja,...de értünk a szóból, semmit.

Ez van. De ártalmatlanok, a korral járnak. Mondjunk 
köszönetet és gondoljunk a százegy kiskutyára, milyen ara-
nyosak a foltokkal. Mindenki imádja őket.

Rövidest a fogaink jelentkeznek Nyilall a bal felső ötös. 
Újabb nagy elhatározás, irány a fogorvos. Semmi gond, 
megmenthető, mosolyog ránk aztán rutinszerűen megko-
cogtatja a jobb felső hármast, négyest, ötöst. Nem érzé-
keny, csak éppen majd kiesik, egy darabka is letört róla.

Igyekezzünk tátott szájjal is méltóságteljesen fogadni a 
döntést, hogy egyelőre részprotézis is megteszi. Ne kérdez-

zük, hogy meddig, mert még megmondja. Inkább gondol-
junk arra, hogy Hollywood ifjú sztárjelöltjei már húszéves 
korukban kihúzatják az összes fogaikat, s észveszejtő moso-
lyuk gyönyörű protézisüknek köszönhető. Mi spóroltunk 
majd fél évszázadot.

Itt az ideje, hogy a mi mosolyunk is ellenállhatatlan 
legyen.

Aztán a hajunk. Néhány szál a blúzon. Valamivel több 
a fésű fogai közt. És mosás után a lefolyóban. Mi ez, per-
sze lehet a kipufogógázoktól vagy a veszélyes hulladéktól, a 
hidegtől, a melegtől, a fűtéstől, de ne reménykedjünk. Ez 
bizony hullik. Csak azért nem olyan feltűnő, mert amúgy 
is elvékonyodott. Talán egy hajszesz segít. Bízzunk benne. 
A  bizalom, a hit nagy erő. És örvendezzünk azon, hogy 
ismét divat a kalap.

Ha eddig nem viseltük, kezdjünk el divatozni. Ugye mi-
lyen jól áll? Kár, hogy 30 évvel ezelőtt nem volt divat.

Abba, hogy az ifjúi szépség mulandó, még csak beletörő-
dik az ember. De a neheze még hátra van. Eleinte fel sem tű-
nik mikor a kerekképű vízvezeték szerelő vagy a csomagküldő 
elbúcsúzik a kapott borravaló után, „jó egészséget mamika”.

Még csak a mamikán bosszankodunk, s nem halljuk 
meg a lényeget, amit ezek a fiatalok már valahonnan tud-
nak, a jó egészséget.

Persze voltunk mi már betegek eddig is. Kórházban is 
feküdtünk ilyen-olyan panaszokkal, kisebb műtéteken is 
átestünk – aztán meggyógyultunk. Hát, ez az. Most más 
következik.

Az alábbi példa csak egy a lehetséges történések közül. 
Gyakori, de nem szükségszerű.

Ám nagyon illik rá a híres zenebohóc mondása: van 
mááásik.

Egy éjszaka iszonyú fejfájásra ébredünk. Fájdalomcsil-
lapító, már megint a fronthatás, gondoljuk. Sok hasonló 
éjszaka után rémülten tapasztaljuk, hogy a lépcsőn lefelé 
menet szédülünk.

Hát ez meg micsoda?
Vérnyomás? Ha forgatjuk a fejünket, recseg-ropog va-

lami a tarkónk táján. Aztán egy reggel az ébresztőóra vagy 
a telefon csörgésére kipattannánk az ágyból, de még a pa-
pucsunkat se érjük el, fordul velünk egyet a világ és orra 
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A bajban is van – lehet – segítség

Varga Judit Igazságügyi miniszter június 29-én adta át 
Veszprémben az ország hetedik Áldozatsegítő Központját. 
A magyar állampolgárok élhetnek itt azzal a szolgáltatással, 
hogy segítséget kérnek a nehéz élethelyzetük megoldásá-
hoz. A lehetőség tehát adott, de a tapasztalatok szerint kü-
lönböző okok miatt ma még csak nagyon kevesen veszik 
igénybe ezt az országos szolgáltatást.

Polt Évával, a veszprémi központ vezetőjével beszélge-
tünk a felállításra került új szervezet szolgáltatásairól.

Elöljáróban azt szeretném tisztázni, hogy kit nevezhe-
tünk áldozatnak és hogyan válhat valaki áldozattá?

Áldozatoknak nevezhetjük azokat a személyeket, akik 
elsősorban egyénileg - de lehet közösen is - testi vagy szel-
lemi értelemben olyan sérelmet szenvednek, amely ideig-
lenesen, és tartósan jelenthet számára gazdasági-, érzelmi 
veszteséget, esetleg szenvedést, vagy az alapvető emberi 
jogaik csorbulását. Ez a meghatározás meglehetősen bo-
nyolultnak tűnik, de a napi életre alkalmazva azt látjuk, 
hogy sokan lehetnek olyan élethelyzetben, ahol például az 
érzelmi szenvedést naponta kell elviselniük, de valahogy 
nem érzik magukat áldozatoknak.

Látnunk kell azt, hogy áldozattá válás sokféleképpen tör-
ténhet. Egyrészt látványosan a külső behatások, sok esetben 
bűncselekmény miatt, valamint kevésbé látványosan a napi 
élet történései kapcsán fokozatosan, az apró problémák 
egymásra rakódása következtében kialakulva ágyazódik be 
az egyén vagy család életébe. Hosszan elhúzódó folyamatról 
beszélünk, amelynek felfedése nagyon bonyolult. mert az 
egyén szinte észre sem veszi azt, hogy érzelmi szenvedés ál-
dozatává vált. Veszélye ennek az, hogy ez az állapot egy idő 
múlva fizikai erőszakba is végződhet. Szabadulni nem mer, 
mert azt hiszi, hogy bármilyen lépést tesz az rontani fog a 
mostani helyzetén. Segítséget ezért sem kér, és sajnos ezt a 
helyzetet csak egy külső személy veheti észre, aki véletlenül 
lát bele az egyén intim szférájába. Vagy akkor lehet még 
ezt felfedni, ha az esetleges erőszak külső nyomai láthatóvá 
válnak és ekkor léphetnek be a környezetben élők, akik rá-
vehetik az áldozatot a segítség kérésre. 

Az Áldozatsegítő Központ miben tud segíteni az ide  for-
dulóknak?

A problémájuk feltárásával több lehetőség közül a szak-
embereink döntik el a segítség formáját, de a legfontosabb, 
elfogadtatni az illetővel azt, hogy a kialakult helyzetért 
nem ő a felelős. Éreztetnünk kell azt, hogy ezt követően 
bármilyen lépést is tesz biztonságban van, mert mi ott va-
gyunk mögötte.

Elsődlegesen széleskörű tájékoztatást tudunk adni arról, 
hogy milyen lehetőségei vannak a problémái megoldásá-
ra, ebben mit tudunk segíteni, a többi kérdésben milyen 
hivatalhoz, szervezethez fordulhat. Felvilágosítást, illetve 

segítséget adunk a szükséges iratok, nyomtatványok be-
szerzéséhez, kitöltéséhez.

Az esetek emberi oldala miatt sok esetben, a pszicholó-
giai tanácsadás kerül előtérbe, ahol a krízis okait kutatjuk 
és próbálunk tanácsokat adni a helyzet kezelésére. Itt nem 
elég az egyszeri találkozás, mert szinte a napi problémákat 
kell átbeszélni, biztosítani azokat az instrukciókat, amelyek 
a helyzet megoldásához vezethetnek. Ennek ismeretében 
adhatunk tájékoztatást arról, hogy a sértettnek milyen 
egyéb lehetőségei vannak a támogatásra a külső környeze-
tétől, kormányhivataltól, önkormányzattól, egészségügyi-, 
jogi szervezetektől.

Amennyiben az illetőt gazdasági sérelem, bűncselek-
mény érte, minden esetben felmérésre kerül a keletkezett 
kár értéke és a továbblépéshez szükséges segítség mértéke. 
Az érvényben lévő jogszabály alapján lehetőség van anyagi 
kompenzációra, amelyet lakhatásra, ruházkodásra, kegye-
leti szolgáltatásra, utazásra, élelmiszer, gyógyászati eszköz 
vásárlására lehet fordítani. Hangsúlyoznám, ez nem alanyi 
jogon, hanem a bűncselekménnyel összefüggően kialakult 
krízishelyzet felszámolásához igényelhető. Az azonnali egy-
szeri pénzügyi segélyhez szükséges papírok összeállításában 
segítséget biztosítunk, és ezt a kormányhivatalban bírálják 
el és fizetik ki.

Nagyon fontos szolgáltatási terület a jogi segítségnyúj-
tás. Elsősorban az egyszerű ügyek jogi megítélésében tu-
dunk segítséget nyújtani.  Ezért nem konkrét jogsegély 
szolgálatról van szó, hanem információt tudunk biztosítani 
a sérelem jogi útra történő vitelének lehetőségéről, a ha-
sonló ügyekben milyen eljárások vezettek eredményre, és 
milyen bírói döntések születtek. Bonyolultabb esetekben a 
sértettet ügyvédhez, valamint a bírósági szakasznál pártfo-
gó ügyvédhez irányítjuk. Itt megtudhatja azt, hogy milyen 
eljárásra számíthat, a hasonló ügyek hogyan végződtek, 
mit vesz a bíró figyelembe az eljárás során.

De tanácsot adunk a hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
egyéb kérdésekről is, mert ezekben az „útvesztőkben” na-
gyon sokan elveszetnek érzik magukat. 

Mi az, amiben aktualitását látja annak, hogy az idős 
emberek megismerjék az Önök munkáját?

Az áldozattá válásnak megvannak az életkori sajátossá-
gai. A fiataloknál a drogfogyasztás, a beetetéssel, a közép-
korúaknál a családon belül kialakuló kapcsolati erőszak 
miatt, addig az idős kor sajátja a család védelme irán-
ti nagyfokú elkötelezettség és a saját egészségük féltése. 
Az elsőt kihasználva alakultak ki a jelentős összegeket eltu-
lajdonító az unokázó csalások, míg a másodiknál a kamu 
egészségügyi szolgáltatásokkal és nagy értékű semmit érő 
orvosinak mondott készülékekkel történő visszaélés. A csa-
lók ezeknél az eseteknél kihasználják az idősek naivitását, 

akik azt hiszik, hogy az élet számukra már nem hozhat 
meglepetéseket. De az okok közé kell sorolni az aktuális 
információk hiányát, az egyedül létet, a fiatalok távollétét 
a családtól, ami miatt nem tud a gyors döntési helyzetben 
elfogulatlan tanácsot kérni.

Sajnos, az idősek ahogy a baj megtörténik szégyellik a 
történteket, nem mernek másoknak róla beszélni és sokan 
nem is tesznek feljelentést a rendőrségen, amivel a bűnö-
zők továbbélését segítik. Azt reméljük, hogy a központ 
szolgáltatásainak ismeretében az idősek talán jobban be-
fognak hozzánk jönni és elmondják azokat a sérelmeket, 
amelyeket adott helyzetben megéltek. és ami a jövőben 
bűnmegelőzést jobban tudja segíteni. A megtörtént esete-
ket ugyanis jól tudjuk használni a prevencióban. Bízunk 
abban, hogy az idősek közösségeiben egyre inkább téma le-
het a bekövetkezett esetek feldolgozása, és ha már hallottak 
ezekről, talán elkerülik a csalók hasonló csapdáit. 

Milyen lehetőségeik vannak az esetek felderítésében?
Sajnos a külső személyek által elkövetett bűncselekmé-

nyek esetében is sok esetben elmarad a hivatalos feljelentés 
és itt is elsődlegesen a közösségek segíthetnek. Az  idősek 
a kis közösségeikben a kortársaiknak sok esetben mond-
hatnak el olyan információkat, amelyek bűncselekmény-
re utalhatnak. Ne álljunk meg itt, próbáljuk meggyőzni 
az idős társainkat, keressék meg a központban dolgozó 

szakembereinket. Másik problémás terület a családi élet, 
az úgynevezett intim szféra átláthatatlansága. Az emberek 
nehezen nyílnak meg, ezért csak utalásokkal lehet informá-
ciót szerezni a problémákról.

A helyzeten segít az, hogy a hivatalos hatóságok közötti 
információ áramlás napjainkra jól megoldott. Egy kapcso-
lati erőszak áldozatának felderítése során indult rendőrségi 
eljárásról mi is tudomást szerzünk és igyekszünk felvenni 
a kapcsolatot az érintettekkel. A beszélgetésben tisztázzuk 
a történteket és megpróbáljuk kialakítani a lehetőségeket a 
továbblépéshez. Egészen addig elmehetünk - főleg a gyere-
kek védelmében - hogy az esetről tájékoztatjuk az illetékes 
hatóság szakszolgálatát, vagy a település jegyzőjét. 

Hol működnek Áldozatsegítő Központok?
Áldozatsegítő Központok az országban 2006-óta mű-

ködnek azzal a céllal, hogy a bűncselekmények áldozata-
inak nyújtsanak segítséget. A veszprémi központ hetedik 
országban,. ami már átadásra került és most még regionális 
hatáskörrel dolgozik. Veszprém előtt Budapesten, Szom-
bathelyen, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Kecskeméten ad-
tak át központokat és szeptemberben megnyílt Szolnokon 
az új Áldozatsegítő Központ. A következőt pedig Nyíregy-
házán tervezzük hamarosan átadni. A minisztérium tervei 
szerint 2025-ig minden megyei székhelyen felállításra ke-
rülnek az új Áldozatsegítő Központok.
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Szervezzük  
a Generációnk magazin  
2022. évi előfizetését!
A Generációnk magazin 19 éves múltra tekint vissza. Olvasóinak 2/3-át a 
NYOSZ-hoz kapcsolódó közösségek adják. A lap felvállalt törekvését a „nek-
tek, rólatok, általatok” hármas elv jellemzi, hiszen nyugdíjas olvasók, és közös-
ségek számára készül, és ki-ki maga is közreműködhet a tartalom alakításá-
ban cikket, tudósítást küldve.

Büszkék vagyunk arra, hogy lapunk egyedülálló országos tematikus, kor-
osztályos lap, melyet szeretnénk minél több olvasóhoz eljuttatni. Bízunk abban, 
hogy a magazin iránti érdeklődés okot ad majd arra, hogy az előfizetések szá-
ma növekedjen. Ez nem csak a szerkesztőségnek jelentene örömet, hanem 
a NYOSZ számára is plusz forrásokat biztosítana, ami ebben a forráshiányos 
időszakban „életmentő” megoldás lehet.

Tisztelettel kérjük ehhez a tagszervezetek közreműködését, szer-
vező munkáját.

Az árak és a 2021-ben alkalmazott gyakorlat alig változott. Díjazzuk azo-
kat a szervezeteket, amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek a 
postaköltség csökkentése céljából vállalják, hogy postán veszik át a küldemé-
nyeket. Változtak a csomagba helyezhető példányszámok mennyiségi határai 
és a postai díjszabás is. Az utóbbi időben jelentős volt a nyomdai áremelés, és 
2022-ben is a korábbi éveknél magasabb emelés várható.

Előfizetési díjak 2022. évfolyamra 
 1 db előfizetés lakcímre küldve: 3 000.- / évfolyam/db/év
 2–16 db előfizetés címre küldve: 2 500.- / évfolyam/db/év
 17–60 db előfizetés címre küldve: 1 800.- / évfolyam/db/év
 17–60 db előfizetés postán maradó: 1 600.- / évfolyam/db/év
 61–100 db előfizetés címre küldve: 1 700.- / évfolyam/db/év
 61–100 db előfizetés postán maradó: 1 500.- / évfolyam/db/év
 100 db felett (tagszervezetekhez) postán marad:  1 350.- / évfolyam/db/év

A Generációnk magazin 2022. évi előfizetéséhez igénylőlapot szükséges 
kitölteni és megküldeni a NYOSZ címre (1074 Budapest, Szövetség u. 9.) vagy 
email címére: nyosz@enternet.hu.

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

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

– amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
– amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta címet
– a megrendelt példányszámot
– az árat összesen
– ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy csekket kérnek
– ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyugdíjasok Országos 

Szövetsége, számlaszám: 
OTP 11705008-20413882

Szeretnénk jelezni, hogy 2022-től a januári számot még postázzuk a 2021. évi 
előfizetőknek, a következő számot azonban már csak azok kapják meg, akik az 
előfizetési díjat február 1-ig a NYOSZ számára befizették / elutalták.

Előfizetés ösztönző akció:
A legtöbb előfizetést gyűjtő szervezetek között 

3 db 3 napos (2 éjszakás),  
félpanziós 2 személyre szóló  

üdülést sorsolunk ki!
A Kiadó és a Szövetség is megköszöni 
az előfizetés ügyében végzett munkát.

Elindultak a leárazások, az akciós 
termékre is jár a jótállás!

Szinte egész évben találkozhatunk leárazásokkal, de az 
őszi időszakban ez fokozottabban jelentkezik, főleg ahogy 
közeledünk a karácsonyi ünnepekhez. Sokszor felmerül a 
kérdés, hogy ilyenkor is jár-e jótállás a termékre, vagy az 
akciós ár miatt esetleg nem élhetünk ezzel a jogunkkal? 
Lássuk, hogy mikor milyen jogok illetnek meg minket fo-
gyasztókat!

Az első és legfontosabb, hogy kizárólag természetes sze-
mély vásárló minősül fogyasztónak, így a kötelező jótállás-
sal összefüggő jogok kizárólag akkor illetik meg a vevőt, ha 
természetes személyként vásárol, ha cég a vevő, akkor már 
nem. Erre egyre több helyen fel is hívják már a kereskedők 
a vásárlók figyelmét.

Az akciós termékek esetén alapvetően ugyanazok a jo-
gok illetik meg a vásárlót, egyetlen kivétel van, mégpedig, 
ha valamilyen hiba miatt került sor az árleszállításra, példá-
ul szépséghibás a termék. Ebben az esetben azonban rög-
zíteni szükséges, hogy mely hiba miatt nem élhet a vásárló 
kifogással. Tehát a szépséghibás (kívülről karcos) mosógép-
ben is tönkremehet a motor, és ezen hiba miatt kérhetjük a 
motor javítását, de a szépséghiba eltüntetését nem.

2021. január 1-től több ponton, lényegesen változtat a 
jogalkotó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 

kötelező jótállás szabályain. Így változott az időtartam, be-
vezetésre került az elektronikus jótállási jegy, pontosításra 
került a kijavításra/kicserélésre előírt időtartam, valamint 
kibővült azon termékek köre, amikre kötelező jótállást 
kell biztosítani. Ennek ellenére még mindig találkozni 
olyan esetekkel, ahol a régi szabályokat alkalmazzák a ke-
reskedők.

A jótállás időtartama a korábbi kötelező 1 év helyett, 1, 
2, 3 évben került meghatározásra az eladási ár függvény-
ében:

 – 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem 
haladó eladási ár esetén egy év,

 – 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot 
meg nem haladó eladási ár esetén két év,

 – 250 000 forint eladási ár felett három év.
Ezen értékhatárok miatt érdemes megfontolni, hogy 

mikor járunk jobban. Hiszen ha akciósan veszünk egy 
terméket 99.000 Ft-ért, akkor csak 1 év jótállást kapunk, 
míg nem akciósan 110.000 Ft-ért már 2 év jótállás jár a 
termékre.

Fontos kiemelni még, hogy a fogyasztási cikk kijavítása 
esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra 
átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fo-
gyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen 
nem használhatta.

További információk: Dr. Baranovszky György ügyvezető 
elnök +36-30-790-1133

Dr. Kispál Edit szóvivő 06-30-400-4477

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

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

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

nyaraló és telek tulajdon esetén is. 
Ajánlatkérés: 

+36 1 788 9454 / +36 70 273 1600

LARGUS
ÖRÖKJÁRADÉK

 www.largusorokjaradek.com  +36 1 788 9454
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arra készítik fel, hogy egy bizonyos idegen behatolót – pél-
dául a koronavírus különböző mutációit – felkutassák és 
elpusztítsák.

Mit jelent az mRNS?
Egy olyan hírvivő molekula, mely az éppen legyártandó 

fehérje kódját közvetíti a DNS-ből a riboszómák felé. Itt 
zajlik a sejtekben a fehérje szintézis. Az mRNS-gyógysze-
rek és -vakcinák ezt a tulajdonságot használják ki: nagyon 
leegyszerűsítve a mesterségesen gyártott mRNS-molekulák-
kal a kívánt üzeneteket juttatják el a sejt fehérjéket összeál-
lító részegységébe, és egy célnak megfelelő fehérjekészletet 
állítanak elő. Az új üzenet szerint működő fehérjék képesek 
lehetnek visszafordítani egyes elváltozásokat vagy felvenni a 
harcot vírusokkal, illetve baktériumokkal szemben.

A nanotechnológia kilép a sci-fi kategóriából
Az mRNS-alapú gyógyászat valójában a nanotechnoló-
gia területéhez tartozik. A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem honlapjának meghatározása szerint a tudomány-
ág orvosi alkalmazásában több területre is koncentrál.

Mit jelent a nanotechnológia?
Több tudományág együttműködése hozta létre a nano-

tudományt és -technológiát, mely az atomok és molekulák 
szintjén dolgozik, makroszkopikus anyagokat és szöveteket 
vizsgál, hoz létre vagy befolyásolja azokat. Alapegysége a 
nanométer, mely a milliméter egy milliomod része. A tu-
domány területéhez az 1-100 nanométerig terjedő méret-
tartomány tartozik. A  nanotechnológia speciális kémiai, 
fizikai és anyagtudományi területek ötvözéséből jött létre.

Olyan intelligens gyógyszervivő és célbajuttató eszközö-
ket – például nanorobotokat – fejleszt, melyek különleges 
vegyületeket szállítanak akár egy-egy sejthez vagy szervhez. 
Az eszközök arra is alkalmazhatók, hogy ezeket a vegyü-
leteket például késleltetve, vagy csak bizonyos esetekben 
szabadítsák fel; égési sérülések kezelése esetén ezüst nano-
szemcsés gyulladáscsökkentőket, gombaölőket juttathat-
nak a szövetbe, így gyorsítják a gyógyulást és megakadá-
lyozzák a fertőzések kialakulását.

A másik terület a liposzómákat – egyszerű, nanoméretű 
lipid (zsír) burkokat – célozza meg, melyeket gyógyszer-
hordozóként használnak. Ezekbe csomagolják például az 
mRNS-t, hogy azt ne bontsák le a különböző enzimek a 
sejten kívüli térben, mielőtt eljutna a célsejthez. A kuta-
tások főleg célzott génterápia és a tumorterápia területén 
zajlanak.

A nanotechnológia harmadik kutatási területe a mes-
terséges biometrikus szövetek, szervek és szervfunkciók 
előállítása. Ilyen lehet majd a jövőben egy mesterségesen 
előállított szívbillentyű, szaruhártya vagy bőr, melyet pro-
téziseken például már alkalmaznak.

Robottechnológia, avagy az áldásos gépeink
A robotok orvosi vagy egészségügyi alkalmazása megle-
hetősen sokrétű. Az  ultrahanggal irányított nanoméretű 
antibakteriális robotoktól a mesterséges végtagként funk-

cionálókon át az emberszerű vagy mókás alakot öltő robot-
nővérekig számtalan formában és feladatkörben léteznek. 
Ezek közül most csak néhányat emelünk ki.

A legismertebbek a sebészeti robotok, melyeket több 
területen is be tudnak vetni, így például a vakbélműtétek-
től az ortopéd felhasználáson át a nagy precizitást igénylő 
idegsebészetig.

Majdnem két évtizede szolgáló rendszer a DaVinci, ami 
leginkább egy orvos instruálta eszköz és egy robot közti 
átmenetként lehetne leírni.

Ezt a majdnem két évtizede létező rendszert arra hasz-
nálják, hogy precíz, gyors és minél kisebb vágásokat, mű-
veleteket tudjanak végezni a szövetekben és szerveken. Vi-
lágszerte 6 ezer DaVinci robot működik betegellátásban, és 
1,2 millió műtétet hajtottak velük végre.

Az alaptípus mellett ma már távolról irányítható, sőt, 
orvosi beavatkozás nélkül is működő sebészeti robotok is 
operálnak a műtőkben.

Az orvosi robottechnológia kiemelkedően fejlődő terü-
lete a protézisek megalkotása. A művégtagok mára hasonló 
hatékonysággal és finomsággal képesek működni, mint a 
természet adta karunk vagy lábunk.

Igazi áttörés a területen, hogy a protézisek neurális 
implantátumok segítségével valódi idegi visszajelzéseket is 
képesek adni, tapintani, érezni, és képesek finommotori-
kus irányításra. Például művégtaggal is képes a használója 
táncolni, megsózni a levest, rajzolni, autót szerelni, érzi az 
érintést, a hideg és meleg közti különbséget vagy az esőt a 
bionikus bőrön.

Az egészségügyi robotok újabb generációi a járványve-
szély alatt is számos célt szolgálhatnak, így a sebészeti ro-
botokon felül alapfeladatokat is át tudnak venni. Megmér-
hetik az érkező betegek hőmérsékletét, vagy használhatók 
arra, hogy a kórházi dolgozók és a betegek között minél 
kevesebb személyes kontaktus történjen: például elvégez-
hetik a vizitet, miközben az orvosok táblagépeken keresz-
tül állnak kapcsolatban a betegekkel.

Egyes kutatások eredménye azt mutatja, hogy az MI-
vel felvértezett robotok képesek összetett orvosi feladato-
kat megtanulni és alkalmazni, így diagnosztizálni, tehát 
számtalan betegség tüneteit fel tudják ismerni, és kezelési 
javaslatot tudnak tenni rájuk. Ezek közül a legismertebb 
az FDNA rendszer, mely jelenleg mobilapplikáció képében 
fut. A távlati elképzelések a kórházi és járóbetegellátást for-
radalmasítanák a technológiák ötvözésével.

Az eddigi eredmények arra engednek következtetni, 
hogy a különböző tudományok szinergiája ösztönzően hat 
az egyes területek fejlődésére, így az orvostudomány szá-
mos ága, az informatika, a mesterséges intelligencia kuta-
tás vagy a biotechnológia újabb és újabb utakat, valamint 
kutatási célokat fedez fel. Ezek alkalmazásával pedig képe-
sek lehetünk most még legyőzhetetlennek tűnő feladatok 
megoldására is.

BRAND & CONTENT
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Mit adott az informatika 
és a robottechnológia 
az orvostudománynak?
Ahogy az a tudományokra jellemző, az orvostudomány 
is a nagyobb léptéktől az egyre kisebb felé fordítja a 
kutatások irányát, hiszen a molekula vagy a nanoszin-
tű műveletek is egyre inkább a gyógyítás fókuszába 
kerülnek. Az orvoslás is óhatatlanul összekapcsolódik 
más irányú fejlesztésekkel és tudományágakkal, akár a 
műszereket, gyógyszereket vagy kutatási módszereket, 
a hatalmas adatállományok mozgatását és elemzését 
vesszük példának. Vajon mik az orvostudomány aktu-
ális trendjei és ezek hogyan válnak a beteg hasznára? 
Körbejártuk a témakört, miként kapcsolódnak össze 
korunk vezető tudományágai, valamint azt is, mit je-
lentenek a főbb kifejezések.

A legaktuálisabb példa talán a koronavírus-járvány kap-
csán indított számos vakcinakutatás, melyek közül az 
mRNS-alapú oltóanyagok megalkotásában a biotechnoló-
gia, a big data vagy a nanotechnológia is szerepet játszott. 
Több évtized kutatási eredményei és számos tudományte-
rület innovációja tette lehetővé, hogy alig egy év alatt elké-
szüljön, embereken történő vizsgálatra alkalmassá váljon, 
majd élesben is bevethető legyen egy újonnan felbukkanó 
betegség elleni vakcina.

Big data és a mesterséges intelligencia (MI) – 
avagy az információ egyre inkább hatalom
Mit jelent a big data?
A big data egy komplex informatikai rendszer, mely szoft-
ver- és hardverkörnyezetből, illetve hálózati elemekből te-
vődik össze. Alapvető feladata, hogy jelentős számú és vál-
tozatos adatmennyiségeket tárol, valamint dolgoz fel nagy 
sebességgel.

A big data és az MI – mesterséges intelligencia – mára 
kikerülhetetlen az orvos-technológiai és egészségügyi ellá-
tás esetében; csökkenti az orvosi költségeket azáltal, hogy 
gyorsabb és pontosabb működést és betegség-felismerést 
tesz lehetővé. A technológia képes összehasonlítani az egyé-
ni kórtörténetet több ezer, akár százezres nagyságrendű ha-
sonló esettel, és alkalmazható arra, hogy személyre szabja a 
kezeléseket, valamint a terápiát minden egyes beteg számá-
ra. A jövőben ez azt jelentheti, hogy amikor egészségügyi 
problémánk van, már nem kell orvosról orvosra járni, elég, 
ha például az orvosi szoftvert futtató okosóránk jelenti egy 
intézmény számítógépének a megfelelő adatokat, ami alap-
ján megkapjuk a diagnózist, majd a személyes terápiánkat 
az adott betegségre és már gyógyulhatunk is.

A big data hatalmas mintavételű, például genetikai vizs-
gálati adatbázisokat képes létrehozni és kezelni, így elen-
gedhetetlen a közegészségügyben, míg az MI szoftverek a 
személyre szabott és precíziós orvoslásban, elemzésben, az 
új gyógyszerek fejlesztésében játsszák a főszerepet. A klini-
kai tesztek elemzése, a páciensek egyedi kórtörténetei vagy 
a modellkutatás; mindezek óriási adatmennyiséget jelen-
tenek, melyekben sok esetben bonyolult műveleteket kell 
végrehajtani.

A hatalmas mennyiségű adatot egy-egy populációra, 
de akár egyénekre vetítve is sikerrel alkalmazzák, legyen 
szó egy koronavírus-szintű járványszimuláció lefuttatásá-
ról, kritikus egészségügyi események előre jelzéséről, vagy 
egyéni génterápia megtervezéséről. A big data rendszerek 
legnagyobb erőssége, hogy egymástól távol zajló kutatások 
eredményeit is képes összevetni, és nagy elemszámú min-
ta alapján szimulálni eltérő módszerek eredményességét. 
Az orvosi big data analízis teszi lehetővé azt is, hogy évek 
vagy évtizedek helyett akár néhány hónap alatt képesek le-
gyenek a kutatók megalkotni egy gyógyszert vagy azonosí-
tani egy génhibát.

A géntechnológián alapuló gyógyászatban például a big 
data és MI feladata, hogy bizonyos ráktípusok vagy au-
toimmun betegségek esetében a legpontosabban térképez-
ze fel a genetikai elváltozást és összevesse a többi hasonló 
esettel, hogy megtalálja a már működő módszert a gyógyí-
táshoz. A rákkutatásban ilyen módon az IBM Watson for 
Genomics and Oncology névre keresztelt orvosi mestersé-
ges intelligenciájával folytattak már konkrét vizsgálatokat.

Hasonló módon működnek az mRNS-alapú vakcinák 
is. Ebben az esetben a bejuttatott kód alapján elkészített 
fehérje hatására az immunválaszban szerepet játszó sejteket 
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A téli közlekedésről

Október végétől már érezhetően rövidebbek a napok, gya-
koribbak az esőáztatta utak, s időnként a köd is korlátozza 
a haladást. Napok kérdése és a hó mellett a jég is megjele-
nik, melyek további kockázatot jelentenek a járművezetők-
nek és gyalogosoknak egyaránt.

A közúti közlekedésben az októbertől februárig tartó 
időszak kezdetén a száraz és vizes utak hirtelen válthatják 
egymást, mely különös óvatosságot és figyelmet igényel. 
Egyre inkább a csapadékos (esős, havas) időjárás lesz a jel-
lemző. A legtöbb problémát a csapadéktól csúszós út okoz-
za, mely mellé társul még a fagy, a köd, és az általánosság-
ban jellemző romló látási viszonyok.

A gépjárműveket – főleg hosszabb autóút előtt – ajánla-
tos alaposan átnézetni, megvizsgáltatni minden biztonsági 
berendezést és tartozékot. Ebben az időszakban a járműve-
zetők felelőssége a jármű felkészítése. Elengedhetetlen az 
akkumulátor, a világítás és a fékrendszer megfelelő műkö-
dése, a gumiabroncsok alkalmassága és állapota. Emellett 
az őszi – téli közlekedésben a gépjárműnek nem kötelező 
tartozékai, de annál fontosabb kelléke pl. a jól működő 
ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablak-
mosó folyadék vagy éppen a páramentesítő.

Másik fontos dolog, amit a járművezetők nem vesznek 
komolyan, az a saját szemük épsége, a látásuk megfelelő-
sége.

Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gép-
járművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak 
megfelelően vezetik járműveiket. Az  ORFK – Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK–OBB) 2021. október 
25-től december 10-ig meghirdette a „Látni és Látszani” 
elnevezésű kampányát, melyben arra buzdítják a gépjár-
művezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, és 
vizsgáltassák át az autójukat és ellenőriztessék a látásukat, 
mindezt térítésmentesen. A  kampányba szakszervizek és 
optikusok kerültek bevonásra az ország különböző részein.

A kampány keretében a rendőri szervek számos inter-
netes honlapon, sajtóban, médiában adnak tájékoztatást e 
lehetőségről. 

Az előttünk álló mintegy 4 hónapban kérjük, hogy az 
alábbiakra kiemelt figyelemmel legyenek:
 – nagyobb követési távolság tartása,
 – a futómű és a gumik kifogástalan állapota,
 – tájékozódjunk, hogy az érintett, és a célállomás szerinti 

országban vezettek-e be olyan jellegű korlátozást, amely 
pl. a téli gumik, vagy éppen a hólánc kötelező használa-
tára irányul, mert ezeket az adott ország területén való 
közlekedés feltételévé tehetik,

 – figyeljünk a gyalogosokra, mivel egy váratlan pillanat-
ban az úttestre, a jármű elé kerülhetnek, és a csúszós 
úton a féktávolság is megnő,

 – hosszabb utazáskor 
szükség lehet takaróra, 
melegebb ruhadarabok-
ra, vontatókötélre, fagy-
mentesítő zárolajozóra, 
elegendő mennyiségű 
élelmiszerre és italra,

 – tájékozódjanak az Útin-
formnál és a különböző 
hírportálokon, internetes weboldalakon a várható út – 
és időjárási viszonyokról,

 – a fényvisszaverő anyagokkal felszerelt ruházat sokszor 
életet menthet,

 – a láthatósági mellény viselése a KRESZ által előírt ese-
tekben kötelező, de javasolt a gyalogosok, és a kerékpá-
rosok részére annak viselése egyéb esetekben is,

 – javasoljuk, hogy lehetőleg a gépjárművek vezetőinek, 
utasainak megfelelő számú láthatósági mellény álljon 
rendelkezésre a járműben, ugyanis adódhatnak olyan 
esetek, amikor a járműből kiszállva (pl. autópályán, au-
tóúton) a láthatósági mellény használata kötelező.

Ajánljuk mindenki figyelmébe, hogy aki nem élt a fel-
ajánlott térítésmentes jármű-átvizsgálási lehetőséggel, az 
saját maga otthon pótolja, vagy vegye igénybe szakember 
segítségét. A  térítésmentes szolgáltatást a kampányban 
résztvevő szervizek és optikusok csak a kampány időszaká-
ban biztosítják.

Kérjük, vegyék figyelembe az őszi-téli időszakra vonatko-
zó közlekedésbiztonsági ajánlásokat, és ezeknek megfelelő-
en közlekedjenek vigyázva a közlekedés egyéb résztvevőire.

Biztonságos közlekedést kíván az ORFK – Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság!

Krónikus száraz köhögés? Izomgyengeség? Tüdőkáro-
sodás? Ezek mind lehetnek a koronavírus fertőzés szö-
vődményei.1,2 Azoknál, akik súlyos COVID-19 beteg-
ségen estek át, fennállhat a tüdő károsodása vagy 
funkciózavara, ezért érdemes kiemelten figyelniük az 
egyéb védőoltással megelőzhető légúti fertőzésekkel 
szembeni védekezésre. Az idős emberek vagy krónikus 
betegek számára az őszi/téli szezonra való felkészülés-
ben a koronavírus elleni védőoltás mellett ajánlott az 
influenza és a pneumococcus okozta tüdőgyulladás 
elleni oltás felvétele is.3

Számos kutatásban olvasható, hogy a súlyos, kórházi ke-
zelést igénylő COVID-19 fertőzésen átesett betegeknél 
hosszútávú, különböző szerveket érintő szövődmények 
maradhatnak fenn. A krónikus köhögés, a gyengeség, 
nehézlégzés, csökkent terhelhetőség a tüdő károsodására 
is utalhat.1 Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, forduljon 
orvoshoz!

Fél év után is megfigyelhető szövődmények, kisebb 
tüdőkapacitás, hegesedés a tüdőn

A Lancet tudományos folyóiratban a koronavírus beteg-
ségből felépült páciensek hosszútávú szövődményeit tanul-
mányozták, és a betegek több mint felénél látható elválto-
zásokat figyeltek meg a mellkas képalkotó felvételén (CT) 
hat hónappal a betegség kezdete után.1 A vizsgálat arra is 
rámutat, hogy minél súlyosabb volt a koronavírus betegség 
lefolyása, annál nagyobb volt a kockázata, hogy a betegnél 
maradandó tüdőkárosodás, illetve a tüdő gázcsere képes-
ségének csökkenése következett be.1 Egy másik hasonló 
vizsgálatban a súlyos koronavírus okozta tüdőgyulladáson 
átesett betegek egyharmadánál hat hónappal a betegség 
után a tüdőben kötőszöveti hegesedéseket találtak, ame-
lyek maradandó elváltozást is jelenthetnek.2 

A koronavírus fertőzésen átesett 
betegeknek is javasolt 
az influenza és a tüdőgyulladás 
elleni védekezés

A vizsgálatok és a megfigyelt szövődmények alapján né-
hány nemzetközi szakmai ajánlást kiegészítettek és java-
solják a pneumococcus elleni oltás felvételét azoknak, akik 
súlyos, kórházi kezelést igénylő koronavírus fertőzésen es-
tek át és igazolt tüdőkárosodás vagy diszfunkció szövőd-
ménye lépett fel esetükben. Ők fokozott kockázatnak van-
nak kitéve a pneumococcus okozta tüdőgyulladás vagy 
invazív betegség lefolyásával szemben. 4,5
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megtekintés 2021.10.28. 5. Vacunacionfrentea neumococoenpacientescon antecedentede COVID-19 grave.  
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Olyan embereket ismerhet meg, akik-
nek fontos szerepük lehet az életében. 
Persze biztos akad köztük, akiről idő-
vel kiderül, mégsem alkalmas tartós 
barátságra. Ha nem is megy könnyen, 
de búcsút kell mondania azoknak, akik 
negatív hatással vannak önre.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Most valóra válhat egy régi álma, de 
azért tennie is kell. Ez nem mindig 
könnyű, mert komoly szellemi, olykor 
fizikai munkát igényel. Nagyon fontos, 
hogy a folyamat során ne kizárólag a 
cél lebegjen a szeme előtt, az odavezető 
úton kis lépésekkel haladjon.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Jelentős szellemi és lelki energia segíti, 
hogy jól érezze magát a hétköznapok-
ban, de ezért meg is kell dolgoznia. 
Meglepődik majd, hogy a múltbeli, rég-
óta megoldatlan problémáinak kezelése 
sokkal egyszerűbb ezekben a hetekben, 
mint korábban remélte.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Ha úgy érzi, kudarcot vallott, mert idén 
nem tudta megvalósítani minden ter-
vét, ne keseredjen el. Gondolkodjon el, 
mi az, amin változtatnia kell az életében, 
és szánjon időt annak kiderítésére, mi-
lyen hibát követett el, hogy ne ismételje 
meg az új évben.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Nem kerülhet ki győztesen minden vi-
tás helyzetből, elengedhetetlen, hogy el-
fogadja az önével ellentétes véleménye-
ket is. Azt viszont ne vállalja fel, hogy a 
család terapeutája lesz, mert más ember 
negatív gondolatai, érzései teherként ne-
hezednének önre.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Jó esélye van hosszú távú pozitív válto-
zásokra. A szokásosnál nyugodtabb ün-
nepre számíthat, pihenésre is jut ideje. 
Bár ellentmondásnak tűnhet, de azok-
ban a napokban elérheti, hogy végleg 
elengedje a kellemetlen gondolatokat, 
amelyek régóta nyomasztják.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Hajlamos arra, hogy meggondolatlanul 
cselekedjen. A jövőben, különösen, ha 
pénzről van szó, legyen óvatosabb. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy december-
ben ne vásároljon, hiszen ez az ünnepek 
ideje. Ne feledje azonban, hogy túlzásba 
viheti a költekezést.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Sokszor álomvilágban él, amivel az a 
probléma, hogy környezete nem olyan, 
amilyennek ön elképzeli. Földtől elru-
gaszkodott nézeteivel csak becsapja ön-
magát, próbálja úgy szemlélni a világot, 
amilyen valójában. Ha így tesz, sok csa-
lódástól menekülhet meg.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Új év, új remények – fogalmazódik meg 
önben. Ahhoz, hogy vágyai valóra válja-
nak, annyit kell tennie, hogy elengedje 
félelmeit; régi, de eddig el nem ért céljait 
és megvalósíthatatlannak tűnő elképze-
léseit. Így jó hangulatban készülhet a 
következő évre.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Az önszeretet fogalmát sokszor félre-
magyarázzák, nem egyenlő az önzőség-
gel. Utóbbival nem lehet vádolni, bár 
főleg saját problémái foglalkoztatják, 
mindenáron megpróbálja elérni céljait. 
Néha azért gondolkodjon el, hogy mit 
tesz önmagáért, mit másokért.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Nem akar kimozdulni otthonról, a napi 
sétákhoz sincs kedve. Ha egyedül él, a 
bezártság komoly lelki problémát okoz-
hat, aminek negatív hatása lehet általá-
nos egészségi állapotára is. Ezen változ-
tatnia kell akkor is, ha eleinte nehezen 
szánja rá magát.

Halak
II. 20.–III. 20.

Fantasztikusan zárul ez az év, és jó hír, 
hogy a pozitív folyamatok hosszú távra 
szólnak. Nagyszerű lehetőségei adód-
nak, hogy kedvezően befolyásolja saját 
és családja sorsának alakulását. A kör-
nyezete pedig értékeli törekvéseit, és 
azok eredményeit.
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Vigyázzon tüdeje egészségére! A pneumococcus  
okozta tüdőgyulladás védőoltással megelőzhető.1

Az életben minden egy 
nagy levegővel kezdődik
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