
Együttműködő partner: a Nyugdíjasok Országos Szövetsége

A ZENE AZ ÉLETEM, 
AZ ÉLETET ZENE 

NÉLKÜL NEM TUDOM 
ELKÉPZELNI

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírekNYOSZ-hírek
Családi Egészség 
-és Sportnap 
keretében mozogtak 
és szórakoztak

Harminc év az idősek 
szolgálatában

A Nyugdíjasok Heves 
Megyei Szövetsége 
megalakulása 
30. évfordulója

18. oldal9. oldal8. oldal

XX. évfolyam 10. szám Ára: 300 Ft

SEJ EDIT



3

Szüret elé

Vannak családi programok, amelyek szokássá, hagyománnyá ne-
mesednek, évtizedeken át gazdagítva az összetartozók élménytárát. 
A  mi családunk számára ilyen az évente esedékes szüret. A  szőlő 
szeretete, gondozása is évszázadok óta, generációkon átöröklődik, s 
élteti a családi kohéziót.

Apai ági, kádármester nagyapámhoz kötődnek első szüreti emlékeim. Gyerekkori emlék-
ként a népes nagyszülői háznál összejövő sokaság képei idéződnek fel bennem. A szőlősgazda 
nagybátyám teljes rokonságával, a falubeli segítőkkel kiegészülve szervezte, irányította a 
szüretet, ahol nekünk, gyerekeknek is megvolt a magunk dolga: az étkezésre is szánt szép 
fürtöket válogatni, összeszedni. Persze jutott idő – nekem, a városi poszraságnak, élmény 
számba menő – dombháti futkározásra, a kukoricaszárból épített árnyék-vár játszós öröme-
ire, a Füzes tavi „kacsázásra”, és hát persze a �nom ebédre. Ilyenkor a család asszonyságai 
hozták a szőlőhegybe a friss gulyást, a terítőbe csomagolt pogácsával, a szőlőszedésben, put-
tonyozásban megfáradt szüretelőknek. 

Szüleimmel később is minden éven „szent” kötelességünk volt a szüretkor egybegyűlni, 
ilyenkor a munka mellett mindig jutott idő a családi történések, mondandók közreadására 
és persze a tavalyiból még kitartott hegy levének kóstolgatására is. 

Most, hogy én is öregedő sorba léptem, a szűkebb családom is a szőlő „bűvöletében” él. 
Örökölt, telepített ültetvényünk már korszerűbb műveléssel, de ugyanolyan szeretettel gon-
dozva adja ízletes italát, a családi elfoglaltság örömét, és a szüretkor visszatérők együttlété-
nek boldogságát. A szőlő gondozása értékes hozzájárulás az egészséghez, a friss levegővel való 
találkozáshoz, a munka utáni kikapcsolódáshoz, a belőle készült bor pedig – különösen a 
nyári meleg elviselését szolgáló fröccs formájában – azt üzeni: jól dolgoztál pincemester, az 
idei termés, a pincehideg olaszrizling is emlékezésre méltó, s dicséri az értőn szorgos mun-
kádat.

Szüret előtti napokban íródnak e sorok. Kicsit az Advent időszakához hasonló várako-
zással. Vajon az idei gondozás szép termést eredményez-e? Nem is a mennyiség, a minőség 
legyen velünk! Ad-e még a sors pár szép őszi órát, napfényt, a szüret semmihez nem hasonlít-
ható hangulatához? Leszünk-e – lehetünk-e – ismét együtt három generáció apraja, nagyja? 
Elkél a szorgos kéz, s lesz-e elég segítőnk? És persze a várakozásban az örök kérdés: vissza 
tudjuk-e csempészni a régi idők meghitt családi együttlétét minden egyéb nyavalyáinkat 
félretéve, gondtalanul, néha énekelve munka közben, lelkes munkálkodással felzajongva a 
hegyet? Ma úgy látom, tervezem, hogy igen, sikerülni fog.

Nagybátyám, a szőlősgazda 98 évet élt meg, és mindig büszke volt a borára. Sok kun-
csaftja volt, akik messziről is elutaztak a kiváló balatonmelléki boráért. Nos, ő mondta 
nekem élete tanulságaként: a hosszú élet titka az, hogy a saját bor íze, fénye, öröme éltesse 
az embert. Hát igyekszem is megfogadni! Irány a hosszú élet!

Némethné Jankovics Györgyi
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Egy vallomás  szerelmem a harmonika…
Ezzel a hangszerrel még gyerekkoromban kerültem kap-

csolatba, amikor az egyik bátyám hazahozott a munkahe-
lyéről egy harmonikát, és megmutatta nekem, hogy ez a 
hangszer mit tud. Mivel a zongora és a harmonika nagyon 
sok közös vonással rendelkezik, gyorsan megszerettem. 
A harmonika nagyon sok nemzet hangszere, a sváboktól a 
szlávokig, a franciáktól az oroszokig szinte mindenütt ott 
van, és én a lehetőségei miatt egyszerűen imádom. 

A Határtalan Dallamok ének- és zenekar 10 éves, és a 
kezdeményezésemre alakult meg…

Győrön kívül sok faluban alakítottam zenekarokat. 
10 éve alakult meg a Határtalan Dallamok ének- és zene-
kara. A csoport főleg nyugdíjasokból áll.

Ezt a nevet azért választottuk, mert különböző népek 
zenéjét dolgozzuk fel, játsszuk, és a dalaikat énekeljük. 
A mai napig azt látom, hogy a zenélésnek köszönhetjük azt 
a barátságot, ami a zenekaron belül kialakult.

Rendszeresen részt veszünk országos versenyeken, ahol 
számos elismerő oklevelet szereztünk. Az  eredményeken 
kívül lényegesnek tartom, hogy nagyon jó közösség alakult 
ki, alig várjuk a próbát, és hogy együtt énekeljünk, zenél-
jünk. A járvány idején nem tudtunk összejönni, gyakorol-
ni, de már alig vártuk, hogy újra találkozzunk. 

Egyedül élek, de így nagyon sok barátom van, ezért nem 
vagyok magányos!

Elmondhatom, hogy több országos versenyen is nyer-
tem egyéni első helyezést. DE számomra a legnagyobb 
öröm, hogy hány gyermekkel s felnőttel tudtam megsze-
rettetni a zenét. Az igazi örömöt számomra az jelenti, ha 
taníthatok, és látom a tanítványaim eredményeit.

Edit a végén elárulta a nagy titkot…
A látásommal sajnos probléma van, de a zenéléshez csak 

két kéz, tudás és legfőképpen szív kell!
A harmonikán szinte mindent meg lehet szólaltatni a 

magyar daloktól, a mai népszerű slágerekig.  A szép zenét 

érezni, átélni és átadni kell, erre születtem, ez az életem, 
amire nagyon büszke is vagyok. 

Ezért mondhatom el azt, hogy nagyon elégedett vagyok 
az életemmel.

Demeter Ferenc

A zene az életem, 
az életet zene 
nélkül nem tudom 
elképzelni

Az országos zenei találkozók egyik sajátos színfoltja Sej 
Edit, aki a színpadon hihetetlen átéléssel  képes felvillan-
tani zenei tehetségét, tudását. A játékát jellemző lendület a 
zenét szerető közönséget mindig megérinti. Divatos kifeje-
zéssel „elérzékenyíti” azokat is, akik nem az általuk játszott 
zenei műfaj kedvelői.

Portrénkban, Sej Editet szeretnénk re�ektorfénybe állí-
tani és bemutatni, honnan ez a zenei tudás és a színpadról 
sugárzó szenvedély.

Hogyan alakult ki az elismerten jelentős zenei tudás?
Én egy nagyon egyszerű nagycsaládban nőttem fel, a 

szüleimnek kilencedik gyereke vagyok.
Édesanyám a házimunka végzése közben mindig dúdol-

gatott, és mi, gyerekek, vele együtt énekelgettünk. 
Édesapám a győri városházán dolgozott, és mondha-

tom, hogy én ott nőttem fel a kultúrteremben. A szüleim 
zeneiskolába is beírattak, de mivel saját hangszerem nem 
volt, a kultúrterem zongoráján gyakorolhattam.  Otthon 
egy rajztáblára rárajzoltam a billentyűket, és így gyakorol-
tam. Ennek következtében olyan hallásom alakult ki, hogy 
ha a kottán meglátom a hangjegyeket, a fülemben hallom 
a hangokat. Saját, komoly hangszerem, csak felnőtt, tanító 
koromban lehetett. 

Meghatározó emlékek a gyerekkorból…
A legfontosabb talán az, hogy a nagy nélkülözés  össze 

is tartotta a családot. Édesanyám nem is tudom hogy csi-
nálta, hogy ennyi gyereket tudott taníttatni, és a nagyon 
nehéz körülmények ellenére elvégezhettünk iskolákat, és 
diplomás emberekké válhattunk mind a kilencen. 

Aktívan az iskolában is…
Győrben végeztem el a középfokú tanítóképzőt, ami azt 

jelentette, hogy már 18 évesen taníthattam. Nehéz volt az 
indulás, de ma már elmondhatom, hogy sikeresen vettem 
a nehézségeket. Szakmailag is sok elismerést kaptam, főleg 
matematikából értünk el jó eredményeket, de a kulturá-
lis versenyeken, bemutatókon is sok érdemet szereztünk. 
Nagyon szerettem tanítani, de emellett mindig ott volt a 
kulturális munka is. Énekkart vezettem, néptánc- és  báb-
csoportot, diákszínpadot szerveztem, és egy aranyérmes 
furulyazenekarom is volt.

A „nyugodt” nyugdíjas évek…
1995-ben kezdődtek, ami számomra nagyon furcsa ér-

zést hozott, mivel a már megszokott szeptemberi iskolakez-
dés elmaradt. Az előző aktív életem segítette az újrakezdést 
azzal, hogy a különböző közösségekben már jól ismertek, 
mert játszottam tangóharmonikán, szintetizátoron, és 
rendszeresen meghívtak különböző rendezvényekre, töb-
bek között nyugdíjas klubokba is. Ez igen széles körű is-
meretséget jelentett, a német önkormányzati csoportot, a 
lengyel énekkart is kísérhettem harmonikán, Kimlén pedig 
a horvát táncosokat

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Sej Edit, a győri 
Határtalan Dallamok ének- és zenekarának mű-
vészeti vezetője az Idősek Világnapi rendezvé-
nyén Győr Megyei Jogú Város ezüst emlékérmét 
vehette át sok évtizedes áldozatos, példamutató 
munkájáért. Szívből gratulálunk, Editke!
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mára megalapozza a „jobb nap virradt ránk” érzését, az 
életbe vetett hittel élők optimizmusát.

És hadd álljanak itt a közösségek példái is. Pl. a most 
ünneplő Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség, vagy a győri 
Arrabona Nyugdíjas Egyesület több évtizedes múltja tele 
van jobbnál jobb példákkal. Bár a múltnak inkább az utol-
só bő tíz évére volt módom rálátni, bizton állíthatom, a 
fent megfogalmazott kulcsmondatnak hűséges és példaér-
tékű követőire leltem e szervezetek közösségeiben és veze-
tőiben. Élményt adó jócselekedetek sora fémjelezte ezt a 
múltat, amely olykor a szervezet tagságának, máskor azon 
túlmutatóan a korosztály más tagjainak is megszépítette a 
napjait. Életminőséget javító tevékenységükhöz ezúton 
szeretném tolmácsolni az országos szövetség elismeré-
sét, köszönetét, és a jövőre vonatkozó jókívánságait.

Tisztelt Nyugdíjas Társak!
Az elmúlt 12 évben elnökként sokat jártam az országot. Út 
közben a legtöbb korombeli beszélgetéssel múlatja az időt, 
ilyenkor a szó megered, habár az társaság nem is feltétlen 
ismerőse egymásnak.

A leggyakrabb beszédtéma: mik voltunk és mivé let-
tünk, azaz a tegnapunk s a mánk. Ilyenkor megnyílik az 
emléktár, aktív életünk számos lenyomatából összeálló 
emlékkönyv, amiben nem is olyan régen főszereplők vol-
tunk. Sokszor hallgatom az elbeszélőt élete élményeiről, és 
elcsodálkozom: a kitárulkozás milyen boldogságot okoz, 
az arcokon megjelenő derű, a csillanó tekintetek kísérte 
emlékek felelevenítése, az élmények közreadása milyen át-
változáson vezeti végig az embereket. Ilyenkor az átlénye-
gült emlékezőből előtör a hit: érdemes volt a múlt, voltak 

szép napjaink, emlékezésre érdemes tetteink és hogy nem 
éltünk hiába. Hallottam már e�éléről hitet tenni építő 
munkást, vallani tanárembert, polgármestert, világutazót, 
könyvmolyt, erőtől duzzadó sportembert, hithű papot és 
közszolgát is.

Mindannyian hordozzuk életünk élménytárát, amitől 
mindenki más és más lesz, egyedi és megismételhetetlen. 
És boldog lehet az az ember, akinek az ilyen élményekből 
sok adatott. 

Azt gondolom, hogy az ünnepen, a mi napunkon az le-
het a legjobb óhaj, ha azt kívánom: legyenek élményeitek, 
amiket a legrosszabb órákban is felidézhettek, amiktől bo-
rúról derűre vált a perc. És ne higgyétek, hogy már késő 
újakat gyűjteni! A mi életünk még most is tele van új le-
hetőségekkel, olyan állomásokkal, amelyek az idő vonatán 
utazva élményeinkké nemesednek. 

És persze van itt még egy kívánság, amiről nem szabad 
elfeledkezni, e nélkül mit sem ér az összes többi óhaj: le-
gyen kivel beszélni róluk, legyen kinek elmesélni ezeket az 
élményeket. Legyen egy társ, egy szerető család, egy min-
dig közel lévő csapat, közösség, akik hű közönségként osz-
toznak örömeinkben, bánatunkban, sikereinkben és csaló-
dásainkban. 

Világnapunkon azt kívánom, hogy gazdagon ossza ránk 
a sors a boldogító örömöket, a szemet gyönyörködtető 
szépségeket, az alkotás, a teremtés, a siker lehetőségeit, a 
testi, szellemi jólét kegyét, és a társas kapcsolatok adta derű 
bőségét, mert csak ezek által lehet őszidőnk méltó a megélt 
éveinkhez. 

Némethné Jankovics Györgyi
NYOSZ-elnök

Tisztelt Ünneplő Kortársaim, Kedves 
Nyugdíjas Társak!*

Október elseje táján az idősek társadalmának közösségei 
jeles nap alkalmából tartanak ünnepségeket, szerveznek 
közösségi programokat. Az idősek világnapja meghatározó 
témát ad több helyen egész héten, hónapon át.

A világnapok rendszerét – vélhetően Önök is tudják –
valójában azért találták ki, hogy ráirányítsák a társadalom, 
a döntéshozók �gyelmét a világnap tematikájának ügyeire, 
üzenetére, és – ünnep lévén – azt a felelősséget is ráróják 
a szervezőkre, a megszólalókra, hogy nevezzük néven az 
adott téma gondjait.

Ma a világban, Európában is nehéz időszakot élnek a 
társadalmak, és az utóbbi évtizedek legnagyobb megpró-
báltatásai érték el a magyar társadalmat is. A környezeti, 
éghajlati problémák mellett a pandémia, a migráció után, a 
szomszédunkban zajló háború csak tetézi az ország amúgy 
is sokasodó gondjait, nem is szólva az energia árak növeke-
déséről, vagy az annak folyományaként súlyosbodó gazda-
sági válság, áremelkedések kihívásairól. 

Mindezek fényében gondban van az ünnepi szónok, ha 
hű akar lenni a világnapi küldetéshez, az ünnep felelőssé-
géhez. Azért, mert az amúgy is gondterhelt közérzet mellé 
még egy „adag” korosztályos probléma halmazt is köteles-
sége megjeleníteni. 

Mert nem tagadhatjuk el kortársaink nehézségeit, szük-
ség van arra, hogy megnevezzük azokat akkor is, ha tudjuk, 
hogy vannak köztünk számosak, akik nem, vagy még nem 
érzékelik változó világunk újszerű korosztályos gondjait, 
és akkor is, ha nem szeretnek ezekről hallani, szívesebben 
szőnyeg alá söpörnék a problémákat.

Mert – véleményem szerint a korosztályos szolidaritás 
okán – szót kell emelni pl. a mai magyar nyugdíjszínvonal 
miatt, tudva, hogy az ez évre kapott 8,9 %-os nyugdíjeme-
lés messze nem fedezi a 20% felé járó in�ációt, és messze 
lemarad a kétszámjegyű reálbér növekedéstől. Szólni kell 
arról, hogy szemléletesen mutatja korosztályunk anyagi 
helyzetét a medián nyugdíj, ami alig 140 ezer. Ez alatti 
nyugdíjjal éppen a korosztályunk fele rendelkezik. Ez sem 
fényes adat, de ha hozzátesszük, hogy a létminimum alatti 
nyugdíjból pedig a korosztályunk egynegyede kell, hogy 
megéljen. 

Szót kell emelnünk a nyugdíjrendszerünk feszítő igaz-
ságtalanságai ellen is: nem hagyhatjuk ki a listánkból a 
nyugdíjszínvonalban megmutatkozó, nemek közti megkü-
lönböztetést, az országrészek közt meghúzódó különbsége-

ket vagy az azonos életpályát megjáró kortársaink között 
meglévő nyugdíjkülönbségeket annak függvényében, hogy 
melyik évben ment nyugdíjba valaki. De vannak problé-
mák az időügy más területein is: 600 ezer kortársunk él 
magányosan, egyfős családban. Többségük idősebb, kiste-
lepülésen élő, sokan elavult, korszerűtlen lakhatási körül-
ményekkel, így aztán különösen kitéve a lakásfenntartási 
költségek növekedésének. Folytathatnám a panaszáradatot 
az 50 ezer idősotthoni helyre várók felemlítésével. Ha már 
az otthonokról beszélünk, a bentlakóknak is megvan a ma-
guk keresztje, ha az ellátási díjak jobban emelkednek, mint 
a nyugdíjuk, vagy ha a csökkenő szakápoló személyzet alig 
tudja kiszolgálni az igényeket.

Nem szaporítom tovább a felhőket a hallgatóság feje fö-
lött. (Amúgy is egyre több helyen hallom, hogy ne beszél-
jünk annyit a gondokról, a nyugdíjas arra vágyik, hogy jó 
dolgokról halljon….)

Nos, akkor megpróbálok az ilyen kívánságoknak is ele-
get tenni. Hozok pár példát arra, miként lehet/kell felül-
kerekedni a napi gondokon, segíteni másokon, akár egyé-
nileg, akár közösségben. A kulcsmondat: Tudj jót tenni, 
élményt adni!

Ráérő reggeleimen kedves időtöltésem a Facebookon 
Máriássi Ágit „megkeresni”. Nem tudok elég korán kelni 
ahhoz, hogy megelőzzem napi reggeli üzeneteit. Hajnal-
ban – rossz alvóként – útra kel a panelból a közeli parkba 
Nordic botjával és fényképezőgéppel. Miközben rója a sé-
taköröket, fotózza a hajnali fényeket, a környék ébredését, 
és megosztva a korareggel látványát, szépségeit, a friss le-
vegő segítségével született pozitív gondolatait, követői szá-

*  a köszöntő elhangzott a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség 30. és az Arrabona Városi Nyugdíjas-egyesület (Győr) 20. éves 
ünnepségén, az Idősek Világnapján

Fotó: Huszár Gábor
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Harminc év az idősek 
szolgálatában

Hivatalos bejegyzésének harmincadik évfordulóját ünne-
pelte október elsején - együtt az idősek világnapja rendez-
vényével - a Pápa Nyugdíjasok Érdekvédelmi, és Érdek-
képviseleti Egyesülete.

A városi sportcsarnokban tartott egész napos rendez-
vényen, a több mint hatszáz fős tagságból ötszáztizenöten 
vettek részt, akik nem tudtak eljönni a családi elkötelezett-
ségeik – családtag ápolás, betegség, unoka felügyelet – mi-
att, igazoltan voltak távol – mondta bevezető beszédében 
Baán Éva az egyesület elnöke.

Majd köszöntőjében arról szólt, hogy nagyon sokat kö-
szönhetnek az egyesületet alapító elődeiknek, akik szüksé-
gét érezték annak, hogy a rendszerváltást követően működ-
tessenek egy olyan szervezetet, ami segíti az idős embereket 
a mindennapi megélhetésben, közösséget teremtenek, ahol 
jó élni, és ahol képviselhetik a nyugdíjasok érdekeit a város 
vezetése előtt.

Baán Éva elnök, az egyesület megalakulása kapcsán 
megemlékezett az alapító elnökről, Dudás Istvánról, aki-
nek kezdeményezésére 1989-ben alakult meg a Pápai 
Nyugdíjasok Egyesülete, aki az egyesület hivatalos bírósági 
bejegyzését 1992. január 22-én nyújtotta be Pápai Nyug-
díjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete néven, 
majd ezt követően csatlakozott a NYOSZ országos szövet-
ségéhez. Az alapító elnök elhunytát követően 1993. június 
15. után a tagság Korcsmáros József nyugdíjas pedagógust 
választotta meg az egyesület elnökének, aki több évtizeden 
át volt az előző elnök munkatársa. Korcsmáros József nyolc 
évig volt tagja a városi közgyűlésnek, ahol jelentős felada-
tokat vállalt az idős emberek szociális ellátásának képvise-
letében, és 2009. január 21-én adta át az elnöki tisztséget a 
jelenlegi elnök-asszonynak, Baán Évának. 

A 30 éves jubileumi ünnepségen részt vett Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke, aki köszöntötte a nyugdíjas szer-
vezetet és elmondta, hogy ez nem az a helyzet, mint az 
öt évvel ezelőtti 25 éves jubileumon volt. Akkor azt hit-
tük – mondta –, hogy minden nehézségen túl vagyunk, a 
pénzügyi válságon, valamint a migráció okozta nehézsége-
ken és felfelé kapaszkodhatunk, saját kezünkbe véve a saját 
sorsunkat. Tudomásul kellett vennünk azt, hogy véget ért a 
tíz szép esztendő, mert jött a Covid–19, majd amire senki 
nem gondolt, egy háború Európában. 

Kövér László szerint a kormány stratégiai céljai között 
kettős prioritás szerepel. Egyrészt - megóvni annak a generá-
ciónak az életminőségét, amelyiknek köszönhetők az eddigi 
eredmények, és az ereje, helyzete miatt a nehézségek kivé-
désére már képtelen. Másrészt, hogy az unokáink segítséget 
kapjanak ahhoz, hogy az elkövetkezendő időszakban nyug-

díjba menők megfelelő anyagi helyzete is meglegyen, és száz 
év múlva is annyian éljünk Magyarországon, mint most.

A házelnök felhívta a �gyelmet arra, hogy nehéz időszak 
elé nézünk, ezért kérte, hogy az idősek meséljék el az uno-
káiknak azt, amit átéltek a történelem különböző korsza-
kaiban. Mert manapság sokkal szebb világot mutatnak be 
nekik, mint a valóság, és nem azért jöttünk a világra, hogy 
ha bármi is van, jól érezzük benne magunkat, hanem a két 
kezünk szorgalmával küzdjünk azért, ami jár nekünk.

Személyes megjegyzésként végezetül elmondta, készül 
arra, hogy amennyiben öt év múlva meghívást kap, lehet, 
hogy beadja a felvételi kérelmét a Pápai Nyugdíjas-egyesü-
letbe és reméli kedvezőbb dolgokról tud akkor a tagságnak 
majd beszámolni.

Kovács Zoltán a térség országgyűlési képviselője, kö-
szöntő beszédében elmondta, hogy amikor a város polgár-
mestere volt, szinte felüdülést jelentett számára a nyugdíjas 
szervezet vezetőivel történő találkozás. Fiatalként Korcs-
máros Józsi bácsitól sok olyan dolgot tanulhatott, amelye-
ket politikusi pályafutása során az emberekkel történő ta-
lálkozásaikor nagyon jól tudott kamatoztatni. Megértette 
azt, ha van egy, a nyugdíjasokat összefogó szervezet, ami 
sok hasznos és tartalmas kezdeményezéssel élhet, azzal ösz-
sze kell fogni és „egymás kezébe kell csapni.”

Áldozó Tamás polgármester a jubileum alkalmából ki-
adásra került könyv köszöntőjében elmondta, hogy „nagy 
tisztelettel emlékezek az évforduló kapcsán néhai Korcs-
máros Józsefre, aki az egyesület erejére támaszkodva – 
amellett, hogy ellátta az egyesület elnöki feladatait – nyolc 
éven keresztül képviselőtársam volt az önkormányzati 
testületben. Beszélgetéseinkből sokat tanultam későbbi 
éveimre, büszke vagyok arra, hogy a nagy korkülönbség 
ellenére közel kerültünk egymáshoz. A Pápai Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a város egyik 
legfontosabb közössége!” – hangsúlyozta a polgármester.

A Nyugdíjasok Országos Egyesületeinek Szövetsége ne-
vében Demeter Ferenc alelnök Díszoklevelet adott át Baán 
Éva elnök-asszonynak és köszönte meg az egyesület veze-
tésének a 30 év alatt az idős emberek érdekében végzett 
sikeres érdekérvényesítő tevékenységet.

Demeter Ferenc

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 
megalakulása 30. évfordulója

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 2022. szeptem-
ber 28-án tartotta évfordulós és egyben az idősek világnapi 
rendezvényét. Különleges találkozás volt, hiszen a Szövetség 
életének 30 évéről, alapítókról, eseményekről, különböző 
versenyek díjazottjairól, változó feladat ellátásról szólt az el-
nöki összefoglaló. A rendezvényt megtisztelő vendégek: Ig-
nácz Balázs Heves Megyei Főispán, Dr. Juhász Attila Simon 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Minczér Gábor Eger MJV 
alpolgármestere, az Egri Főegyházmegye  képviseletében  
Kladiva Imre atya, Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ 
elnöke az idősek jövőt segítő tapasztalatairól, közösségépítő 
munkájáról, emberi tartásáról beszéltek, ami a mindenki ál-
tal irántuk érzett elfogadás és a tisztelet alapjául szolgál. 

Az ünnepség első órájában gyertyát gyújtottunk azon 
alapító tagjaink és a velünk már nem ünneplő tagtársaink 
emlékére, akik sok-sok éven keresztül velünk, a közösségért 
dolgoztak. Díszoklevelek kerültek átadásra az alapítók és az 
elnökségi tagok részére. A nyugdíjas közösségek érdekében 
végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül az idősbarát pol-
gármesteri és igazgatói, továbbá a Nyugdíjas Közösségért dí-
jat adományoztunk. Köszöntöttük a házasságkötés 50.-60.-
65.-70. évfordulóját ünneplő párokat.  További jó egészséget 
és együtt töltött boldog éveket kívánunk ezúton is. 

Az ünnep különlegességét az adta, hogy a résztvevő 700 
nyugdíjast ajándékműsor kápráztatta el. Magával ragadó 
volt a hegedűszóló és énekszóló zongora kísérettel, a har-
monika hangja, a tárogató termet betöltő ősi ereje. Szívhez 
szólt az énekművész, a versmondó minden szava. Cso-
dálattal néztük a versenytáncosok bemutatóját, a 89 éves 
sztepptáncost, a Mezőkövesdi Nagyik Tánccsoport „Matyó 
lakodalmas” játékát. Örömet okozott a közös éneklés a 
Vadvirág kórussal, a Kékibolya Honvéd Népdalkör és a 
maklári Búzavirág Népdalkör tagjaival. Az évfordulós ren-
dezvényünket a Nyugdíjas dal közös eléneklésével zártuk.

Farkas Attila elnök
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Nyugdíjas népdalosok és magyarnóta-
kedvelők XXI. Országos Találkozója – Győr
Egy országos rendezvény mindig sok izgalmas és érdekes 
élményt kínál. Régi barátok ölelik meg egymást, kedves 
szavakkal, boldogan köszöntik a régen látott ismerősöket. 
Az új résztvevők talán kicsit bizonytalanabbul ismerked-
nek az új környezettel.

Az országos találkozót Jankovits György és Bári Olga 
álmodta meg 2000-ben, és azóta a legrangosabb minősíté-
seknek számítanak az itt átvett elismerő oklevelek.

A szakmai zsűri elnöke ezúttal is Rátz Ágota, a Kazin-
czy Ferenc Gimnázium ének-zenetanára, a Zenebirodalom 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, karvezető volt. Munkáját 
segítette Pozsik Joachimné népdalénekes, aki személyesen 
hozta el, és adta át a róla elnevezett Róza-díjat.

A zsűri tagjaként a Lerner-díjas nótaénekes, Hajnal Ni-
kolett értékelte a magyarnóta-énekesek produkcióit.

Először Igali Alfréd, Heltai Jenő humoros versét mond-
ta el. 

Majd Némethné Jankovics Györgyi a NYOSZ, és Vas 
Lászlóné a GyMS Megyei Pannon Egyesület elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pollreisz Balázs, 
Győr, megyei jogú város kulturális bizottságának alelnöke, 
aki különdíjakkal érkezett, és anyagi támogatást is nyújtott 
a rendezvényhez.

A vendégek között foglalt helyet Nagy Péter címzetes 
elnök, Pozsgai Balázs, a Pannon Nyugdíjas-egyesület le-
köszönt elnöke, és ugyancsak anyagi támogatással érkezett 
Zadravecz Margit, a Kisalföld Őszidő Alapítvány kurató-
riumi elnöke is. Valamint megkülönböztetett szeretettel 
köszöntöttük Szlovákiából érkezett magyar barátainkat is, 
akik minden évben részt vesznek a rendezvényen.

A délutánt a népdalénekes fellépők kezdték. Több, mint 
300 ezer népdalunk van, nem beszélve a variációkról – 
tudtuk meg Rátz Ágota zsűrielnök értékelésekor.  Minden 
népdal egy kis gyöngyszem a bánatos, szomorú hangu-
latúaktól a tréfás, vidám dalokig. Öröm volt hallgatni a 
különböző vidékek saját gyűjtéseit, melyeket az énekesek 
büszkén mutattak be barátaiknak.

A magyarnótásokat is szeretettel és lelkesedéssel fogadta 
a közönség. Együtt énekeltek a színpadon állókkal, a jó 
hangulat mindenkit magával ragadott.

A délutánt Hajnal Nikolett nótaénekes fergeteges mű-
sora, majd �nom vacsora és közös éneklés, tánc zárta.

A pénteki gálát Róza asszony és Rátz Ágota gyönyörű 
dalai nyitották meg.

A zsűri elnöke néhány hasznos és segítő tanácsa után 
értékelte a fellépők produkcióit, és átadta a díjakat.

Róza-díjat két szólista vehetett át: Bedőcs Lajosné (Ti-
bolddaróc) és Kiss Ferenc (Gyula)

Kiemelt arany minősítést érdemelt: Kiss Lajosné (Po-
csaj) és Orosz Sándor (Csorvás).

Arany minősítést kapott: Horváth Balázs (Szombat-
hely), a Nárai dalkör (Nárai), Virágos Lajosné (Sáránd) és 
Torkos József Győrből.

Ezüst oklevelet kapott: Skoda Andrásné (Mezőszemere) 
és Tóth Kálmánné (Debrecen).

A nótaénekesek legnagyobb elismerését, a Rozália-dí-
jat, Dulosy Rozália győri üvegfestő művész ajánlotta fel, és 
adta át Szeledeli Margit, regölyi énekesnek.

6 Kiemelt arany oklevél született: Kovács Imre (Kör-
mend), Keszey Antal (Szombathely), Koklács Pálné (Do-
moszló), Ódor Ferenc (Nárai), Tengölics Erika (Kenyeri) 
és Bordás Istvánné (Debrecen).

Arany oklevélnek örülhetett: Bolla Józsefné – Horváth 
Lászlóné (Sokorópátka), Fekete László (Győr), Horváthné 
Kiss Mária (Szombathely), Kocsis Ferenc (Győr), Szabó 
István (Szombathely), Magyar Balázs (Győr), Pavlik Tibor 
(Nagymegyer), Szabó Józsefné (Domoszló).

Ezüst oklevéllel jutalmazta a zsűri: Katona Katalint 
(Nagymegyer), Gyanicsné Károlyi Anikót ((Szombathely), 
Horváth Istvánnét (Győr) és Szabó Katalint Nagymegyerről.

Minden kedves fellépőnek szeretettel gratulálunk, to-
vábbi sikereket kívánunk!

A meglepetés-záróműsort a Határtalan dallamok har-
monikazenekara szolgáltatta.

Bízom benne, hogy a jókedv, az egészség még sokáig ki-
tart, remélem, elviszik énekeseink a Pannon Egyesület és 
Győr város jó hírnevét, vendégszeretetét, és jövőre ismét 
találkozhatunk a legjobb énekesekkel az Országos Dalos 
Fesztiválon!

Kengyel Zsuzsanna,
a Pannon Nyugdíjas-egyesület elnökhelyettese, műsorvezető

Városházi 
ünnepség az idősek 
világnapján
Az Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen 
dr. Dézsi Csaba András győri polgármester köszöntette a 
szépkorúakat, elismeréseket adott át, majd Soltész Rezső 
koncertjén nosztalgiázhattak a nyugdíjasok a városháza 
dísztermében.

Az ENSZ Közgyűlése 1990. december 14-én, október 
1-jét jelölte az Idősek világnapjának, azóta ünnepeljük a 
szépkorúakat.  A polgármester ünnepi beszédében először 
arról beszélt, hogy az ember élethosszát az örökölt génjei és 
az határozza meg, hogy milyen életmódot folytat. Meny-
nyire vesszük �gyelembe, hogy milyen minőségben élünk, 
mennyire élvezzük az életet? A  mai világban megfontol-
tan, tartalmasan kell élnünk, önmérsékletet kell tartanunk 
mindenben – hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András.

Ma városunkban 25 ezernél több 60 év feletti ember 
él. Érdekességként említette a polgármester, hogy tavaly 
81,4 évről 80,4 évre esett vissza a születéskor várható élet-
tartam az Unióban. A nők élnek tovább, pedig ők dol-
goznak többet. A várható élettartam a nőknél 83,2 év, a 
fér�aknál 77,5.

És még egy adat: Magyarországon 1980-ban 73 évig él-
tek a nők, 2020-ban hat évvel tovább, a fér�ak esetében 
pedig 65,5 évről 72,3 évre nőtt ez a szám.

 „Azt kívánom, hogy sokáig éljenek, egészségben, jó 
közérzettel Győrben, és jól osszák be az életüket” – zárta 
köszöntő szavait dr. Dézsi Csaba András.

A Győri Városháza Ezüst Emlékérmét vehették át:
Baranek Lajosné, Bierbauer Mihályné (Arrabona 

VNYE klubvezető), Birkásné Sej Edit, Böröcz Terézia An-
géla, Fekete Ernőné (Arrabona VNYE vezetőségi tagja), 
Hegyi Dezső, Hidegkuti István Viktor, Horváth Ferenc 
Ottó (Arrabona VNYE alelnöke), Kaszás Lászlóné, Ken-
gyel Zsuzsanna (Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon 
Nyugdíjas Egyesület elnökhelyettese), Kiss Emilné (Ar-
rabona VNYE klubvezető), Kiss Mihályné, Lazur Tibor, 
Lánci István Lászlóné (Arrabona VNYE klubja vezetőségi 
tagja), Lőke Jenőné, Molnár Tamásné, Molnárné Wimmer 
Mária, Nagy Ferencné (Arrabona VNYE klubja vezetőségi 
tagja), Németh Sándorné (Arrabona VNYE klubvezető), 
Pethő Ferenc, Pölöskei Károlyné (Arrabona VNYE klubja 
vezetőhelyettes), Steingart Jánosné, Szabó Józsefné, Szen-
tes Zsuzsanna.

Soltész Rezső ünnepi műsorát az Akit szeretnek… című 
számmal kezdte, majd elmondta, hogy �atalabb korában 
nagyon sokszor koncertezett városunkban, mindig szíve-
sen jön vissza.  Az énekes saját, ikonikus számai, mint a 
Szóljon hangosan az ének mellett felcsendültek más, is-
mert előadók dalai is.

20 éves az ARRABONA

Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület fennállásának 20. 
évfordulója alkalmából tartott ünnepséget a József Attila 
Művelődési Házban.

Az ezerötszáz tagot számláló közösség rengeteg időt tölt 
együtt: kirándulnak, programokat szerveznek, előadásokra 
járnak és egészségnapokon is részt vesznek. Az  egyesület 
célja az volt az elmúlt két évtizedben és a jövőben is az, 
hogy tartalmas eseményeken vegyenek részt együtt, továb-
bá, hogy a szép korúak aktívan tudják eltölteni nyugdíjas 

éveiket. Az  ünnepségen ezt a múltat éltette az egyesület 
elnöke, Rákosi Zsolt, és Győr alpolgármestere, Dr. Pergel 
Elza is. Az Idősek Világnapja és a születésnap alkalmából 
Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke is köszön-
tőt mondott. A rendezvény második felében az egyesület 
kulturális életében fontos szerepet betöltő művészeti cso-
portok és nyugdíjasok, valamint a Győri Nemzeti Színház 
művészei szórakoztatták az ünneplő közönséget.

Forrás: Kisalföld, Győr
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VI. Pécsi Tanuló 
Város Fesztivál

2022. szeptember 22-24.
Hat esztendeje Pécsett számos szervezet és intézmény fo-
gott össze azért, hogy olyan Tanuló Fesztivált szervezzen 
a Pécsi Napok részeként, melyben a tanulás a felfedezés, 
öröm, megismerés és kíváncsiság kifejezése. 

 Csatlakoztak a Pécsi Tudományegyetem és a tanulás, 
valamint az egyéni és közösségi képesség-fejlesztés mellett 
elkötelezett oktatási, tudományos, kulturális, művészeti, 
gazdasági, sport, természetvédő szervezetek és intézmé-
nyek, továbbá felekezetek és nemzetiségek. A  rendezvé-
nyek mottója:

INSPIRÁLJUK EGYMÁST TANULÁSSAL!
A tanulás értéke és haszna a környezet, a kultúra és a 
gazdaság kölcsönhatásában különböző korosztályok az 
óvodától az iskolákon, az egyetemen át a nyugdíjasok kö-
zössége vállalt programokat.

A pécsi Nyugdíjasok Egyesülete 24-én, szombaton dél-
után a Jókai téren szervezett bemutatkozó műsort, ahol 
tánccsoport, kórus, népdalkör és hangszeres szólista is sze-
repelt:

 – A műsorközlő Radnóti Léda volt.
 – Pécsváradi Hagyományőrző Tánccsoport
 – Borsós István tárogatós
 – Baranya Bokréta Népdalkör

 – Első Pécsi Szenior Örömtánccsoport
 – Assonantia Női Kar
 – id. Kása Dániel Felnőtt Néptánccsoport
 – Pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének Fér�-

kórusa
 – Énekvarázs Dalkör
 – Szenior Örömtánc Máriával
 – A jó hangulatú műsort közös tánctanulás zárta. 

Országos Vers- és Prózamondó Verseny

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Nyugdíjas Szerve-
zetek Szövetsége szeptember 13-án rendezte meg Nyíregy-
házán, a megyeháza gyönyörű dísztermében az Országos 
Vers- és Prózamondó Versenyt.

A  versenyt Seszták Mikós, a megyei közgyűlés elnöke 
nyitotta meg. Sorainkban üdvözöltük Szabóné dr. Csiszár 
Gabriellát, a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség 
elnökét. 

Román Demeterné, szövetségünk elnök asszonya me-
leg szeretettel üdvözölte a versenyzőket, és a termet betöl-
tő közönséget, kiemelve azokat, akik több száz kilométert 
utaztak, hogy szavalhassanak, vagy csak egyszerűen hallga-
tói legyenek az eseménynek.  

A 21 jelentkező közül 17-en vettek részt a megmérette-
tésen. A versenyzőknek egy szabadon választott Pető�-ver-
set kellett elszavalniuk.

A zsűri – Abonyiné Antal Anna, Rinyuné Varga Judit, 
Dr. Bihari Albertné – döntése alapján:

I. helyezett: Adámy Ervin, Miskolc.
II. helyezett: Hanuszik Sándorné, Nyírtelek.
III. helyezett: Szalai András, Vas megye.
Különdíjas: Pataj Andrásné, Békéscsaba.
Különdíjas: Szabó Veronika, Nyíregyháza.
A díjazottak oklevelet és könyvajándékot kaptak, min-

den versenyző emléklapban és könyvajándékban részesült.
A nemes versengést a Móricz Zsigmond Kulturális 

Egyesület zsűri biztosításával, valamint könyvek felajánlá-
sával támogatta.

A megyei közgyűlés a helyszínt térítés nélkül biztosítot-
ta, valamint könyveket ajánlott fel a versenyzőknek.

Egy kedves kéki nyugdíjas is értékes könyveket adott át 
erre az alkalomra.

A felajánlásokat hálásan köszönjük!

A versenyen résztvevők névsora: Adámy Ervin (Mis-
kolc), Bán�-Zsilák Mária (Békéscsaba), Bedőcs Lajosné 
(Tibolddaróc), Bukva Csilla (Gyomaendrőd), Csörnyi 
Zoltánné (Szentgotthárd), Debreczeni Dénes Istvánné 
(Orosháza), Hanuszik Sándorné (Nyírtelek), Heimné He-
gede Ilona (Gyöngyöshalászi), Nagy Józsefné (Gesztely), 
Nemes Csabáné (Tuzsér), Pálóczi Ilona (Nyíregyháza), 
Pataj Andrásné (Békéscsaba), Pető István (Ózd), Pocsai 
Endréné (Miskolc), Szabó Veronika (Nyíregyháza), Szalai 
András (Szombathely), Tóth Árpádné (Nyírbátor). 

Minden versenyzőnek gratulálunk a színvonalas vers- és 
prózamondáshoz!

Örömünkre szolgált, hogy amíg a zsűri elvonult a ver-
senyzők értékelésére, szebbnél szebb szavalatokat hallhat-
tunk még a versenyzőktől.

Befejezésül szerény vendéglátással köszöntük meg a rész-
vételt.

Nagy László, elnökségi tag
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Somogyi nyugdíjasok táboroztak 
Balatonszemesen

A Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetsége 
immár a 39. alkalommal szervezte meg a megye nyugdíja-
sai részére az őszi „Ezüst Nyár” tábort, melyen 106 fő vett 
részt. Az  egyhetes tábor teljes ellátással (szállás, napi há-
romszori étkezés + kirándulások, programok) alig haladta 
meg az ötvenezer forintot.

Unatkozásra nem maradt idejük, hisz reggeltől késő es-
tig programokkal készültek a vezetők, hogy mindenki jól 
érezze magát. Esténként más-más fellépőknek tapsolhat-
tak. Eljöttek a berzencei színjátszók, énekesek, az iharos-
berényi kórus világslágerekkel, a magyaregresi fér�kórus és 
a kaposvári „Rímfaragó Romhányi” csoport. A táborzárón 
pedig a Háromfai Dalnokok énekeltek közismert slágere-
ket. Nagy meglepetés volt, hogy a balatonszemesi nyugdí-
jasok és a táborlakók részére mintegy másfél órás ingyenes 
műsorral kedveskedett Gergely Róbert művész úr. Volt 
még dalest és Ki mit tud? is. 

Napközben sem unatkoztak, hisz ellátogattak Rádpusz-
tára, ahol bugaci lovasbemutatóban gyönyörködhettek, 
simogathatták az állatokat, sőt, még 4 féle bort is kóstol-
hattak (önköltségesen!). Gyenesei István bevezette őket a 
pálinka készítés rejtelmeibe és hozott kóstolót is. Voltak a 
település temetőjében is, ahol megkoszorúzták Latinovits 
Zoltán és Bujtor István síremlékét. Hamar elszaladt az idő, 
amikor a somogyvári Krisna-Völgy életével ismerkedtek 
Indivara dasnak köszönhetően. Tanárukkal érkezett kilenc 
tanuló lány, akik a zenei eszközeiket és dalaikat mutatták 
be, de mindjárt egy rögtönzött ruhabemutatót is tartottak. 
Pár táborlakót is beöltöztettek ruhájukba. Szerencsére a jó 
idő kedvezett és nem maradt el a szalonnasütés sem jó sok 
hagymával, üdítővel és kevés borral.

Busszal, komppal jutottak el Balatonfüredre, ahol vá-
rosnéző kisvonatra szálltak és ismerkedtek a település 
látnivalóival. Volt még hagyományos királyválasztás, me-

nyecsketánc.Utolsó nap délelőttjén az eső miatt sportnap 
helyett szellemi vetélkedőkkel, találós kérdésekkel töltöt-
ték az időt. Délután pedig Máj Péter a megyei szövetség 
elnökhelyettese tartott előadást „ A kalásztól a kenyérig” 
címmel. Sok eszköz bemutatásával nyerhettek a táborozók 
bepillantást a paraszti világ hétköznapjaiba. Minden este 
tánccal zárták a napot, ahol kitűnt a Babócsáról érkezett 
Kis Vukman Pityu bácsi, aki már a 89. évét tapossa, de 
megállta helyét a táncparketten is.

Valamennyi táborlakó emléklapot és pezsgős poharat 
kapott, a megyei vöröskereszt pedig ajándékcsomaggal 
kedveskedett a résztvevőknek. Megköszönték a megye és 
tábor vezetőségének a munkáját és úgy köszöntek el: „Jö-
vőre ugyanitt!”

Györke József

Nyugdíjasklubok vezetői tanácskoztak 
Nagyatádon

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége 
a hagyományokhoz híven már sokadik alkalommal hívta 
meg a megye klubvezetőit egy nagyatádi kétnapos ismer-
kedésre és tanácskozásra - mondta Stikel János a szövetség 
megyei elnöke.

A pár év során ellátogattak a környező településekre, 
megismerkedtek azok történetével, gyönyörködtek a látni-
valókban, Ez évben Ormai István polgármester úr nagyatá-
di városnézésre hívta meg őket. Bemutatta a városközpont 
látnivalóit, ismertette a város fejlődését. A helyi együttesek 
műsorral kedveskedtek számukra, majd megkóstolhatták 
a kertbarátok �nom borait is. Este pedig ismerkedési est 
keretében megoszthatták egymás gondolatait, és aki akart 
táncolhatott is.

Másnap Ormai István nagyatádi polgármester úr kö-
szöntötte a megjelenteket, kiemelve, mindig is nagyra érté-
kelte azok munkáját, akik önzetlenül dolgoznak a közössé-
gekért, ahogy a megyei szlogenben is olvasható. Az a jó, ha 
minél többen dolgoznak a településekért, mert ezek mind 
növelik a helyi értékeket. Legfontosabb tennivaló a közjó 
szolgálata.

Stikel János a szövetség megyei elnöke elmondta, hogy 
mind nehezebb anyagi körülmények között dolgoznak. 
Négy pályázatot nem fogadtak be. A  tagdíjból befolyt 
összeg az csak egy kis hányada a költségvetésüknek. Hoz-
zátette, hogy a közel négyezer fő nyugdíjast tömörítő 
szervezet is megérdemelne nagyobb elismerést és anyagi 
támogatást. Köszönetet mondott Biró Norbertnek, a me-
gyei közgyűlés elnökének és alelnökeinek az utóbbi évek-
ben nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásukért. A szervezet 
felkarolja a nyugdíjasok érdekvédelmét, ami sajnos nem 
mindig mondható el az országos Idősügyi Tanács érdekvé-
delmi munkájáról. Úgy érződik, hogy nem tartanak kon-

taktust a klubokkal és a megyei szervezetekkel. Felmérik 
azon településeket, ahol nem működnek nyugdíjas klubok 
és segítik azok létrehozását. Próbálkoznak önkéntes alapú 
adakozás kidolgozásával növelni bevételeiket. 

Az előttük álló feladatokkal kapcsolatban elmondta, 
hogy az év elején még hatott a vírus, de a második félévben 
már jött végre a zsúfoltabb programsor. Sorban következ-
tek a különféle vetélkedők, dalos találkozók, folynak a tér-
ségi gálaműsorok, ahol néha 25-28 műsorszám is szerepel. 
Sikeres volt a Balatonszemesen 39. alkalommal megrende-
zésre került „Ezüst Nyár” nyugdíjas tábor, mely 106 szép-
korúnak biztosított felejthetetlen élményt a programjaival. 
Az év kiemelt rendezvénye lesz a taszári „Katonadalos Ta-
lálkozó”, mely során a megyei versenyek legjobbjait díjaz-
zák és az eredményes munkát végzők elismerését is átadják.

A résztvevők szállását és étkezését a nagyatádi Hotel 
Solar biztosította.

Györke JózsefÉrdeklődve figyelik az előadót

Jól érezték magukat az ismerkedési esten

Megkóstolták a minőségi borokat is Rádpusztán

Jól sikerült a szalonnasütés is

Emléklappal tértek haza
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Kinyílt a rózsa Makláron

A maklári nyugdíjasklub Búzavirág Népdalköre 2002-ben 
alakult. Az elmúlt évek alatt sok meghívást kapott, bará-
tokra talált. Ez évben harmadik alkalommal rendezte meg 
– Kinyílt a rózsa címmel – a kistérségi dalos találkozót. 
A  rózsa az egyik legkedveltebb virágunk, megtaláljuk er-
dőben, mezőn, parkokban, kertekben és népdalainkban is. 
Rózsabimbó a �atal lány, a �atalasszony már kinyílt rózsa. 
A kedvest, a szeretőt is rózsámnak nevezik, milyen sok szép 
dalban halljuk. A bimbózó rózsától a hervadásig jut el ez a 
jelkép dalainkban.

Népdalaink a népi kultúra virágai, zengő ajkakon élő 
remekművek, szerzőiket nem ismerjük, legtöbbjük nem-
zedékről-nemzedékre szájhagyomány útján terjedt el és 
maradt ránk. Népi és emberi érzelmeket, gondolatokat 
fejeznek ki, emberek sokasága teremtette meg. „A népdal 
az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős, 
a magyarság történelme során kialakult és az évszázados 
használatban csiszolódott anyanyelvünkhöz hasonló érték. 
Benne mindannyian magunkra ismertünk, belőle mások is 
megismerhetnek bennünket” – írta Kodály Zoltán

Régen az éneklés mindennapos volt, aratáskor, szüret-
kor, kukoricahántás közben tollfosztóban, fonóban, la-
kodalomban, hadba vonuláskor, halott búcsúztatáskor. 
A  népi élet fordulóin közösen énekeltek, s ezek a dalok 
használatban öröklődtek.

Ma már ezek a közösségi együttlétek megszűntek, de 
hogy népdalaink ne legyenek „holt kincsek” a láda fene-
kén, tanítani, előadni, terjeszteni kell - ajánlotta Birinyi 
József a KÓTA társelnöke, népzenekutató.

Népdalt éneklünk, hogy megőrizzük hagyományainkat, 
kapcsolatba kerüljünk másokkal, kultúránkkal és annak 
több ezer éves gyökereivel. Ezt a feladatot vállalják fel a 
népzenei fesztiválok, találkozók, gálák stb.

Községünkbe is ezzel a céllal hívtuk meg a közeli telepü-
lések népdalosait, mutassák be és terjesszék az általuk jól 
ismert dalokat. A meghívást 6 település dalosai fogadták 
el, 70 fővel és kísérőkkel.

A műsorban elsőként az Egri Vitézek Dalkör mutatko-
zott be, akik 2016-ban alakultak, katonadalokat énekeltek. 
A  Felsőtárkányi Asszonykórus 2019-ben alakult, helyben 

gyűjtött dalokat énekeltek A Járdánházáról (Borsod megye) 
érkező Vadvirág Népdalkör dalosai Gömöri és Ózd kör-
nyéki népdalokat mutattak be. Ők 2004-ben alakultak, a 
település hagyományainak újra élesztését, a régi népdalok 
felkutatását tűzték ki célul. A Kisnánai Mátragyöngye Ha-
gyományőrző Népdalkör 1985-ben alakult, fenntartója és 
támogatója a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kisnána. 
Műsorukban szlovák és magyar népdalokat énekeltek, me-
lyeket idős emberektől gyűjtöttek. Heves megyében egye-
düli olyan hagyományőrző népdalkör, akik szlovák dalokat 
énekelnek. Fellépő ruhájuk is az eredeti viseletnek megfele-
lően készült. Kisköréről érkezett az Őszidő Hagyományőr-
ző Népdalkör, akik már 30 évesek. Nótákat, népdalokat, 
egyházi énekeket is énekelnek, most közismert helyi népda-
lokat adtak elő. Az Egerszalóki Rozmaring Hagyományőr-
ző Asszonykórus 1976-ban alakult, évente 25-30 fellépésük 
van. Színvonalas munkájukért 2014-ben elnyerték a Heves 
Megyéért kitüntető díjat. Most összegyűjtött dalaikból mu-
tattak be egy színes csokrot, gyönyörű viseletben.

A Maklári Búzavirág Népdalkör zárta a dalos találkozót- 
Palóc népdalokat énekeltek.

A népművészet egyik ága az ének vagy hangkísérettel 
előadott Néptánc, mely felszabadít, örömöt ad. Régen a 
falusi emberek életében fontos szerepet töltött be, átszőtte 
ünnepeit, hétköznapjait. A néptánc ma is örökség, kultúra, 
élmény! A községben élő Böröczky Balázs és családja Erdé-
lyi fér�tánc és Szatmári csárdás lassú és friss bemutatásával 
zárta a találkozót nagy sikert aratva.

Mire kell nekünk a népdal, népzene, néptánc? Meg aka-
runk maradni általa!

A Maklári Búzavirág Népdalkör dalos találkozója sikeres 
volt, együtt jót énekeltünk és barátkoztunk. A rendezvényt 
megnyitotta Havasi Lászlóné a Nyugdíjas Klub elnöke, a 
megjelenteket köszöntötte Hanuszik Csaba polgármester és 
Farkas Attila a Heves Megyei Nyugdíjas Klub elnöke, aki 
titkár asszonnyal vett részt a rendezvényen. Köszönet min-
den fellépő csoportnak, akik büszkén terjesztették dalaikat, 
és köszönet a helyi Nyugdíjas Klub vezetőségének és aktivis-
táinak, akik segítették a rendezvény lebonyolítását.

Vámosi Lászlóné Népdalkör-vezető

Arany, harmadszor!

Népdalkörünk, a hajdúbagosi Őszirózsák, közel 20 esz-
tendeje vidámítja énekléssel a kisebb-nagyobb közösségek, 
nem utolsósorban pedig saját tagjainak szívét. 

Sok helyre kapunk meghívást, ezeknek nagyrészt eleget 
is teszünk. 

Műsorainkban a népdalok mellett megszólalnak nóták, 
slágerek, helyet kapnak tréfás jelenetek is. 

Idei fellépéseink sora Pocsajban kezdődött, még febru-
árban. Ezt követte márciusban Debrecen, áprilisban Haj-
dúszoboszló, májusban Karcag. Júniusban Esztárra és Ti-
szacsegére, júliusban Hajdúnánásra jutottunk el. 

Országos megmérettetésre 2020-ban nyílt először lehe-
tőségünk, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által meg-
rendezett Balatoni Randevún. A meglepetésünkre elnyert 
„arany” fokozat biztatást adott, hogy tavaly is elinduljunk 
a balatonfüredi versenyen. Két éve hajdúsági, 2021-ben 
bihari népdalokat énekeltünk, utóbbit Balogh Lászlóné, 
volt hosszúpályi tanító néni gyűjtéséből. Az eredmény is-
mét: „arany” minősítés! Nagyon örültünk, hiszen más volt 
a zsűri, és részben mások a fellépők is, mint egy évvel ko-
rábban.

Ezek után szinte már természetes volt, hogy idén is be-
nevezzünk az ezúttal Csopakon megrendezett eseményre.  

De milyen dalokat vigyünk, ami tájegységünkre jellemző, 
mégis más, mint az eddigiek? 

Megvan! Hortobágyi népdalok nem voltak még.. No-
sza, elindult a gyűjtögetés, válogatás, sorba rendezés. Ez túl 
nehéz dallam, amaz nem illik a többi közé—ki próbálta, 
tudja, hogy megy ez. Végül persze kialakult egy jónak lát-
szó népdalcsokor, már „csak” próbálni kellett! 

 Szorgalmasan gyakoroltunk. Szereztünk ruhát, sőt, Ka-
rika Gyurinak köszönhetően az 1 „legény” is hiteles vise-
letben léphetett színpadra.  Az eredmény: a zsűri ezúttal is 
aranyat ítélt: mesterhármas!

Volt újdonsága is az idei rendezvénynek: gálanap, ahol 
a szólóban – netán duóban – énekelni merészelők mutat-
hatták be tudásukat (szerencsére ezt már nem versenyezve). 
Három hajdúbagosi „Őszirózsa” meg is tette.

Szeretnénk megköszönni a Nyugdíjas Szövetség orszá-
gos és megyei vezetőségének, kiemelten Horváthné Juli-
kának és Molnárné Rózsának, hogy lehetővé tették annak 
ismételt bizonyítását, mely szerint 70 év fölött is képesek 
lehetünk értékmegőrzésre, sőt olykor - teremtésre.

Ez utóbbit az irodalmi- és fotó pályázatok éppúgy bi-
zonyítják, mint a Hajdú-Biharban évente megrendezett 
„Ügyes kezek” kiállítás, vagy a szenior táncosok sereg-
szemléi.

Pandémia idején pedig disznót vágtunk, és megültük 
torát. (Természetesen az előírások betartásával.) Csak 
azért is ! 

Bánháziné Julika 

A Napfény Rákbetegek és Hoz-
zátartozóik Nagykanizsai Egye-
sülete foglalkozás keretében 
egészségnapot tartott. Nagyon 
sok féle gyümölcs, lekvár, szörp 
és sütemény volt a terített aszta-
lon. Gyógytornász vendég ismer-
tette a mozgás fontosságát, majd 
egy előadás hangzott el a helyes 
táplálkozásról.
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A Harmadik Kor 
Fesztiválján jártunk 
Ljubjanában
A pandémia után újra éledeznek a nemzetközi kapcso-
latok, amelyek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a 
szlovéniai nyugdíjas szövetséggel ápolt jó kapcsolata a 
NYOSZ-nak. Az  együttműködést nem csak az orszá-
gos szervezetek vezetőinek találkozói fémjelzik, hanem 
néhány helyi nyugdíjas közösség, határ menti település 
rendszeres meghívásai, vagy pl. a bajtársi szervezetek ba-
ráti találkozói is.

Ennek szellemében kaptunk meghívást a ljubjanai Har-
madik kor fesztiválra, amely leginkább a hazai Nyugdíjas 
Expora hasonlít szellemiségében, bár annál lényegesen 
szerteágazóbb a programkínálat és a résztvevők köre is sok-
színűbb.

A találkozóra két fős delegáció kapott meghívást, én az 
országos nyugdíjas szövetség részéről voltam jelen; a Vas 
megyeieket László Attila ny. alezredes, a Bajtársi Egyesü-
letek Országos Szövetsége Nyugat-dunántúli régióvezetője 
képviselte.

A vendéglátók között volt Anton Donko, a szlovén 
nyugdíjas szövetség tiszteletbeli elnöke, Marjan Siftar, a 
Harmadik Kor Fesztivál Programtanácsának elnöke, és 
Marijan Sedmak, Ljubjana város nyugdíjas szövetségének 
elnöke.

A vendéglátók nagy szeretettel vártak és rendkívül �-
gyelmes, baráti hangulatú fogadtatásban részesítettek min-
ket. Bemutatták a kiállítást, amely Ljubjana legnagyobb 
kulturális intézményében mintegy 4 emeletnyi térben ke-
rült elhelyezésre.

Három, számunkra tanulságos tapasztalatot rögzítettem 
magamban:

 – nálunk lényegében hiányzik az ilyen rendezvénye-
ken a nyugdíjas szervezeti és kormányzati kapcsolat 
megjelenítése, itt természetesnek tűnt a kölcsönös 
együttműködés, egymás segítése (pl. a kormányzati 
szervek, minisztériumok is bemutatták az idősekkel 
kapcsolatos tevékenységüket).

 – a kiállításban nagy hangsúlyt kapott az idősellátásban 
meglévő fokozatok rendszere, ezek bemutatása 

 – az államelnök választás (október 23-án a nép választja 
náluk) előkészületeiben a jelöltek megtisztelő �gyel-
me a rendezvény iránt tanulságos volt, mind a nyolc 
államelnök-jelölt megjelent a nyugdíjas fórumon.

Ezúton is gratulálunk a hatalmas munkához, a látvá-
nyos és hasznos kiállításhoz.

Némethné Jankovics Györgyi NYOSZ-elnök

Családi Egészség- és Sportnap keretében 
mozogtak és szórakoztak a megye 
nyugdíjasai
Tizenhatodik alkalommal rendez-
te meg a Békés Megyei Nyugdíjas 
Egyesületek Szövetsége a Megyei 
Családi Egészség és Sportnapját 
Békéscsabán, a Csaba Parkban. 
A Szövetség kiemelt rendezvénye 
jelentős érdeklődésre tart számot, 
hiszen ez a nap egy igazi családi 
program, ahol a nyugdíjasok uno-
káikkal együtt sportolhatnak. 

A rendezvény eddigi és ez évi 
célja az idős, nyugdíjas korosztály 
megmozgatása, szórakoztatása, 
aktivitásuk megőrzése, az egész-
séges életmódra nevelés, a pre-
venció és a rekreáció. Az  életminőség legmeghatározóbb 
eleme az egészségmegőrzés, a megelőzés szolgálatában a 
spotosabb életvitelt népszerűsítő, a mozgáskultúrát erősítő 
sportnapok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyugdíjasaink mi-
nél tovább aktív életet éljenek. 

Rendezvényünkön üdvözülhettük Dr. Kisida Tamás 
urat, a Miniszterelnökség Jogi Referensét, a Civil Kapcso-
latok és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályától.

Szegedi Balázs, a Megyei Közgyűlés alelnöke a megnyi-
tón kiemelte: az előttünk járók tapasztalata nélkül nem le-
het jövőt építeni. Hangsúlyozta, hogy a kormány és a me-
gyei önkormányzat mindent elkövet az idősek, a családok 
védelme érdekében.

A nap folyamán az „egészség utcában” szűrővizsgála-
tokra és egyéb szolgáltatásokra volt lehetőség a Gál Ferenc 
Egyetem rektor helyettese, Dr. Beke Szilvia és munkatársai 
jóvoltából. Bemutatták a szakszerű újraélesztést, amelyre 
nagyon nagy szükség van, hogy megtanuljuk, hogy minél 
több embertársunk életét tudjuk megmenteni. Az  egész-
ségügyi szakemberek szaktanácsadásokkal álltak a nagy-
számú érdeklődő rendelkezésére: életmód tanácsadással, az 
egészséges táplálkozás és az egészség megőrzésével kapcso-
latos előadásokkal.

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

A nap közös bemelegítő tornával kezdődött. Nagyon sok 
embernek van mozgásszervi problémája, ami befolyásolja a 
hétköznapjait, de azt rendszeres mozgással tompítani le-
het. A torna meghozta a kedvet a mozgáshoz, ezután több 

sportversenyre lehetett nevezni. Előkerültek a kisebb-na-
gyobb méretű labdák, aki akart, kapura rúghatott, megcé-
lozhatták a kosárgyűrűt is, de a teke és a tollaslabda barátai 
is megtalálhatták a számításaikat. A nagyszülők és unokák 
szellemi totóban, aszfalt rajzversenyen és egyéb ügyességi 
játékokban próbálhatták ki magukat.

A Békés Megyei Családi Egészség és Sportnap program-
ját színesítette, hogy főzőversenyt rendeztek a benevező 
csapatoknak. A bográcsokban elkészült �nom ételeket zsű-
rizés után jó étvággyal fogyaszthatta el a 350 résztvevő.

A rendezvény teljes időtartama alatt a zenét állandó ze-
nészünk Petneházi Géza szolgáltatta. Akik nem vettek részt 
a sportprogramokon, azok a nyugdíjas csoportok, előadók 
változatos kulturális műsorain szórakozhattak.

A sportversenyek eredményhirdetése után mindegyik 
sportágban a résztvevő felnőttek és gyermekek oklevelet és 
tárgyjutalmat vehetett át. Jutalmaztuk a főzőverseny csa-
patait is. I., II., II., helyezett és egy különdíj talált gazdára, 
de minden versenyben lévő csapatunk oklevélben és tár-
gyjutalomban részesült. Az ételeket Tuska János, Szatmári 
Gyula és Barabás János, mesterszakácsok értékelték, a szak-
ma szabályai szerint.

Örömünkre szolgált, hogy az egész napos programok-
kal, gond nélkül, felhőtlenül szórakozhattak, kikapcso-
lódhattak nyugdíjas társaink, és ezzel a nappal mindenki 
nyert, mivel szeretetben együtt lehettünk. Az ilyen és ha-
sonló rendezvényeknek hatalmas közösségépítő ereje van.

Rendezvényünk a Miniszterelnökség, az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő, a Nemzeti Együttműködési Alap, va-
lamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Békés Megyei 
Önkormányzat támogatásával valósult meg.
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nyugdíjemelés. És ha nem, akkor legyen tavasszal egy 
pótlólagos nyugdíjemelés. Jelenleg a novemberi, pótló-
lagos nyugdíjemelés mértékét becslés alapján határozzák 
meg, a január–augusztusi in�ációs adatok, valamint az év 
végéig várható in�áció �gyelembevételével.

A rezsiköltség, illetve annak növekedése is téma volt a 
megbeszélésen – a nyugdíjas érdekképviseletek azt kérték, 
hogy a költségvetésben a nyugdíjprémiumra elkülönített 
összegből (korábban 68,48 milliárd forintot szántak erre a 
célra, de Varga Mihály pénzügyminiszter közlése alapján 
csak 23,5 milliárd forintot kell nyugdíjprémiumként ki�-
zetni) a megmaradó 45 milliárd forintot vagy rezsiutalvány 
formájában adják oda az alacsony nyugdíjúaknak, vagy 
ezen összeg erejéig emeljék meg az ő juttatásukat.

Mint kiderült, a nyugdíjas szervezetekhez már most je-
lentős számban, napi szinten fordulnak segítségért olyanok, 
akik bajban vannak, és nem tudják, hogyan kerülhetnének 
ki belőle. Vannak, akik közülük egészen kétségbeesett lé-
péseket fontolgatnak – nekik szakemberek lelki tanácsára 
lenne szükségük, hogy képesek legyenek talpon maradni. 
Ezzel kapcsolatban azt kérték a nyugdíjas szervezetek, 
hogy a kormány biztosítson szervezett formában lelki 
segítségnyújtást, amelynek keretében erre felkészült 
szakemberek tudják segíteni a hozzájuk forduló elkese-
redett, krízisben lévő időseket.

Karácsony Mihály azt is elmondta, volt már több előké-
szítő megbeszélésük, például a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatallal (MEKH), konkrét rezsiügyben 
is – 24 órán belüli eredménnyel. Ennek köszönhető, hogy 
a nyugdíjasoknak elég a korábban megszokott határidő-
ben, 15-éig ki�zetniük az októberben esedékes rezsiszám-
lát (büntetés nélkül), annak ellenére, hogy a számlákon 
7-ei �zetési határidő állhat. Ennek azért van jelentősége, 
mert akiknek például átutalással érkezik a nyugdíjuk, azt 
12-én kapják meg – abból értelemszerűen nem tudnak 
rezsiszámlát �zetni 7-én. De ide sorolt egy jóval korábbi 
ügyet is – amikor a Sberbank csődbe ment, el tudták in-
tézni, hogy postán küldjék ki a nyugdíjat azoknak, akik a 
banknál vezetik a számlájukat. Így a csőd ellenére is hozzá-
jutottak juttatásukhoz az érintettek.

A mostani megbeszélés alapján arra számítanak, hogy 
rendszeres, intézményes lesz a kapcsolattartás a kormány-
zati szervekkel, és ha ez teljesül, az szerintük nagyon fontos 
első lépésnek tekinthető.

A nyugdíjas érdekképviseletek javasolták azt is, hogy 
váljanak idősügyi köztestületté, amelyben az érdekkép-
viseletek és a kormány képviselői együtt, egymást ki-
egészítve, tevőlegesen, aktívan együttműködhetnek az 
idősek érdekében.

Forrás: 24.hu

L a p z á r t a  u t á n  é r k e z e t t

Segítséget várnak 
a krízishelyzetbe 
került nyugdíjasok
Megbeszélést tartottak október 5-én, szerdán a kormány 
képviselői a nyugdíjas érdekképviseletek vezetőivel. 
A  megbeszélésen részt vett a Magyar Nyugdíjasok Egye-
sületeinek Országos Szövetsége (NYOSZ) elnöke, Német-
hné Jankovics Györgyi, akit október 7-én egy miskolci, 
idősek világnapi rendezvényen értünk el. Azt mondta, 
elégedett – mióta az idősek érdekképviseletével foglalkozik 
(12 éve), nem volt rá példa, hogy a kormány képviselőivel 
egyeztessenek, tehát ezt mindenképpen eredménynek tart-
ja. Hasonló véleményen volt az Országos Nyugdíjas Parla-
ment elnöke, Karácsony Mihály is, aki korábban számos 
alkalommal nehezményezte, hogy nem tudtak a kabinettel 
tárgyalni. Mindenképpen előrelépésként értékelte, hogy 
a tervek szerint ezentúl rendszeres egyeztetések várhatók, 
amelyeken reményei szerint a kormány képviselőinek aktív 
közreműködésével igyekeznek majd orvosolni a nyugdíja-
sok problémáit.

A megbeszélés előzményeként június 16-án tartották 
az Országos Nyugdíjas Parlament ülését az Országházban, 
ahol 5 témacsoportban számos fontos kérdésben fogalmaz-
ták meg több mint 400 küldött közreműködésével, melyek 
az idősek elvárásai.

A nyugdíjas vívmányok megtartása (például a nyugdíj-
prémium, a 13. havi nyugdíj, a nők 40 nyugdíj, az utazási 
kedvezmény stb.).

A nyugdíjrendszer igazságtalanságának feloldására tett 
javaslatok (például a vegyes indexálás igénye, az országré-
szek közötti nyugdíjkülönbségek tompítása stb.).

Javaslatok a leendő nyugdíjasok helyzetének, tájékozta-
tásának javítására (például közöljék előre, hogy attól füg-
gően, ki mikor menne nyugdíjba, mennyi lehet a nyugdíj-
várománya).

Stratégiai jellegű javaslatok (például hogyan történjen a 
jelenlegi, hosszú távon nem fenntartható nyugdíjrendszer 
megreformálása, szolidaritási és/vagy biztosítási elv alapján 
működjön-e a nyugdíjrendszer, mi legyen a cél, a megélhe-
tés vagy a korábbi életszínvonal biztosítása, a nyugdíj jöve-
delemnek számítson-e vagy vagyonnak stb.).

Egyebek (például legyen valódi nyugdíjigazolvány, 55 
éves kor felett is lehessen részt venni a felsőoktatásban, szi-
gorítsák a btk.-ban az idősek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények elbírálását stb.).

A júniusi ülés után elküldték az elfogadott csomagot a 
miniszterelnöknek, a köztársasági elnöknek és a parlament 

elnökének, valamint a parlamenti frakcióknak is – és ép-
pen az Orbán Viktornak küldött levél nyomán jött létre 
az október 5-ei megbeszélés, ahol a kormány megjelent 
képviselőinek nyomtatott formában is átadták javaslatai-
kat a nyugdíjasok képviselői. A  megbeszélésen részt vett 
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos,  Schmuck Andor, a 
Tisztelet Társaság elnöke, Ruttkay Réka, a Civilút Alapít-
vány kuratóriumi elnöke, Dr. Beneda Attila, a Kulturális 
és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyet-
tes államtitkára és dr. Horváth Anikó, a Pénzügyminiszté-
rium nyugdíjpolitikai főosztályának vezetője is.

Némethné Jankovics Györgyi külön kiemelte, örültek, 
hogy az idősügyekben illetékes összes szakterület jelen 
volt, ráadásul érezhetően komolyan vették az egyeztetést, 
illetve annak folytatását. A megbeszélésen megegyeztek ab-
ban, hogy amely javaslatoknak alapvetően nincs pénzügyi 
vonzatuk, inkább gesztus értékűek, azok megoldására jó 
eséllyel vissza fognak térni egy következő körben. Vagyis, 
mint Karácsony Mihály fogalmazott lapunknak,amely ké-
réseknek nincs anyagi vonzatuk, hamarabb teljesülhet-
nek, amelyeknek van, azoknál alaposabb megfontolás 
után születhet döntés. Ez szerinte teljesen érthető. Nem 
gondolja, hogy az összes problémát egy megbeszélésen kel-
lett volna megoldaniuk, viszont a rendszeres egyeztetést ő 
is biztatónak tartja.

Az október 5-ei megbeszélés idején még nem volt ismert 
az aznap éjszaka napvilágot látott, a novemberi 4,5 száza-
lékos pótlólagos nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet. 
Az idősügyi érdekképviseletek azonban jelezték, a várható 
in�áció alapján ők további 10 százalékos nyugdíjemelést 
tartottak volna méltányosnak az alapján, hogy az előrejel-
zések szerint az év végére akár 20 százalékra is felfuthat az 
in�áció.

A 4,5 százalékos nyugdíjemelésről Karácsony Mihály 
azt mondta, az MNB szeptemberi in�ációs jelentését 
�gyelembe véve is kevésnek tartja, hiszen abban az idei 
évre 13,5–14,5 százalékos pénzromlást becsültek. A no-
vemberi 4,5 százalékos pótlólagos emeléssel együtt pedig 
mindössze 13,4 százalékos lesz az idei nyugdíjemelés – 
hajszállal ugyan, de alatta marad a hivatalos MNB-elő-
rejelzés aljának. Megemlítette azt is, hogy tavaly 4,8 
százalékkal emelték a nyugdíjakat, de az in�áció végül 
5,1 százalék lett. Vagyis 0,3 százalékkal alulmaradtak a 
nyugdíjak a pénzromlással szemben – ennyi híja ma-
radt az in�ációkövető nyugdíjemelésnek. Szerinte idén 
is hasonló lehet a helyzet – az összesen 13,4 százalé-
kos nyugdíjemelés valószínűleg nem fogja biztosítani, 
hogy in�ációkövető legyen a nyugdíj. Ha így lesz, ak-
kor a különbözetet nem kapják meg a nyugdíjasok, ha-
nem azt lenyeli az állam. Éppen ezért egyetért Némethné 
Jankovics Györgyivel abban, hogy miután letelt az év, a 
tényszámok tükrében is legyen egy nyugdíjkorrekció – 
a tavaszi költségvetési zárszámadás alapján nézzék meg, 
végül is a tényleges éves in�ációnak megfelelő volt-e a 
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Zempléni kirándulás

Így aztán mi is elindultunk az őszi, 4 napos kirándulásunk-
ra. Úti célunk Zemplén, sátoraljaújhelyi szállással.

Kényelmes buszunk – rövid megállóval - Lillafüredig 
vitt bennünket, ahol a Színva-vízesés megcsodálása után az 
Anna-barlangot néztük meg, ami azért különleges, mert a 
Földön csak 6 hozzá hasonló létezik. Belsejében állandó 10 
fok van, mennyezetén növények lelógó gyökereit és külön-
leges mészkőalakzatokat láttunk. 

Utunk a füzérradványi Károlyi-kastélyhoz vezetett. 
A csodásan felújított épületet tárlatvezető mutatta be. Be-
lül igazi itáliai reneszánsz ejti ámulatba a látogatókat. Meg-
csodálhatjuk az egykori könyvtárszobát, a gró� szalont, a 
hálószobát, az ebédlőt és a márványmedencés fürdőszobát. 

Ez a nap szálláshelyünk elfoglalásával és vacsorával zá-
rult. A Hotel Hunor minden igényt kielégítő szálloda.

 Másnap gyalogos városnézésen voltunk Sátoraljaúj-
helyen. A határmenti város „Zemplén fővárosa”. A város 
történelmében az 1920-as trianoni békediktátum okozott 
törést, mikor a Ronyva-patak mentén kettévágva 2000 
hektárnyi területtel, egy iparteleppel és egy vasútállomással 
lett szegényebb. Sétánk során láttuk a felújítás alatt lévő 
Bormúzeumot, melynek homlokzatát a hegyaljai mezővá-
rosok címerei díszítik. Eredetileg 37 ágú pincéjében több 
mint 11 millió liter bort tároltak. Megnéztük a Pénzügyi 
palotát, melynek hajdani oromzatára kétszeres életnagy-
ságban az ország címerére vigyázó honfoglaló magyarok 
szobrát, Kisfalusi Stróbl Zsigmond alkotását helyezték el. 

A 2 órás városnézés után már várt bennünket a Futrinka 
kisvonat, amivel kényelmesen, hangos idegenvetéssel ju-
tottunk el Széphalomra.

A Magyar Nyelv Múzeumát emlékpark veszi körül, 
amely védett természeti érték. A Kazinczi Emlékparkban 
megkoszorúztuk a nyelvújító sírját, ahol feleségével, Török 
Sophieval és első kislányával Iphigeniával nyugszik.

Az Európában egyedülálló intézmény modern, mégis 
tájba illő, impozáns épület. A kiállító termek interaktív és 
képi megjelenítései mellett könyvesház és előadóterem is 
helyet kapott.

Még ezen a napon a Szlovákiában lévő Borsiba, a Rá-
kóczi kastélyba látogattunk. A kiállítás bemutatja a kastély 
történetét, a Rákócziak családfáját. Megidézi szökését a 
bécsújhelyi börtönből, megjeleníti a tábori élet minden-
napjait, vázolja a fejedelem szabadságharc utáni reményeit, 

bepillantást enged rodostói napjaiba A nap befejezéseként 
borkóstoló várt minket a Bodnár Borházban. 

Harmadik nap Kassa volt a program. A nagyszerű ide-
genvezető először Salkaházi Sára szülői házánál az életéről 
mesélt. A jómódú családba született �atal lány a trianoni 
békeszerződéssel Csehszlovákiához került Kassán vállalta a 
kisebbségi sorssal járó ellenállást. Megszervezte a Karitász 
munkáját, majd missziós tevékenységet végzett. Felajánlot-
ta életét az egyháznak, és üldözötteket menekített. 1944 
decemberében a Dunába lőtték. 2006-ban boldoggá avat-
ták.

Tovább sétálva megálltunk a Panama-csatorna tervező-
je, Gersler Béla házánál, megnéztük a Szent Mihály ká-
polna bejárata felett a legrégibb, fennmaradt kassai címert.

A kápolna mellett áll a Szent Erzsébet székesegyház, 
mely Kassa legszebb és legjellegzetesebb épülete. A  dóm 
értékes belsőt rejt: a „szárnyas” főoltár 48 táblaképe Szent 
Erzsébet életét ábrázolja. Az  északi hajó alatti kriptába 
1906-ban II. Rákóczi Ferenc maradványait helyezték el. 
A nyughelyen sok-sok nemzeti színű szalag és koszorú közé 
mi is elhelyeztük a csoportét. Kőkoporsójában helyezték el 
édesanyja Zrínyi Ilona és legidősebb �a, József hamvait is. 

Történelmi ismereteink bővítése után autentikus, álta-
lunk választott szlovák ebéd várt ránk. A káposztalevesbe 
főtt burgonya, gomba, sonka is került. A főétel �nom szt-
rapacska vagy sült hús knédlivel, káposzta volt. Marlenká-
val és egy pohár sörrel zárult az ebéd.

Ezután a pihenő után Márai nyomába eredtünk. 2019-
ben a magyar állam támogatásával jött létre a Márai Sán-
dor Emlékkiállítás.

Kassáról a szállásunk felé haladva megálltunk a Holló-
házi Porcelán-múzeumnál. A kronológiai sorrendben fel-
épített kiállítás bemutatja a nagy múltú gyár híres, díjnyer-
tes termékeit.

A 4. napra virradva óriási dörgéssel, villámlással, áram-
kimaradással járó vihar csapott le. Attól tartottunk meghi-
úsul a Magyar Kálvária túra. Szerencsére kisütött a Nap, és 
felszáradt az igencsak meredek út.

Nekiindultunk... A történelmi emlékhely a Trianonban 
kettévágott Sátoraljaújhelyen a Szár-hegyen található. 

Következő úti célunk a sárospataki vár volt. A sárospata-
ki vár, azaz Rákóczi-vár, a késő reneszánsz építészet legérté-
keseb alkotása. Falai között tartották a Rákóczi szabadság-
harc híres, utolsó jobbágyfelszabadító országgyűlését.

Annyi élmény és szépség ért bennünket, amiről még 
hosszasan lehetne írni, mert ismét olyan kirándulást szer-
vezett Vasné Zita, a Gy-M-S Megyei Pannon Nyugdíjas 
Egyesület elnöke és Zadravecz Margit, a Kisalföldi Őszidő 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, amiről még sokáig emlé-
kezünk. Nagy-nagy köszönet mindkettőjüknek.

Csúri Györgyné

„Az ősz fuvalma megérintett
Bennünket újra, újra már,
És útra kelt a népdalokból
Jól ismert költöző madár.” 

(Ady Endre: Nyárvégi strófák)

Gyömrőiek 
nyerték a 2022. 
évi műveltségi 
vetélkedőt

Tavasszal indult idén is a pécsi nyugdíjasok által szerve-
zett hagyományos országos agytorna. A  tesztkérdésekkel 
induló válogató versenyből 7 csapat jutott az országos 
döntőbe, melyet szeptember 29-én rendeztek a NYOSZ-
ban. Volt vetítés épületekről, szobrokról, festményekről, 
zenefelismerés, volt irodalom és nyelvtan-feladatlap, s 12 
kör szóbeli kérdéssorozat: történelem, idegen szavak, talá-
lós kérdések, fővárosok, földrajz, furcsa viselkedések szavai, 
általános téma, állatokról, ételek régi neve, irodalom, zene, 
végül igaz vagy hamis. De a legfontosabb: nagyon jól si-
került a program. Jókedvűen, sok humorral játszottak és 
tanultak egymástól a résztvevő csapatok, melyek végül az 
alábbi helyezéseket érték el.

I. Gyömrő
II. Csepel
III. Debrecen
IV. Pécs
V. Orchidea (Csepel II.)
VI. Táp
VII. Szolnok
Gratulálunk a résztvevőknek és ismét nagy-nagy köszö-

net a pécsieknek, Radnóti Lédának és társainak.

Musicalslágerekkel 
köszöntötték 
a szépkorúakat 
Esztergomban
Az Esztergom és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Kulturális Egyesülete szervezésében tartották meg az Idő-
sek napi ünnepséget.

A művelődési házban rendezett eseményen Erős Gábor 
országgyűlési képviselő és Hernádi Ádám polgármester kö-
szöntötte Esztergom szépkorú polgárait. Erős Gábor rövid 
beszédében kifejtette, hogy számára 82 éves édesapja az az 
etalon, akire mindig érdemese �gyelni, aki korából is adó-
dó bölcsességével, tapasztalatával mindig nagy segítség.

Hernádi Ádám köszöntőjében elmondta, hogy a mos-
tani szépkorúak az a nemzedék, akiket tisztelünk, akiktől 
sokat lehet tanulni, és akiknek a felnövekvő generációk kö-
szönhetik az életet. A polgármester beszédében rámutatott: 
a szépkorúak munkájukkal gyarapították Esztergomot és 
környékét is. Az  Idősek Napi ünnepségen a köszöntők 
után a közönség a Babits Színház zenés műsorát élvezhet-
te, mely előadásban népszerű musicalekből hangzottak el 
slágerek. 

Forrás: Kemma.hu

Felhívás NYOSZ- 
kitüntetések 
adományozására
Szokásunk szerint idén év végén – központi ünnepség kere-
tében, terv szerint december 14-én - szeretnénk jutalmazni 
a NYOSZ és tagszervezetei legjobb aktivistáit, közösségeit. 
Ezért kérjük a tisztelt elnököket, elnökségeket, hogy tegye-
nek javaslatot a tervezett évzáró ünnepségünk alkalmával 
köszöntendő NYOSZ kitüntetettekre.

Itt szeretnénk felhívni a �gyelmet néhány tényezőre:
 – kitüntetési javaslatot tehet valamely NYOSZ tagszer-

vezet, vagy ahhoz tartozó nyugdíjas közösség vezetője 
(a NYOSZ tagszervezettel egyeztetett javaslat előnyt 
élvez), és a NYOSZ küldöttgyűlés tagja

 – kitüntetett személy/csoport legalább 5/10 évi kimagas-
ló, eredményes, nyugdíjas közösségi munkát végző lehet

 – javaslatokat adatokkal, indoklással és a javasolt sze-
mély/csoport rövid bemutatásával, méltatásával no-
vember 20-ig várjuk a NYOSZ címére (1074 Buda-
pest, Szövetség u. 9., nyosz@enternet.hu)

 – kérjük a javaslattevőket, hogy lehetőség szerint egy 
szervezet egy javaslattal éljen.

A kitüntetések odaítéléséről a NYOSZ elnöksége soron 
következő ülésén dönt.
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majd beletesszük a félbevágott kemény tojásokat. Tálalás 
előtt citromlével ízesítjük, és megszórjuk apróra vágott 
petrezselyemzölddel. Párolt rizzsel, kuszkusszal, bulgurral 
tálalhatjuk, de friss kenyérrel/pirítóssal is �nom. Mint em-
lítettem, kevés időm maradt bevásárlásra, főzésre, így igye-
keztem ezt jól felhasználni. Vásároltam a szokásos dolgok 
mellett 0,5 kg (egy doboz) fehér csiperkegombát, és 0,5 
kg darált húst. A következő ételeket készítettem ebből (fo-
tók): töltött gombafejek kuszkusszal, kovászos uborkával, 
húsgombóc gombamártásban, és később a húsgombócok 
főzővizét felhasználva tarhonya levest. Töltött gombafejek 
Hozzávalók: a 8 db legnagyobb gombafej, amit tisztítás és 
a szárak kivétele után belülről megkentem felvert tojással. 
(maradék tojás ment a panírhoz.) A tölteléke: 2 nagy fej 
apróra vágott v.hagymát zsiradékon megpároltam. A felét 
az edényben hagytam, a másik felét ráöntöttem a tálba 
tett darált húsra, amihez adtam 2 kis tojást, 1,5-2 ek. zab-
pelyhet, Vegetát, őrölt fehérborsot, lestyánt, kevés zúzott 
fokhagymát/fokhagymaport. Jól összekevertem, és ezzel 
töltöttem meg a gombafejeket annyira, hogy egy gömbnek 
látsszanak. Ezeket a gömböket paníroztam lisztbe, tojásba, 
morzsába, majd kis fazékban (ebben magasabban van az 
olaj) négyesével kisütöttem. A maradék darált húsos keve-
rékből nagyobb diónyi, és néhány apróbb gombócot for-
máztam, hidegvízbe mártott kézzel. 1 liter vizet egy kisebb 
fazékban felforraltam 2 húsleves kockával, és ebben főztem 
ki a nagy gombócokat. (10 perc). /Az aprócska gombóco-
kat egyesével lefagyasztottam és levesbetétként fogom majd 
felhasználni./ Az edényben maradt párolt hagymához hoz-
záadtam a nagyon apróra vágott maradék gombát és a töl-
tött gombák ép szárait. Együtt pároltam, majd megszórtam 
liszttel, ízesítettem Vegetával, lestyánnal és őrölt fehérbors-
sal, felöntöttem 1 dl (maradék) tejszínnel, és némi tejjel, 
hogy mártás sűrűségű legyen. Így készült el a húsgombóc 
gombamártásban. Ezt az ételt csak másnap fogyasztottuk 
a barátnőmmel, így a gombócokat benne hagytam a főző 
lében; amiből kivettem egy keveset, és azzal készült el a 
kuszkusz. Amikor a gombóc már terítékre került, a mara-

dék főző lét tarhonya leveshez használtam fel. Hírtelen el 
kellett utaznom, egy délutánom maradt minden munka 
elvégzésére. A hűtőmben volt fél kilogramm túró, ehhez 
vásároltam hazafelé menet egy csomag réteslapot. Var-
gabélest készítettem belőle, ami dobozban jól szállítható, 
és �nom, tápláló étel leves után, de akár desszertnek is ki-
váló. Hozzávalók: 1 kis zacskó cérnametélt (20 dkg), 0,5 
kg túró, 3 db tojás, 4-5 ek. kr.cukor, 2 vaníliás cukor, só, 
3 dkg vaj, 2 dl tejföl, (5 dkg mazsola), 1 csomag réteslap, 
olaj. Elkészítése: A cérnametéltet enyhén sós vízben puhára 
főztem, majd hideg vízzel leöblítettem, hagytam jól lecse-
pegni, és teljesen kihűlni. Míg fő a tészta, a túrót egy tál-
ba tesszük, majd hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a 
vajat, a tejfölt, a tojások sárgáját, csipetnyi sót, (mazsolát 
csak a végén), és gépi habverővel összekeverjük. A tojások 
fehérjét kemény habbá verjük, majd apránként, óvatosan a 
túrós masszához keverjük. A teljesen kihűtött tésztát több 
részletben a túrós-habos masszával óvatosan összeforgat-
juk. Egy 30 × 20 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, (én 
jénaiban sütöttem, sütőpapír nélkül) majd úgy helyezzük 
bele a réteslapokat, hogy a tepsi oldalát is befedje. Ezu-
tán lekenjük olajjal, majd rárakunk még egy réteslapot, 
újra lekenjük olajjal, és rátesszük a harmadik réteslapot, 
de azt már nem kenjük le. Ezután a réteslapra ráöntjük 
a tésztás-túrós masszát, a tetejét egyenletesen elsimítjuk. 
A töltelék tetejét befedjük egy réteslappal, majd olajjal le-
kenjük, ráhelyezünk egy második réteslapot, és szintén le-
kenjük olajjal. Végül ráhelyezünk egy harmadik réteslapot, 
(én négyzet alapú tálban sütöttem, a felesleget konyhai ol-
lóval levágtam) majd beolajozzuk. 170 fokra előmelegített 
sütőbe toljuk, és 40-45 perc alatt készre sütjük. A sütőből 
kivéve kicsit pihentetjük. Tálalás előtt a tetejét porcukorral 
megszórjuk, majd ízlés szerint felszeleteljük. (fotó; a csa-
ládom nem szereti a mazsolát, ezért nem látható a képen)

Kedveseim! Őszi (piaci)túrák alkalmával ismerjetek meg 
minél több ehető gombafajtát, és kísérletezzetek új recep-
tekkel. Sikeres kalandozást! 

Márki Éva

A gomba, a természet ajándéka

A gombák világszerte, minden környezeti körülmények 
között megtalálhatóak. A szerves anyagok lebontása révén 
igen fontos szerepet játszanak az öko-szisztémákban, a szén, 
valamint más elemek körforgásában. Az  emberek ősidők 
óta fogyasztják a gombákat, a mezőgazdaság elterjedése 
után pedig a tészták kelesztésénél, a sör és bor erjesztésénél 
is felhasználják őket. A 20. században az orvostudományt 
forradalmasító antibiotikumokat is először gombákból 
nyerték. A modern vegyipar és élelmiszeripar széleskörűen 
alkalmazza a gombák által termelt vegyületeket, enzime-
ket. Szaporodásuk rendszerint a széllel szállítódó spórákkal 
történik. Jelenleg kb. 148 000 fajukat ismerjük, de becslé-
sek szerint akár 2,2-3,8 millió eddig ismeretlen gombafaj 
is létezhet. A gombák kutatásával a mikológia foglalkozik. 

Az  ókori irodalom egyiptomi, babilóniai, római és 
görög feljegyzéseiből értesülhettünk arról, milyen nagy-
ra tartották elődeink az étkezési gombát. Plinius római 
író már az első évszázadban megörökítette néhány gom-
bás étel elkészítésének módját. �eophrastus több olyan 
gombanevet említ, amelyek a mai napig is fennmaradtak. 
Dioszkoridész görög természettudós feljegyezte a gomba 
termesztésének módját. Coelius a III. évszázadban „Római 
konyha” címmel szakácskönyvet írt, amelyben 13 külön-
leges gombásétel receptje is megtalálható. A  középkori 
szakácskönyvekben csak rövid utalás található a gombás 
ételekről. Térhódítása az első világháború éveiben jelen-
tős újra, valószínűleg az éhínség felszámolására. Az „erdők 
húsa” kiváló fehérjeforrás, pótolhatja a húsételeket. 100 g 
gomba (átlag): 22 Kalória (kcal). Tartalmaz: Lipidek 0,3 g; 
Koleszterin 0 mg; Nátrium 5 mg; Kálium 318 mg; Szén-
hidrát 3,3 g; Étkezési rostok 1 g; Cukor 2 g; Fehérje 3,1 g; 
C-vitamin 2,1 mg; Kalcium 3 mg; Vas 0,5 mg; D-vitamin 
7 NE; B6-vitamin 0,1 mg; Magnézium 9 mg. (Wikipédia 
és Lexáné Regéczi Márta feljegyzései nyomán) 

Hazánkban leginkább az ősz a természetben megtalál-
ható gombák betakarítási ideje. A  gombák gyűjtésénél 
fontos, hogy ismerjük a gombafajtákat, vagy vigyük el 
bevizsgáltatni a szedett gombát. Általában a piacokon 
dolgozik gombavizsgáló szakember. A gombák megisme-
réséhez az internet is jó alap lehet, „gombafajták képekkel 
nevekkel” címszó alatt sok fontos információt nézhetünk 
meg. A gombából sokféle étel készülhet: levesek, főételek, 
mártások, hidegtálak, saláták, és tésztafélék tölteléke is 
lehet. Csak a képzeletünk szab határt a felhasználásának. 
Színházi elfoglaltságaim okán kevés időm maradt a gom-
bás ételek elkészítésére és fotózására, így néhány kedvenc 
receptem mellé nem tudok képet mutatni. Elmaradt a sa-
vanyú káposztás gombaleves elkészítése. Hozzávalók: 40 
dkg savanyú káposzta, étolaj/zsír, 20 dkg gomba, fűszer-
paprika édes, és késhegynyi csípős, Vegeta/só, teáskanál-
nyi liszt, tejföl. Elkészítése: A zsiradékban az apróra vágott 

hagymát megpároljuk, hozzáadjuk a (kimosott), kicsit 
megvagdalt savanyú káposztát és fűszerezzük. Fedő alatt 
kb. 20 percig pároljuk, majd beletesszük a nagyobb dara-
bokra vágott gombát. Néhány percig erősebb tűzön együtt 
pároljuk, majd megszórjuk a liszttel, és vízzel felöntjük. 
Az újra forrástól számítva kb. 10-15 percig még főzzük a 
levest. Megkóstoljuk, ha szükséges még fűszerezzük. Tej-
fölt adunk hozzá, és friss kenyeret mellé. (Én nem vagyok 
vegetáriánus, így kevés zsíron és bacon kockán párolom 
meg a hagymát, és ha van húsleves lém, azzal öntöm fel 
a levest. Egy húsleves, vagy füstölt kocka is új ízt adhat a 
levesnek.) Tárkonyos laskagomba tokány (Lexáné R.M. 
receptje nyomán) Hozzávalók: ½ kg laskagomba, 5 dkg 
zsír, 1 nagy fej v.hagyma, 1-2 babérlevél, 1 citromkarika/ 
néhány csepp citromlé, tárkonylevél/szárított tárkony, 1 
ek. liszt, 2 dl tejföl. Elkészítése: A  gombát csíkokra vág-
juk (a szárát keresztben). A  zsiradékban megpároljuk az 
apróra vágott hagymát, majd hozzáadjuk a gombát, to-
vább pároljuk, majd megszórjuk a liszttel, és jól átpirít-
juk. Hozzáadjuk a fűszereket, és kevés vízzel tokány sűrű-
ségűre főzzük. Kivesszük a babérleveleket, és ízlés szerint 
bor-vagy tárkonyecettel ízesítjük. Hozzákeverjük a tejfölt, 
egyet forralunk az ételen. Burgonyagombóccal, knédli-
vel, vagy spagettivel tálaljuk. Következzen egy gyorsan 
elkészíthető, igazán laktató étel: gombás tojás-frikasszé. 
Hozzávalók: 30 dkg gomba, 4 tojás, 3 dkg vaj/margarin, 
1 nagy fej v.hagyma, 5 dl húsleves/0,5 liter vízben felfő-
zött húsleves kocka, (Vegetás víz), só, őrölt fehérbors, 1 ek. 
liszt, 2 dl (ha vegánok vagyunk növényi) tejszín, citromlé, 
petrezselyemzöld. Elkészítése: A tojásokat 10 perc alatt ke-
ményre főzzük. A zsiradékon megpároljuk az apróra vágott 
v.hagymát, majd együtt pároljuk vele a vékony szeletek-
re vágott gombát. Felfőzzük a húslevessel/ Vegetás vízzel, 
majd ízesítjük. A  tejszínben simára keverjük a lisztet, és 
besűrítjük vele a mártást. Kevergetve forraljuk pár percig, 

Gombák előkészítve

Töltött gombafejek kuszkusszal, kovászos uborkvál

Vargabáles kocka
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Szervezetünk órája
Alexander Humboldt természettudós �gyelt fel a 19. szá-
zadban a brazíliai őserdőben arra, hogy a moszkitók na-
ponta óraműszerű pontossággal rajzanak ki és térnek nyu-
govóra. Ennek a meg�gyelésnek a bioritmus-kutatásban 
lett később jelentősége. 

Magunk is meg�gyelhetünk rendszeresen, időről időre 
ismétlődő jelenségeket a környezetünkben. 

A hajnalka virága napkeltekor kinyílik, napnyugtakor 
összecsukódik. Az énekesmadarak kora reggel dalolni kez-
denek, este elcsendesednek. Saját életfolyamatainkat is 
periodikusan visszatérő jelenségek határozzák meg. Az élő-
világban mutatkozó, napszakos ritmusú biológiai változá-
soknak a forrása a nappali világosság és az éjszakai sötétség. 
A  szervezetünkben 24 óránként ismétlődő változáso-
kat azonban mégsem az éjszaka és a nappal szabályozza, 
ugyanis működik bennünk egy önálló szabályozás, az ún. 
biológiai óra, amely mindig, a földitől eltérő viszonyok kö-
zött is, akár pl. a világűrben, elindítja az éjszakai pihenést, 
alvást és a nappali ébrenlétet, aktivitást. Ez az óra nem haj-
szálpontosan jár, ezért hívják körülbelüli napszakos, azaz 
cirkadián ritmusnak. Ezen belül mindenkinek megvan a 
maga egyéni napi ritmusa, menetrendje. Mindennapos te-
vékenységeinket, elfoglaltságainkat e szerint a menetrend 
szerint végezzük anélkül, hogy erre külön oda�gyelnénk. 
Visszatérő ritmust mutat egyes szerveink működése is, pél-
dául az egészséges ember szíve percenként 70-80-szor hú-
zódik össze, amit a pulzus tapintásával lehet megállapítani. 

Ha valami, például egy utazás, egy váratlan esemény, 
vagy akár egy késő estébe nyúló program megzavarja 
szokásos napirendünket, felborul a bioritmusunk. Ha ez 
gyakran előfordul, egészségügyi, például idegrendszeri pa-
naszokhoz is vezethet. 

Érdemes megismerni és �gyelembe venni biológiai 
óránk működését, ami évmilliók alatt épült bele az emberi 
szervezetbe. A nap 24 órája alatt az egyes szerveink e sze-
rint az óra szerint végzik feladatukat.

01 és 03 óra között 
a legalacsonyabb a szervezet teljesítőképessége, a máj 
azonban éppen ekkor dolgozik, méregtelenít. Ekkor már 
fontos a mély alvás, hogy a máj megfelelően láthassa el a 
munkáját.

03-05 óra között,
napkelte előtt éri el tüdőnk a teljesítménye maximumát, 
felkészül a napi munkára. Ilyenkor a leggyakoribb az aszt-
más roham, a köhögés. 

05-07 óra között
működik legaktívabban a vastagbél. Ez az egészséges szék-
letürítés ideje. Ezt elősegíti, ha közvetlenül felkelés után 
megiszunk egy pohár vizet.

09-11 óra között
legjobb a teljesítőképességünk. A szívciklus csúcspontja 11 
óra, ez a legenergikusabb időszak. Ilyenkor a legjobb test-
mozgást végezni, délben pedig ebédelni, mert erősödik a 
gyomorsav-, majd később az epetermelődés. Étkezés után 
érdemes pihenni egy félórát. Nem véletlen, hogy egyes or-
szágokban dél körül fél óra pihenőt tartanak, csökkentve a 
szívpanaszok veszélyét, különösen időskorban.

13-15 óra között
lassul a vérkeringésünk, csökken a fájdalomérzékelésünk. 
Erre az időszakra érdemes a fájdalommal járó kezeléseket, 
pl. a fogorvosi beavatkozásokat időzíteni.  

15-17 óra között
szervezetünk kiüríti a méreganyagokat, ismét erőre ka-
punk.

17-19 óra között
a vese van a legnagyobb munkában, Ilyenkor csökken a 
vérnyomásunk, lassul a szívműködésünk. Ha tehetjük, pi-
henjünk kicsit, ne végezzünk nehéz �zikai munkát. Ekkor 
érdemes elfogyasztanunk egy könnyű vacsorát is. 

19-21 óra között
a legaktívabb a keringés. A bevitt táplálékot a szervezet már 
nem dolgozza fel, hanem elraktározza. Ez az időszak igen 
kedvező az olvasásra, �lmnézésre, zenehallgatásra. Szerve-
zetünk már felkészül az éjszakai pihenésre. 

21-23 óra között
a szív-tüdő, a lép-gyomor és a vese-húgyhólyag összehan-
goltan működik együtt, hogy a légzés, az evés és az ivás 
során szervezetbe jutó energiákat a megfelelő helyre irá-
nyítsa. Az éjfél előtti alvás a legpihentetőbb. 

23-01 óra között
az epehólyag a legaktívabb. A fájdalomcsillapítás nehezen 
megy. Ekkor a leggyengébb a szív, ilyenkor a leggyakorib-
bak a szívpanaszok. 

Jó volna, ha legalább annyira ismernénk saját szervezetün-
ket, annak működését és törődnénk karbantartásával, mint 
amennyire a háztartási gépeinkkel, autónkkal tesszük ezt.

A megfelelő időben végzett testmozgással és a helyes 
táplálkozással sok egészségügyi panaszt megelőzhetünk. 
Régen a parasztok ehettek zsíros, nehéz ételeket, mivel ne-
héz �zikai munkát végeztek. Manapság csak a táplálkozás-
ban követjük eleink példáját, és ez elhízáshoz vezet. Ahogy 
rövidülnek a nappalok, s egyre kevesebb napfény éri a szer-
vezetünket, egyre fáradékonyabbak leszünk. Fontos, hogy 
a napfényt D-vitamin szedésével pótoljuk.

Szádvári Lídia
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M. L.: A  NYOSZ és tagszervezetei kitűnő alap ehhez. 
Munkájuknak súlya, hatása van. A  Magyar Nyugdíjasok 
Egyesületeinek Országos Szövetsége „Alapszabálya” ponto-
san, részletesen, egyértelműen rögzíti azokat a feladatokat, 
amelyekre szükség van, amelyek elvégzésére vállalkoztunk. 
Ezek időszerűsége mit sem változott. A cél, az irány ismert, 
a kiinduló pont is, valóban rajtunk múlik, hogy mit és 
mennyi idő alatt tudunk megvalósítani.  

Az elmúlt években, különösen az elmúlt félévben szá-
mos helyen jártam az országban kisebb és nagyobb rendez-
vényeken egyaránt. Többször is azt tapasztaltam, hogy a 
helyi állami, önkormányzati vezetés, az abban a térségben 
tevékenykedő gazdasági szereplők segítik azt a munkát, 
amelyet tagszervezeteink végeznek programjaik szervezé-
sében, az egészségügy, vagy a város, a térség érdekében. 
Meggyőződésem, a NYOSZ elsőrendű feladata a tagszer-
vezetek erősítése.

ELSŐ HELYEN A TAGSZERVEZETI MUNKA 
TÁMOGATÁSA, ERŐSÍTÉSE ÁLL

Szervezetünk legnagyobb ereje a tagságban rejlik.  Tagok 
pedig a városokban és a településeken vannak. Az ott élők 
közül kell mennél több tagot megtartanunk és újakat be-
vonni az idősek közösségeibe. Ez pedig kizárólag akkor 
valósítható meg, ha az ott folyó munkát támogatjuk a 
rendelkezésünkre álló eszközökkel, ehhez nagyon jó le-
hetőséget biztosítanak a pályázatok. Több, célirányosabb 
pályázat�gyelésre, pályázatírásra kell áttérnünk, és a sike-
res pályázatokkal mindenekelőtt a tagszervezeteket kell 
erősítenünk. 

Rendszeres kapcsolattartásra van szükségünk egymással, 
amelyre számos lehetőség kínálkozik. A technikai lehetősé-
gek adottak, az eddigieknél jobban kell használni azokat.

Bővítenünk kell programjaink kínálatát is. A meglévő, 
jól bevált események, rendezvények mellé újszerű, a �a-
talabb nyugdíjasok igényének megfelelő programokkal is 
gazdagítanunk kell életünket. 

Összefoglalva: anyagi erőinkkel, különböző szakmai fel-
készítésekkel, tájékoztatással és tájékozódással egyaránt a 
helyi munkát kell támogatnunk – a fővárostól a legapróbb 
faluig.

Külön szeretném megerősíteni: szervezetünk szövetség. 
Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy tagszervezeteink egymás 
közötti, sőt más szervezetekkel való kapcsolatát ugyancsak 
erősítenünk kell - belföldön és külföldön egyaránt. Gond-
jaink zöme azonos. S bár az eltérések is nagyok lehetnek, az 
egészség mennél hosszabb megélése, a sajátos időskori be-
tegségek kezelése, a nyugdíjasok anyagi biztonságának el-
érése, korosztályunk megbecsülése mindenkit érint. Egyér-
telmű, szervezetünk szövetségi jellegét erősítenünk kell. 

A NYOSZ-ra szükségünk van, sőt szüksége van az or-
szágnak is. Mindannyiunknak arra kell vállalkoznunk, 
hogy a magunk posztján ezt szolgáljuk. 

A kérdéseket feltette, és rá 
a válaszokat adta:

Meskó László

Az idősek ereje: 
tudás, tapasztalat, 
segítőkészség

Mikor és miért fordultál az idősebb 
generáció problémái felé?
M. L.: Munkavállalói érdekvédőként munkakapcsolat-
ban voltam a szakszervezetek nyugdíjas szervezeteivel, ez 
a terület egyike volt azoknak, amikkel rendszeresen fog-
lalkoztam. Egy régi ismerősöm magánemberként keresett 
meg hét évvel ezelőtt azzal, hogy nyugdíjas pártot szeretne 
alapítani, és szívesen venné, ha kommunikációs tanácsadó-
ként segíteném a munkáját. Elsőként arra kért, hogy men-
jek el vele a Nyugdíjasok Országos Szövetsége elnökségi 
ülésére, ahová meghívást kapott. Ennek megfelelően én 
is résztvevője voltam annak a tájékoztató megbeszélésnek, 
ahol először találkozhattam a NYOSZ elnökség vezetőivel. 
Ettől kezdve fokozatosan bekapcsolódtam a szövetség te-
vékenységébe. Rövid idő múltán megtapasztaltam azt az 
önkéntes, eredményes közösségi munkát, amelyet a szerve-
zetben végeztek, végeznek.

ERŐ A SOKASÁGBAN VAN, EGYEDÜL  
NEM LEHET TÖMEGNEK LÁTSZÓDNI

Idén tavasszal visszavonultál a napi munkától, 
az elnökség mellett folytatott tevékenységtől. Miért?
M. L.: Már a múlt évben megszületett bennem ez az el-
határozás. Számot vetettem mit kell, mit lehet tenni a 
szervezet erősítése érdekében, és ebben mit tudok elérni. 
Úgy találtam, hogy lényegesen kevesebbet, mint ameny-
nyit kellene. Nem pusztán arról van szó, hogy van, amit 
jobban kell, kellene csinálni, hanem másként, és mást is. 
Gazdagabb annál az életünk, mint amit jelenleg megélünk. 
A most, vagy a közeljövőben nyugdíjba lépők már teljesen 
másként szocializálódtak, mint a megelőző generációk, en-
nek megfelelően igényük is más. Sok mindenhez van szük-
ség biztos anyagi háttérre, és van, amit csak oda�gyeléssel, 
munkával, energia befektetéssel lehet elérni. Ezért „arrébb” 
léptem, és az elmúlt években végzett munkát tagszerveze-
teknél folytattam. Érdemes volt, sokat tanultam Tőlük.

A NYOSZ novemberi választásán az egyik 
jelölt vagy az elnöki posztra. Ez nagy 
váltás a tavaszi döntésedhez képest.
M. L.: Mindkét vállalásom ugyanazon a szemponton 
nyugszik. Hozzá tudok járulni az idősek életének könnyí-
téséhez abban a feladatkörben amiben voltam, vagy sem? 
S tavasszal azt kellett kimondanom, hogy nem, most azt, 
hogy megválasztásom esetén: igen. Természetesen, ennek 
a lehetőségét azok a telefonos, később személyes beszélge-
tések adták, amelyek az elmúlt időszakban történtek. So-
kan először csak érdeklődtek döntésem hátteréről, majd 

többen is azt vetették fel, hogy méressem meg magam 
és elképzeléseimet az idei választáson. Ezek után készült 
el programunk, a következő négy évre szóló munkaterv, 
amelyet egy csapat állított össze.

Melyek a súlyponti elemei ennek a programnak?
M. L.: Kiindulópontunk az a problémahalmaz, amely egy-
re nagyobb terhet ró az idősekre, a már és a jövőbeli nyug-
díjasokra egyaránt. A közeljövő várható változásai tovább 
súlyosbítják azt a méltatlan helyzetet, amelybe önhibáju-
kon kívül kerültek az idősek. Az egészségügy, az egziszten-
ciális helyzet és az időskori méltóság állapota közismert, 
sokan, sokszor és sokféleképpen fogalmaztak meg ezzel 
kapcsolatos kritikát, kérést, javaslatot. Az eddigi törekvé-
sekkel azonban nem lehetett célt érni. Más eszközökre, 
súlypontokra van szükség, változnunk kell, hogy változtat-
hassunk. 

NEKÜNK, AHHOZ HOGY SZAVUNKNAK SÚLYA, 
BEFOLYÁSA LEGYEN, MEG KELL ERŐSÖDNÜNK 

Igazán sokszínűvé vált a nyugdíjas társadalom. Nem csak 
politikai, és gazdasági értelemben, hanem felkészültségben, 
tudásban, lehetőségben és tapasztalatban, de igényben is. 
Mi sem tekinthetjük őket egyformának. Sokféleképpen, 
elsősorban megelőző módon, felkészülten, a valós igénye-
ket kielégítő, mindenkinek a számára megfelelő segítséget 
szükséges megadnunk. 

A NYOSZ tagjai és vezetői komoly szellemi tudással, 
a szövetség kitűnő országos hálózattal rendelkezik. A tag-
szervezeteknél, a megyékben, a városokban, az országos és 
helyi közéletben végzett munka számos jó példát ad arra, 
hogy lehet jól, hatékonyan szolgálni az idősek érdekét. Ha-
tározott szándékkal, reális célokkal, a maga területén min-
denkit bevonva a döntésekbe, és a közös munkába hatéko-
nyan fogjuk tudni korosztályunk érdekét szolgálni.

Mondanál néhány konkrétumot is? A szándék 
nemes, a cél elérése támogatást érdemel, 
de hogyan, miként valósulhat meg mindez?

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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Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Pozitív változásra számíthat november-
ben anyagi helyzete, egészsége terén. A 
kettő nem független egymástól, mert 
miután jelentősebb összeghez jut, a 
régóta folyamatosan fennálló stresszes 
állapota néhány nap alatt megszűnik, 
fájdalmas tüneteivel együtt.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Komoly problémát okozhat, ha környe-
zetéből valaki megpróbálja befolyásolni 
önt vagy a párját. Éppen ezért ne ossza 
meg otthoni gondjait más emberekkel. 
A kívülállóknak valójában fogalmuk 
sincs arról, mi történik a négy fal között, 
nem is tartozik rájuk.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Fontos, hogy kimaradjon a családi vi-
tákból, legyen szó magánéletről, mun-
káról, anyagiakról. Ön csak vesztesen 
jöhet ki ebből a végén. Gondolkodjon 
és cselekedjen megfontoltan, így min-
den bizonnyal egyértelmű válaszokat 
talál a nézeteltérések orvoslására.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Ebben az időszakban több akadályt kell 
leküzdenie. Szerencsére nem kerül olyan 
helyzetbe, amelyből végül ne találna ki-
utat. Ehhez persze az is kell, hogy áté-
rezze mások problémáit, így nem marad 
magára. Ha dolgozik, jelentős pozitív 
változásra számíthat.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Sorsdöntő lesz a november, de éle-
tének csak azokat a területeit érinti, 
amelyekkel kapcsolatban már önben is 
megfogalmazódott egy új jövőkép. Ne 
kapkodjon, minden döntést alaposan 
fontoljon meg, mielőtt cselekedne. Lé-
nyegében sorsa a saját kezében van.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Nehéz döntést kell meghoznia, válasz-
tása alapvetően befolyásolja a család éle-
tét. Ne húzza az időt, később nem lesz 
lehetősége, hogy megtegye a szükséges 
lépést. Ezért se vesztegesse idejét olyan 
emberre, akinek negatív hozzáállásán 
nem tud változtatni.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Sikereket könyvelhet el, de nem min-
den tervét valósíthatja meg mostanában 
anyagi forrás hiányában. Így lesz ideje a 
felgyülemlett feladatok elvégzésére. Ne 
hibáztassa magát, nem tehet arról, ha 
képtelen elérni minden célját. Ilyen az 
általános helyzet.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Nem korlátlanul, de ezekben a hetek-
ben módja lesz, hogy nagyobb összeggel 
gyarapítsa a családi kasszát. Ez viszont 
csak akkor sikerülhet, ha arra összpon-
tosít, ami igazán fontos az életükben.  
A körülmények jelentősen befolyásol-
hatják a végső eredményt.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Családtagjai egyre türelmetlenebbek, 
szeretnének mindent megvalósítani, 
amit kigondoltak. Ez komoly vitákat 
eredményezhet, és hosszú időre búcsút 
inthetnek a harmonikus otthoni légkör-
nek. Nem lesz könnyű meggyőzni őket, 
hogy anyagi lehetőségei végesek.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Élete minden területét érinti anyagi 
helyzetének alakulása. Érdemes folya-
matosan �gyelni a változásokra, hogy 
legyen lehetősége valamilyen szinten az 
egyensúlyteremtésre. A külső tényező-
ket is számba véve sem kell lemondania 
egy álma megvalósításáról.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

A november közepén, legrosszabb eset-
ben a hónap végén bekövetkező sors-
döntő esemény nemcsak az ön, de egész 
családja életét teszi könnyebbé. Mivel 
ez csak keveseknek adatik meg, ezért 
fogadja hatalmas ajándékként, ne úgy 
álljon hozzá, hogy ez járt önnek.

Halak
II. 20.–III. 20.

Fantasztikus időszak elé néz. Ez persze 
csak akkor igaz, ha máris nekilát, hogy 
éljen a most adódó ritka lehetőségekkel. 
A sikerhez azonban szüksége lesz egy 
olyan társra, aki erőt ad a folytatáshoz, 
ha kétségei lennének valamelyik dönté-
sével kapcsolatban.

  

  













E rejtvényben öt vízimadár 

megfejtése vár a játékos kedvű 

olvasókra.

Az augusztus havi megfejtés:

Egy szélhámos vallomása.  

József és testvérei.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Bokor Sándor, Ózd, 

Mostani beküldési határidő:

2022. december 1.

E-mail-cím: nyosz@enternet.hu

(Kérjük, az e-mailben adják meg  

nevüket és címüket!)

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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