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Győzni vagy nyerni – ez itt a kérdés!

„Hát még mindig csak annyiból áll ez az egész, hogy kotródjék a 
hatalom ormáról, aki ma ott van, s a nemzet elégedjék meg any-
nyi új reménységgel a jövőre az ezután jobbra vonatkozólag, hogy 
hiszen majd csak kialakul valahogy? Hát még mindig ott tartunk, 
hogy egy-két Isten tudja, honnan kikalapált »név« kiállhat a nem-
zet elé és elkiálthatja: íme, itt vagyok, kövessetek, mert én vagyok 
az út és élet?”

Bajcsy-Zs. Endre

Jelen soraim október végi őszi hangulatban születnek, egy esős vasárnap délután. Csendes 
magányban múlatom az időt, az ebéd utáni csetreszek már tisztán sorakoznak a helyükön, 
a vasárnapi étkek illata is már a múlté. Kedvenc könyveim egyikét, Churchill sorait bújom 
– menekülvén a kinti komorságtól, belefeledkezve a politikusi lét rejtelmeibe, tanakodva 
azon, vajon ez a zseni mit üzen a mai harcokra szegődött, magát tisztességgel harcolni 
akarónak tudó, újdonsült, de régi vágású, gondolkodó és jobbára megfontolt, de mégiscsak 
naivának.

Győzelem – bármi áron, győzelem – minden iszonyat ellenére, győzelem – bármilyen 
keserves legyen is az út. Mert győzelem nélkül nincs tovább. (Churchill)

Az, hogy milyen keservek előznek meg egy győzelmet, az nem új keletű állítás. De a 
tisztességgel megvívott, önmagunk feladását nem igénylő, sőt nem is azzal járó türelmes 
küzdelem eredménye nevezhető csak győzelemnek. Szerintem. Minden más bűvészkedés, 
meghunyászkodás, pocsék kakaskodás, én „csak” nyerésnek nevezném. Rokon értelemben 
a nyerészkedéssel, nyereséggel. Amire a legtöbben hajtanak ma. Ezért aztán nem is igazán 
találkozunk valódi győzelemmel, csak silány pótlékkal, ahol a szándék mögött nem a „győz-
zön a jobbik” szemlélet áll, hanem az „én akarom a hatalmat” kicsinyes vágya vagy a „majd 
megmutatom én ki a „Jani” a harctéren” önző kivagyisága.

A mindent megmagyarázó különbség győztes és nyerő között az eszközökben keresendő. 
Ha végigűnézzük az elmúlt évek harcait – politikában, való világban – gyakran fedezhe-
tünk fel nemtelen eszközökkel szerzett diadalokat, és egyenes gerinccel elszenvedett veresé-
geket.

Ilyen a sors, ma ilyen időket élünk – mondhatnánk, ilyen lapokat oszt nekünk a jelen…
Mert szerintem az aljas átverés, a csalást sem átalló harcmodor, a lepénzelt katonaság 

szervilis rajongása nem emeli nemes győzelemmé az annak vélt „hurrákat”, a mámoros 
üdvrivalgásokat, csupán a szégyent növeli mindazokban, akik bármi módon, akárcsak 
harctérmenti szemlélődéssel voltak részesei egy égzengésnek.

Győzelemre törekedj, ne a nyerésre! Amaz felemel, példára érdemessé tesz, emez viszont 
lealjasít, gerincvesztetté tesz. Bárhogy is legyen, az eszközeidre ügyelj! A fegyvered, kardod 
tisztasága teszi ragyogóvá a győzelmed!

Némethné Jankovics Györgyi
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Mit tudhatunk meg a �atalságodról, családodról? 
Az életem egy bakonyi kisfaluhoz, Lókúthoz kötődik, 

ez a település egyszerre volt magyar, német, szlovák nem-
zetiségiek által lakott, a Bakony szívében. Tudomásom 
szerint családunk szlovák, illetve sváb ősöktől származik, s 
ez ebben a sokszínű közegekben teljesen természetes volt. 
Az bizonyos, hogy a megélhetés ezekben a kis falvakban 
sok küszködéssel járt a háborút megelőzően és azt köve-
tően. Különösen nagy problémát okozott a háborút kö-
vető nemzetiségi kitelepítés, amelynek révén édesanyám 
feje fölött is ott lebegett a veszély, de végül nem került rá 
a kitelepítési listára, és a nagymamám is megúszta ezt a 
szörnyű helyzetet. A  háború utáni nehéz 50-es években 
úgy nevelkedtem, hogy négyen voltunk testvérek, és a szü-
lők édesapám egy �zetéséből tartották el a családot, s még 
két idős embert. Édesapám egyébként munkásemberként 
kezdte, majd folyamatosan képezve magát, végül banki 
főtisztivelőként ment nyugdíjba.  A  gyermekek nevelése 
édesanyámra maradt, aki e feladatot nehéz körülmények 
között, és betegeskedve, ám sikerrel megoldotta.

A 60-as évek elején felmerült, hogy a középiskolában 
tudom-e folytatni tanulmányaimat, vagy a család nehéz 
helyzete miatt minél előbb szakmát kell, hogy szerezzek. 
Már az általános iskolában is jó tanuló voltam, de úgy 
gondoltam, hogy a szüleim pénztárcáját nem terhelhetem 
azzal, hogy négy évig gimnáziumba járjak. A dilemmát az 
oldotta fel, hogy édesapám – aki mindig a példaképem 
volt erős akarata és kitartása miatt - felfedezte a grafomá-
niámat. Úgy gondolta, a gyors-, és gépíró iskola nagyon jó 
lesz indulásnak. Mindkét tárgyból átlagos teljesítménnyel 
indultam, de a versenyeken már emléklapot és oklevelet 
szereztem. Egyik kedves tanárom, Csonka Jenő döbben-
tett rá gyorsírási tehetségemre: egy alkalommal azt mond-
ta: „Hát maga csak akkor jelentkezik, amikor már senki 
sem tudja a szöveget elolvasni?!” Ez adott annyi indít-
tatást, hogy a sztenográ�a további tanulásához nagyobb 
kedvet érezzek. 

Pályafutásodnak melyek voltak a legfontosabb állomásai?
Elkezdtem középfokú tanulmányaim, és mivel járt ne-

künk, diákoknak akkoriban a Gyorsírók és Gépírók Lapja, 
amelyből megtudhattam, hogy mivel nincs elég szaktanár 
megalakul egy bizottság. Itt leírták, milyen feltételek-
kel lehet megszerezni a gyors- és gépíró tanári képesítést. 
Többek között gépírásból is, és gyorsírásból is magasabb 
szinten kellett eredményes vizsgát tenni. Ezt az akadályt 
tizenhat évesen sikeresen vettem, de még feltétel volt az 
érettségi: a középiskolát munka mellett végeztem, jó szintű 
érettségi vizsgával. 

Ezen oklevél megszerzését követően azonnal jelent-
keztem a Gyors- és Gépírás-tanítókat Vizsgáztató Orszá-
gos Bizottsághoz, ahol öt év állt volna rendelkezésemre, 
hogy megszerezzem a diplomát, de egy év alatt letettem 
valamennyi vizsgát: a két tárgy módszertani elméleti és 
gyakorlati vizsgáját, a politikai gazdaságtant, a didaktikát 
stb. Egyidejűleg sikerült tanári álláshoz jutnom akkori 

nevén a Veszprémi Közgazdasági Technikumban. Elkezd-
tem tanítani, és már a kezdetektől gondolkodtam azon, 
hogy egy középiskolai oktatónak szüksége van egyetemi 
diplomára is. 

Ezért már az első évben felvételi vizsgát tettem az EL-
TE-n magyar-pszichológia szakon, de ez elsőre nem sike-
rült. A következő évben a magyar-könyvtár szakot választva 
felvételt nyertem az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetemre, 
ahol 1977-ben sikerült diplomát szereznem. A  diplomát 
megszerzéséig  gépírást és gyorsírást tanítottam, és miután 
diplomáztam kaptam magyar nyelv és irodalom tanári fel-
adatokat, illetve rövidesen előbb  a gyors- és gépírás, majd 
a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetőjévé ne-
veztek ki. 

A 36 éves tanári pályámon nagyon sok eredményt tud-
hattam magaménak és a tanítványaimé-nak. Mindig fon-
tosnak éreztem a napi feladatokon, a szakmai minősítő 
és érettségi vizsgákra való felkészítésen túl a tehetséggon-
dozást. Már tanításom első éveiben csapatban az ország 
legjobbjai voltak tanítványaim, később gépíróiskolai diá-
kom „Az ország legjobb tanuló gyorsírója” címet szerezte 
meg 200 fokon.  de ha nem is nyertünk, mindig tisztes 
helytállást értek el diákjaim az országos gép- és gyorsírási 
versenyeken, és a magyar irodalom országos tanulmányi 
és versmondó versenyein. Aminek a saját eredményeimnél 
is jobban örültem: egyik tanítványom kétszeres világbaj-
nok, nemcsak gyorsírásból, de protokollból is sikeresen 
vette az akadályt a római junior világversenyen. Az egyet-
len tanár vagyok az országban, akinek magának is, és a 
tanítványának is van világbajnoki aranyérme. A  magyar 
nyelv és irodalom tárgyban elért sok kiváló eredmények-
ből kiemelem: két tanítványom kapott Kazinczy-érmet. 
Az  évtizedek alatt nagyon szerettem tanítani, de egyben 
teljesítményorientált is voltam, ezért a tanítványaimtól so-
kat is követeltem. Pedagógiai alapelvem volt: ”Szeretlek. 
ezért követelek!” Évtizedeken át sikeresen vizsgáztattam 
a szakmai minősítő és az érettségi vizsgákon. Szakmai és 
érettségi elnöki kinevezéssel, szakértői címekkel is meg-
tiszteltek. Eredményes pályafutásom elismeréseként kap-
tam meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint 
Veszprém város legrangosabb pedagógus kitüntetését, a 
Ranolder Díjat. 

Hogyan alakult gyorsírói pályafutásod? 
Fiatal pedagógusként a �zetésem kiegészítésként párhu-

zamosan a parlamentben is dolgoztam. Kongresszusokra, 
országos értekezletekre jártam, mint gyorsíró jegyzőkönyv-
vezető. Gyors- és gépíró tanárként megalakítottam a Ma-
gyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének veszp-
rémi helyi csoportját, ezen belül rendszeresen eljártam a 
tagokkal országos megmérettetésekre. Innen jött az ötlet, 
hogy próbáljam ki magamat a versenyzésben is. Ez nem 
volt ritka, sok igényes szaktanár vett részt a versenyeken 
is. Ez a „próba” annyira jól sikerült, hogy sorra nyertem a 
versenyeket, és ezért 1985-ben az országos szövetség java-
solt a szó�ai világversenyre. Ahhoz, hogy valaki egy ilyen 

„Szeretlek, ezért követelek!”

Az elmúlt években már annyi portrét írtam, azt hittem 
nem érhetnek meglepetések. Kénytelen vagyok most azt 
mondani, tévedtem. Nagyon zavarba hozott ugyanis az az 
információbőség, amellyel a Kanyár Erikával történt be-
szélgetés során szembesültem, ezért nagyon nehéz meg-
találnom a helyes arányt, mit és mennyit mutassak be. 
Röviden felvillantva Kanyár Erika tevékenysége: nyugdí-
jas középiskolai tanár, közíró, a Laczkó Dezső Pedagógus 
Nyugdíjas Klub elnöke, Magyar Irodalomtörténeti Társa-
ság Veszprém Megyei Tagozat alelnöke, tagja a Pedagógus 
Szakszervezet Országos Nyugdíjas Tagozatának, részt vesz 
Veszprém Város Idősügyi Tanácsában, gyorsírásból egyéni-
ben és csapatban világbajnok.

Talán kezdjük a legizgalmasabb témával, a világbajnoki 
címekkel. Mit takar ez a kitűnő eredmény?

Elöljáróban azt emelném ki, ahhoz képest szűk körben 
ismert ez az eredmény, hogy ezen a területen világszerte 
neves és művelt emberek mérettetik meg magukat. Ma-
gyarországnak sok világklasszisa van ezen a területen. Túl-
zás nélkül mondhatjuk, hogy a gyorsírás rendkívül igényes 
magas szintű szellemi tevékenység, Talán az is igaz, hogy a 
leggyorsabb szellemi tevékenység, hiszen a folyóírás sebes-
sége, ha már egy perc alatt negyvenhárom szótagot írunk 
le, nagyon csúnya, olvashatatlan. Amikor a világversenyen 
negyedik voltam, és négy ponttal maradtam le az első hely-
ről, négyszázharminchét szótagot teljesítettem egy perc 
alatt, és mind a tíz percet át tudtam írni folyóírásba, tehát 
tízszeresét írtam le a folyóírásnak. Az elmondottakból az 
következik, hogy ha az egy perc alatt leírt szótagszámot 
elosztom hatvannal, akkor a gyorsírónak egy másodperc 
alatt hét szótagot kell a fejében átalakítania gyorsírási je-

lekké, leírnia, és később szöveghűen visszaolvasnia. A ma-
gas fokú gyorsírás lényege ez. Meg kell jegyeznem, hogy 
ezeken a versenyeken nagyon komoly szaktudású, felső-
fokú végzettséggel rendelkező személyek vesznek részt, és 
ma már a parlamentben dolgozó gyorsírók diplomával 
rendelkező szakemberek jogászok, közgazdászok, a leg-
többen tanárok. A gyorsírásnak régebben sokkal nagyobb 
rangja, jelentősége volt, mert nem rögzítette hangfelvétel 
az elhangzott szöveget. Ha a parlamentben elkészült egy 
tizenöt perces anyag, az már nyomdakész szöveg volt, amit 
azonnal lehetett lektorálni és kiadni. Érdekességként jegy-
zem meg: az első gyorsíróverseny diktálója maga Kossuth 
Lajos volt.

Azt lehet tehát mondani, hogy a gyorsírás az élőbeszéd 
sebességénél gyorsabb, mert az élőbeszéd gyorsasága 280 
és 320 szótag között mozog, viszont a kvali�kált, magas 
fokú szenior gyorsíróknak ennél sokkal többet le kell tudni 
írniuk. A  világversenyeken 20 szótagonként emelkedik a 
szótagszám kb. 450 szótagig, ez már nagyon gyors élőbe-
széd, s ezt a magyar gyorsírók teljesíteni tudták, de akadt 
olyan gyorsíró is – pl. dr. Kappa György –, aki egy perc 
alatt 550 szótagot írt le. Ezek a szintek csak a versenye-
ken értelmezhetők, és nem lehet követelmény alap- vagy 
középfokon, ahol a szint a szakmai vizsgán a 150 szótag, 
érettségin pedig a 200 szótag, 250-300 fok felett pedig már 
magas fokú gyorsírásról beszélünk. Szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy sokak véleményével ellentétben azt mondhatom, 
a technika nem helyettesíti a gyorsírást, mert például, ha a 
parlamentben nagyon gyorsan beszélnek, vagy pontatlanul 
fogalmaz valaki, tudják ugyan elektronikusan rögzíteni, de 
ez nem egy nyomdakész szöveg. 
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„A legjobban nevelt 
tigris sem  
fog legelni”
A társadalmi és területi hátrányoknak döntő szerepük van 
a perifériákon élők életfeltételeinek alakulásában és a mos-
toha körülmények miatt  kialakuló testi-lelki állapot-válto-
zásokban. A békési szegénységbe születő fér�aknak pl. 10 
évvel kevesebb élet jut, mint a szerencsésebb rózsadombi-
aknak, hogy az életminőségről ne is beszéljünk. Az újabb 
adatok szerint az egészségügyi ellátás színvonala tovább 
csökken. 2006-hoz képest 11-gyel kevesebb a felnőtteket 
ellátó orvosok száma és már 16 településen nem biztosított 
kellően az alapellátás sem. 20 %-kal csökkent a prevenci-
óban fontos szerepet betöltő védőnők száma, felére csök-
kentek látogatásaik. 33 településen nincs gyógyszertár és 
összesen 16 otthonápolási szolgálat működik, többnyire a 
városokban. A 75 település közül csak 26-ra ér ki a men-
tőautó 15 percen belül (Beke Sz.) A kórházak átrendezése 
még távolabbra teszi az eddig is nehezen elérhető gyógyítá-
si központokat. Ha azt is �gyelembe vesszük, hogy számos 
ok miatt ma Békésben él a legtöbb idős ember egyedül, 
akik többségének esélye sincs arra, hogy magatehetetlen-
ségük idején idősotthonba kerüljön, érezhetjük a prob-
léma nyomasztó embertelenségét. Az  országban jelenleg 
mintegy 38ezer, Békés megyében 3-4000 idős ember vár 
idősotthoni elhelyezésre – többségük várhatóan magányo-
san néz szembe az elmúlással, hiszen mintegy a fele azelőtt 
meghal, mielőtt bekerülhetne.  Állami idősotthoni férő-
hely az utóbbi 8 évben egy sem létesült. Nem tudjuk, hogy 
hányan halnak meg a prevenció és az orvosi-egészségügyi 
szolgáltatások hiánya miatt. Az  országos adatok szerint 
évente mintegy 30ezer felnőtt meghal, mielőtt nyugdíjba 
menne és 65 éves kortól 13-15 ezer ember hal meg évente. 
(Nyugdíj-be�zetéseik „természetesen” az államnál marad-
nak – kell például az ukrán nyugdíjasok ellátására. A ne-
kik ki�zetett évi 14 milliárd elegendő lenne a kisnyugdíjak 
havi 16 ezer forinttal történő növelésére (Farkas András 
nyugdíjszakértő).

Egykor a család és az egyházak oldották meg valami-
lyen szinten az egyéni életviteli problémákat. A  modern 
világban az állam, a társadalom és a piac próbálja ellátni 
a feladatot, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A piaci 
viszonyokon keresztül azonban nem várható a szélsőséges 
egyenlőtlenségek csökkentése. A  mi viszonyaink között 
elsősorban az állam, az önkormányzatok és a civil társa-
dalom támogató rendszereire hárulnak az új feladatok –  
kiegyenlítő szerepük nélkülözhetetlen a társadalmi béke 
megtartásában.(Molnár D.L.-Breuer M.2016.) 

Vannak, akik az állam megértő támogatásában remény-
kednek – de ez illúzió. Rendszerszintű problémák vannak, 
amelyek lényege, hogy a mindenkire kiterjedő ingyenes 
ellátási rendszereket egy olyan korábbi világ hozta létre, 
amelyiknek mára már nyomai sincsenek. A mostani kor-
mányzat ha akarna sem tudna lényeges változtatásokat 
végrehajtani, mert az idősekhez is kapcsolódó nagy elosztó 
rendszerek a költségvetés alapját jelentik, amit ez a kor-
mányzat nem változtathat meg, mert felborulna a költség-
vetés egyensúlya! Nem is igazán akarja, hiszen mások 
az elképzelései, mert ez a gazdasági érdekek mindenek 
felettiségét valló bankok és a nagytőke kormánya. A sze-
gények egészségügyi ellátásának érzéketlen átalakítása vagy 
az idősekről alkotott kormányzati értékelés egyik legkifeje-
zőbb bizonyítéka, hogy Magyarországon a 65 év felettiek 
ellátására a GDP 0,4 %-át fordítják, kevesebbet, mint a 
szegényebb Szerbiában. (A 65 felettiek aránya 2017-ben 
18.6 % volt.)  Míg futballra a legtöbbet, egészségügyre az 
Eu-átlag felét fordítja a mostani kormányzat. Ennek is a 
következménye, hogy évente mintegy 30 ezer olyan idős 
ember hal meg, akik egy része még élhetne, ha költenének 
a meggyógyítására, de 75 év felett már nem teszik.

Európa más részein új elveket vallanak. Alapigénnyé vá-
lik a társadalmi biztonság feltételeinek a megteremtése, az 
öregség, betegség, rokkantság, eltartó halála, teljes jövede-
lem nélküliség kockázatainak enyhítése, azaz egy „ember-
központú gazdaság” létrehozása. Ehhez azonban meg kell 
reformálni, korlátozni kell a mostani, „csillapíthatatlan 
éhségű” kapitalizmust, amelyik mára önmaga pusztítójává 
vált. Ez lesz a �atal generációk valódi kihívása.

Köteles Lajos

világversenyen rész vehessen, megvannak a kvali�kációs 
feltételek, így kerültem ki a világbajnokságra, ahol 175 
versenyző között az első helyen végeztem. 2007-ig tizen-
egy alkalommal szerepeltem a kétévenként megrendezett 
világversenyeken egyéniben. Az  egyéni mellet csapatver-
senyt csak Lipcsében hirdetnek, ez a Leipzig Open ver-
seny, amelyen Magyarország csapatának tagjaként is van 
első, második, harmadik helyezésem. Szinte valamennyi 
világbajnokságon a legjobb nyolc, illetve négy között sze-
repeltem. Így a világ legjobb gyorsírói között tartottak és 
tartanak számon. A negatív rekordom: minden lehetséges 
világbajnoki aranyérmes versenyzőt legyőztem valamelyik 
nemzetközi vagy világversenyen.

Nyugdíjas éveid hogyan alakultak?
Sajnos ez tragédiával kezdődött, mert 2007-ben ki-

sebbik �am szörnyű baleset érte, s ez hatalmas lelki meg-
rázkódtatást okozott számomra. Fiam elvesztését mind 
a mai napig nem tudtam igazából feldolgozni. Ezt a 
szenvedést előidéző sorscsapást úgy próbáltam „túlélni”, 
hogy szerepet vállaltam a helyi, városi és megyei közössé-
gi munkában, és folytattam az írást. Laczkó �am helyett 
a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klubot adódott 
feladat, ahol előadásokat tartottam és szerveztem. Egyik 

nagy sikerű szabadegyetemi előadásom volt: a Gyógyító 
kommunikáció. Az akkori klub elnöke Fehér Tibor fel�-
gyelt aktivitásomra, garanciát látott személyemben a tar-
talmas klubélet folytatására.  Igyekeztem tovább vinni a 
klub tradícióit, többek között a dr. Borsi Lőrinc nevével 
fémjelzett nyugdíjas szabadegyetem előadásainak szerve-
zését és lebonyolítását kétévenként, ez évben immár 20. 
alkalommal. Nyugdíjas klubok is rendszeresen meghívnak 
előadást tartani, ahol főként az irodalomról beszélek, pl. 
többek között Veszprém máig legnevesebb költőjének, 
Endrődi Sándornak az  életművét próbálom ismertté ten-
ni. Több klubtársammal együtt rendszeresen részt vettünk 
a NYOSZ által kiírt pályázatokon, főként költemények 
beküldésével. Klubtársaim első és harmadik helyezése 
mellett jómagam már több első helyezést tudhatok ma-
gaménak. Közben kiadtam – a két családtörténeti könyv 
mellett – öt verseskötetet. 

Az elmúlt évek pandémiás helyzete visszavetette a klu-
bokban az aktivitást, ám megpróbálunk újra nagyobb sze-
repet vállalni a város és a megye kulturális életében: segí-
teni kívánjuk a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa rendezvényeit.  

Demeter Ferenc
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Egyre jobban leszakadnak
A gazdaságfejlesztési miniszter, Nagy Márton az október 
22-i Kormányinfón elmondta: a Magyar Nemzeti Bank 
december 22-i in�ációs előrejelzése szerint a jövő évben 
emelni fogják a nyugdíjakat. Karácsony Mihály szerint ko-
rábban is így kellett volna, mert a nyugdíjak novemberi 
kiegészítése nincs egyenes arányban a meredek áremelke-
désekkel, egyre jobban leszakadnak a társadalomban, a sze-
génység ezt a réteget fenyegeti a legjobban.

Az in�áció mértéke a KSH szeptemberi adatai szerint 
20,1 százalékos volt Magyarországon, ami egyetlen hónap 
alatt 4,6 százalékot emelkedett, eközben a novemberben 
esedékes összeget nézve az idei nyugdíjemelés 14 száza-
lék. Az élelmiszerárak 35,2 százalékkal emelkedtek, ami a 
nyugdíjasok esetében juttatásuk függvényében 36,2 száza-
lék, a költségeik nagy részét jelentő vényköteles gyógysze-
rek árai is emelkedtek az elmúlt évben.

A Nyugdíjas Parlament elnöke arról is beszélt, hogy 
már az akcióturizmus napi elfoglaltságuk szerves része lett, 
ott és akkor vásárolnak, ahol épp le van értékelve az áru, 
emellett többségében az árstopos termékeket tudják csak 
megvenni. Sok élelmiszert helyettesítenek, amit tudnak, 
kenyérből már luxus a legszegényebbnek mindennap fris-
set enni, többször kerül az asztalra pirítós. A  felvágottak 
helyett szalonnát, krumplit, tésztát, lejárati időhöz közeli 
konzerveket fogyasztanak nap mint nap. 

Inkább befizetői az államkasszának
Hazánkban átlagosan 38 év munkaviszony után mennek 
nyugdíjba az emberek, az OECD statisztikái szerint itt-
hon a nők 16 évig, a fér�ak 13 évig élvezik a nyugdíjat. 
A nyugdíjasok érdekvédelmi szervezetének elnöke ezt úgy 

értékelte: valójában a nyugdíjasok életük során nagyobb 
mértékben be�zetői az államkasszának, kevesebb ideig 
kapják a nyugellátási folyósítást.

„Az idősek egyre kiszolgáltatottabb helyzete már az 
adatokban is megjelenik, hazánkban lineárisan csökken a 
születéskor várható élettartam, ami az európai átlagnál öt 
évvel marad alul, a nők Magyarországon átlagosan 83 évig, 
a fér�ak 77 évig élnek, az egészségben eltöltött idő ezzel 
szemben 62-63 év. Az elmaradottabb régiókban a fér�ak 
40 százaléka pedig el sem éri a nyugdíjkorhatárt” – mu-
tatott rá.

Kihívás lesz a fűtési szezon
A rezsicsökkentés módosítása után most fogják megkapni az 
első fűtési számláikat, ami Karácsony Mihály szerint sokuk 
helyzetén még inkább rontani fog. Azt is hozzátette: amikor 
egzisztenciát alapítottak, 30-40 évvel ezelőtt nem volt szem-
pont az energiatakarékosság, lakóépületeik többsége ener-
giapazarló, ahogy a nyugdíjazásuk előtt vásárolt elektronikai 
eszközeik nagy része. Centrifugáik, hűtőszekrényük, mosó-
gépük lecserélésére, de elköltözésükre sincs már lehetőségük.

Nagyjából 650 ezer kisnyugdíjas egyedül él, így nem 
tudják megosztani költségeiket, a szervezethez érkező be-
számolók szerint azért nem fordulnak gyermekeikhez anya-
gi segítségért, mert az megalázó lenne számukra. A koráb-
bi melegedők, az önkormányzati fenntartású könyvtárak, 
művelődési házak, nyugdíjasklubok pedig be fognak zárni. 
A  Nyugdíjas Parlament elnöke kiemelte: erre megoldást 
jelenthetne, hogyha a fűtési szezon 5 hónapjában havi 10 
ezer forint rezsiutalványt kapnának, szerinte erre megvan a 
fedezet a költségvetésben. 

Forrás: Index

Már luxus a friss kenyér sok 
nyugdíjasnak

2022 áprilisában, az idei első nyugdíjemelés előtt Magyar-
országon nettó 276 ezer forint volt a medián átlagkereset 
a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, a medián 
átlagnyugdíj 20-30 év munkaviszony után is ennek csak 
49,5 százalékát teszi ki, azaz 135 ezer forintot. Ezt az ösz-
szeget emelték júliusban 3,9 százalékkal, amellyel épphogy 
elérte a 140 ezer forintos összeget a havonta folyósított 
öregségi nyugdíj középértéke.

 Az október végéig jegyzett 170 200 forintos átlagnyug-
díj a legnagyobb és a legkisebb juttatások középértéke, a 
valós helyzetet – éppúgy, mint a kereseteknél – a medián 
összege képes a legjobban mutatni. 

A nyugdíjasok fele, egymillió ember nem kap az államtól 
havonta 150 ezer forintnál nagyobb összeget. Területileg is 
nagy eltérések vannak a havonta folyósított jövedelmet il-
letően: míg a budapesti idősek nagy részének havi juttatása 
efölött van, addig Bács-Kiskun vagy Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében sokak nyugdíja még a medián átlagot sem 
közelíti. Csak 5 százalékuk nyugdíja éri el a 300 ezer forin-
tot – fejtette ki a Nyugdíjas Parlament elnöke, hozzátéve: 
ugyanakkor hatszázezren is lehetnek azok, akiknek a nyug-
díja a százezer forintot sem éri el, és nincs más jövedelmük. 
A KSH adatai szerint a szükségesnek tartott nagyon szűkös 
megélhetési szinthez ma Magyarországon egy egyszemélyes 
65 év feletti háztartásban minimum 130 ezer forint kell.

Tehetetlenek, ezért frusztráltak
Karácsony Mihály úgy véli, hogy a százalékos nyugdíjeme-
lés a tehetősebb időseknek kedvez, a kisebb juttatást kéz-
hez vevő réteg számára ez nem jelent megoldást az egyre 
kiszolgáltatottabb helyzetükben, a Nyugdíjas Parlament 
ezért szorgalmazza a biztos megélhetési szintet jelentő 
nyugdíjminimum bevezetését.

„Akinek jó életviszonyai voltak az akkummulált tőké-
ben, kapcsolatokban, jólétben, egészséges életmódban, an-
nak van mire támaszkodnia, de az alacsony nyugellátásban 
részesülőknek nincsenek ilyen kapaszkodói. Jellemzően 
rosszabb egészségi állapotban vannak, mégis egyre több 
olyat hallunk, hogy spórolnak a több százezer forintos 
költségű fogpótláson, vagy nem tudják ki�zetni a magán-
szolgáltatóknál akár kétmillió forintos összeget kitevő csí-
pőprotézis-műtétet, amire a közegészségügyben fél évet, de 
Észak-Magyarországon akár 1,5 évet is várni kell. Emiatt 
nem tudnak, vagy nem mernek kimenni az utcára” – fej-
tette ki a szervezet elnöke. Arra is felhívta a �gyelmet, hogy 
a nyugdíjasok a tehetetlenség miatt egyre frusztráltabbak, 
a mentális állapotuk is romlott, sokan rászoktak a nyug-
tatók, altatók szedésére, de körükben megnőtt a szív-és 
érrendszeri problémák – hazánkban egyébként is magas – 
aránya is.  

Szégyellik, hogy nem jönnek ki a pénzükből, már arra 
sem tudnak félretenni, hogy az unokáknak akár csak egy-
egy narancsot adjanak karácsonyra

– mondta a Nyugdíjas Parlament elnöke. Egyre több 
olyan visszajelzést kapnak, hogy sokan már a számláikat 
sem tudják ki�zetni, miután megvették a létfenntartó 
gyógyszereiket és az alapvető élelmiszereket.

„A nyugdíjasok juttatásának 40 százaléka megy el az 
egészségügyi ellátásra, 50 százalékát pedig korábban is 
rezsire és ételre fordították. Ha azt nézzük, hogy csak az 
elmúlt időszakban milyen mértékben nőttek az élelmisze-
rárak, a legszegényebb idősek helyzete egyre inkább két-
ségbeejtő. Az utóbbi hónapban hatványozottan nőtt azok 
száma, akik az utolsó értékeiket teszik pénzzé, a generációk 
óta őrzött ékszereket, a nagymamától örökölt nercbundát 
adják zálogba, miközben tisztában vannak azzal, hogy so-
sem fogják tudni ezeket kiváltani. A  zálogházba vitt va-
gyontárgyakat féltve őrizték egész életük során, sokan saját 
temetésük �nanszírozására tették félre” – részletezte Kará-
csony Mihály. Azt is kiemelte: 

Megdöbbentő, de egyre többen vesznek fel uzsoraköl-
csönt, csak októberben öt olyan esetről hallottunk, hogy 
25-30 százalékos kamatra kapnak hitelt egy, a faluban ezzel 
foglalkozó embertől.

Kérdésünkre, hogy hogyan tudják ezt majd vissza�zet-
ni, a Nyugdíjas Parlament elnöke azt felelte: fedezetként 
a használati tárgyait, pajtáját, ingatlanrészt ajánlja fel az 
illető. „Szabolcsból pedig több olyan hír is érkezett, hogy 
a tartozást felnőtt gyerekeik dolgozzák le az uzsorásnál ta-
karítással vagy építkezésén való és egyéb munkával” – nyi-
latkozta.
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Elnöki értekezletet tartottak a NYOSZ-ban
A NYOSZ tagszervezeti elnöki értekezletre 2022. október 
19-én került sor a NYOSZ budapesti székházában. 

Az értekezlet első témáját érdekvédelmi aktualitások 
adták. Elhangzott, hogy az év eleji és nyári nyugdíjemelés 
(5+3,9%) után novemberben várható újabb emelés 4,5% 
(ez összesen nem 13,4%, hanem évi 14%!!!). A mi javas-
latunk ebben a témában a zárszámadás (vagyis hogy jövő 
év elején, amikor kiderül a valós 2022-es in�áció mértéke, 
akkor annak megfelelően legyen egy korrekció még vissza-
menőleg 2022-re), és hogy novemberben a kiegészítéskor 
vegyék �gyelembe az év végéig várható in�ációt is!

(A KSH adatai alapján 2021 januárjában az öregségi 
nyugdíjasok kétharmada, azaz 1,6 millió ember kapott 
160 ezer forintnál kevesebb ellátást (ez az összeg nagyjából 
az átlagnyugdíjnak felel meg), és több mint 333 ezer idős 
ember ellátása nem érte el a havi 80 ezer forintot.)

Az őszi találkozás az elnökökkel lehetőséget adott arra, 
hogy az idei év országos és regionális /megyei / évfordulós 
rendezvényeinek tapasztalatairól szót váltsunk, értékeljük 
azokat. Külön szóltunk a csopaki Balatoni Randevú nehéz-
ségeiről, javaslatokat fogalmaztunk meg a jövő évi program 
összeállításához. Örömteli tény, hogy a 2023-as Balatoni 
Randevú tervezéséhez már pályázati nyereménnyel is szá-
molhatunk.

Az értekezleten tájékozódtunk a 2022. november 
9-én esedékes NYOSZ küldöttgyűlés előkészületeiről, a 
NYOSZ pénzügyi helyzetéről, előkészítettük a decemberi 
évzáró és kitüntetés átadó ünnepséget. Beszéltünk az új-
ságunk �nanszírozásáról, fogyasztóvédelmi és egészségfele-

lősi képzéseink tervezett témáiról, és nem utolsó sorban 
szponzori támogatásokról.

Akkor még nem volt publikus, azóta már ismert, hogy 
megérkezett a Magyar Telekom Nyrt adománya, mintegy 
3,8 millió forint értékben informatikai és okos-eszközök, a 
MOBILDONOR program keretében, a NIOK Alapítvány 
közreműködésével. Az  eszközök jelentős része a NYOSZ 
tagszervezeteinek munkáját segíti majd, legkiválóbb ak-
tivistáit jutalmazzuk belőle, illetve azon nyugdíjas társak 
között kerül kisorsolásra, akik a Telekom Legyélteis! Most 
generációs – programban okoseszköz használatot tanultak. 
Az adományok átadására a NYOSZ küldöttgyűlésén, illet-
ve a december 14-i évzárón, továbbá a tagszervezetek év 
végi eseményein kerül sor.

Némethné Jankovics Györgyi
NYOSZ-elnök

Az Európai Idősügyi 
Tanács ülésének 
margójára
Berlinben tartotta soros ülését októberben az Európai 
Idősügyi Tanács (ESO). A program fő témája a háború és 
a gazdasági válság hatása a társadalmakra, különös tekin-
tettel az idősekre. A delegáltak ismertették saját országuk 
időseket védő gyakorlatát.

Összességében egyetértettünk abban, hogy fontos len-
ne a generációnk védelmének erősítése minden országban, 
tekintettel arra, hogy a legtöbb kortársunk saját erejéből, 
segítség nélkül nem fog tudni boldogulni a válság éveiben.

Különösen érdekfeszítő volt három különböző generá-
ció, három különböző nemzet, három különböző szintű 
politikai szereplő álláspontját meghallgatni háborúról, 
békéről, unióról, öregségről (Willy Claes, 85, volt belga 
államminiszter, NATO-főtitkár, Hanna Kivimaki, az eu-
rópai i�úsági szervezet �nn alelnöke, Evelin Regner, az  
Európai Parlament osztrák alelnöke).

Az ESO az ülését követően meghívást kapott az Európai 
Szociáldemokrata Párt (PES) – mint az Európai Unió egyik 
legnagyobb pártcsaládja - berlini tisztújító kongresszusára.  
Betekintést szerezhettünk egy nagyívű rendezvénybe, ahol 
miniszterelnökök, a német kancellár is beszélt napjaink 
problémáiról. Én a szünetben pár mondatot válthattam 
a �nn miniszterelnökkel (ezáltal eggyel nőtt azon európai 
miniszterelnökök száma, akikkel módom volt beszélni – 
ellentétben hazám miniszterelnökével…)

Tanulságos három napot tölthettem Berlinben. A jelző 
nem csak időspolitikai szempontból érthető. A megállapí-
tás mindarra is vonatkozik, amiket láttam, hallottam Ber-
linben, vagy tapasztaltam az európai politizálás gyakorla-
tában. 

A hétköznapi életről alkotott benyomásaimból hadd 
osszak meg párat. Kelet-Berlinben jártam jobbára, nem a 

történelmi negyedben, hanem a nem jellemzően turista-
csalogató városrészben. Három nap alatt egyetlen hajlék-
talannal nem találkoztam. Láttam viszont a lakótelepek 
környezetében közösségi kerteket – igaz, már őszi „kivitel-
ben”, láttam milyen lakóépület-parkokat alakítanak ki a 
menekülteknek. És részese voltam egy olyan tisztújító po-
litikai eseménynek, ahol minden megszólaló első monda-
tai között a köszönet kapott szerepet, mindazoknak, akik 
a politikai közösség érdekében bármit is tettek. Valahol 
nekem ezek a benyomások jelzik: Európa a világ másik 
felén van…

Némethné Jankovics Györgyi
NYOSZ-elnök

A finn miniszterelnökkel

Örömtánc táborok, találkozók sorozatban
Ha ősz (és persze ha tél, ha tavasz, ha nyár...), ha indiány-
nyár – akkor itt az ideje a szenior örömtánc táboroknak. 
Egész sorozatról kapott tudósítást, fotókat szerkesztősé-
günk.

Valahol a nyár végén a csopaki tánctalálkozó hangula-
tánál maradt abba az örömtáncklubok találkozóinak be-
mutatása, és most siófoki, balatonakarattyai, tapolcai és 
komáromi táborokról, találkozókról jöttek a hírek Rad-
vánszki Edittől, az események főszervezőjétől, Illés Ildi-

kótól és oktató társaiktól. A jó hangulatról, az esemény 
iránt érdeklődők sokaságáról éppen csak némi benyomást 
szerezhetünk a közreadott fotókon keresztül, azonban a 
közösségi portálokon a Redit Szenior Örömtánc Klub ol-
dalon elindulva sok hangulatos fotóval, videóval találkoz-
hatunk még, kiegészíthetjük ismereteinket.

A táborok többsége az Európai Sporthét országos ese-
ményi közé is illeszkedett, így a Magyar Szabadidősport 

Szövetség támogatását is élvezte, melyet ezúton is köszö-
nünk.

(tudósítónktól)
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Az időseket köszöntötték Dél-Somogyban 

NAGYATÁDON a Kulturális Központ színháztermében 
gyűltek össze a helyi szépkorúak egy kis ünneplésre. Or-
mai István polgármester köszöntőjében elmondta, hogy ez 
a nap jó alkalom arra, hogy élő szóban is megköszönjék a 
város idős lakóinak azt a munkát, melyet a városnak adtak 
és adnak napjainkban. Figyelmet és segítséget adnak ön-
zetlenül családjuknak és társaiknak. Nagy utat jártak be. 
Évtizedeken keresztül dolgoztak a közért. Ma őket köszön-
tik a legkisebbektől az idősebbekig bezárólag a szerény mű-
sorral. Nagy taps fogadta a Csillagszem óvoda Csillagvirág 
csoportjának táncát, majd a Fürjecske néptáncosai kaptak 
vastapsot felcsíki táncukért Vránics Eszter betanításában. 
Hosszú Katalin verset mondott, a zeneiskolás kislányok or-
szágos díjat nyert zongorajátékukat mutatták be. A Szent 
Cecília énekkar dalai zárták az ünnepséget.

BOLHÁSON a felújított kúria nagytermében gyűltek 
össze a település idős lakói. Szabó Bence László polgármes-
ter köszöntőjében elmondta, hogy mérvadó a mai ünnep, 
mert szívből jövő jókívánságok sora. Szeretjük, értékeljük 
és megbecsüljük idős lakóinkat. Közülük többen is segítik 
a község irányítását, átadják tapasztalataikat. Értéket kép-
viselnek mind a hetvenegyen. Az  önkormányzat szemé-
lyenként tízezer forinttal támogatja az időseket a világnap 
alkalmából. Szászfalvi László országgyűlési képviselő már 
negyven évvel ezelőtt megismerte a bolhásiak vendégsze-
retetét �atal teológus korában. Ezt a vendégszeretetet az 
elődöktől vették át. Köszönet az időseknek! – zárta gon-
dolatait. Hatalmas ajándékkosárral köszöntötték a község 
legidősebb lakóját, a 89 esztendős Pintér Lászlónét. A höl-
gyeket virággal, a fér�akat borral köszöntötték. A műsor-
ban fellépett Csanaki Attila zsonglőr és a MEGAROX tár-
sulat énekesei. Az ünneplést vacsora zárta.

TARANYBAN a munkában megfáradt, idős lakóit kö-
szöntötte az önkormányzat – mondta Szekretár Pál pol-
gármester. Szép hagyomány ez Taranyban is. Elfogadjuk 
az öregedést, de feladatot is ad: �gyelmünket feléjük kell 
fordítanunk. Köszönettel tartozunk, akik építették közös-
ségeiket, építették az utat, melyen járunk. Fontos feladat 
generációnknak, hogy rendezvények által is összekapcsol-
juk velük életünket. Biztosították számunkra a gyarapodá-
sunkat. Köszönet illeti őket a gondoskodásért, fáradozásért 
és szeretetért, mellyel elhalmoztak bennünket. Szászfalvi 

László országgyűlési képviselő elmondta, az ember úgy 
érzi, a világ vele kezdődött. Ősz hajszálak gyarapodásával 
rájön, hogy bizony nem vele kezdődött a világ. Ez utóbbi 
a szülők és nagyszülők munkájával kezdődött: harc a gye-
rekekért, a hazáért, az egészségért. Nem csak egy nap, ha-
nem háromszázhatvanöt napon keresztül kell hálát adni az 
elődöknek. Az önkormányzat köszöntötte Somosi Józsefet 
és feleségét, akik 50 éve esküdtek örök hűséget egymás-
nak. Bejelentették, hogy a 93 esztendős Magyar Jenőnét és 
Göde Józsefet otthonukban köszöntötték, mint a település 
legidősebb lakóit. Sándor László plébános áldás osztását 
követően Éder Gabee mulatós nótákkal szórakoztatta a 
megjelenteket. A �nom vacsora után pedig Káplár Zoltán 
zenéjére táncoltak, énekeltek. Ehhez megvolt a jó kedv is, 
hiszen valamennyi 65 év feletti lakos tizenötezer forinttal a 
zsebében távozott a jól sikerült ünnepről.

HÁROMFÁN Tratnyek Gyula polgármester hívott mű-
velődési házba 154 főt. A 60 év feletti nők és a 63 év feletti 
fér�ak 10-10 ezer forintot vehettek át. A Somogy megyei 
nyugdíjas szövetség nevében emléklappal köszöntötték a 
85 éves Csöme Lajost és Szakács Istvánt. A  Háromfáért 
Egyesület plakettel köszöntötte a település legidősebb la-
kosát, a 89. esztendős Kavas Károlynét. A  �nom ebédet 
követően táncoltak, nótáztak Káplár Zoltán zenéjére.

Györke József

Idősek Világnapja és a VI. Kolbászolimpia 

Október első szombatján rendezte meg a Békés Megyei 
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége az Őszutó Fesztiválját, 
amely keretében az Idősek Világnapja és a már hagyomá-
nyos VI. Kolbászolimpia volt a két főszereplő Békéscsabán 
a Csaba Park rendezvénycsarnokában. 

A megyei szövetséghez tartozó nyugdíjas szervezetek 
képviselőit Szrenka Pálné Erzsike köszöntötte, és kiemel-
te, számukra minden nap világnap, mert nap mint nap 
foglalkoznak a hátrányos helyzetűekkel, az elesettekkel, a 
rászorulókkal, de nem feledkeznek meg a közös összejö-
vetelek rendszeres megszervezéséről sem.  Teszik mindezt 
ők, önkéntes munkában, egy olyan megyei szövetségen 
belül, amely az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját és jelenleg is közel száz nyugdíjas szervezetet 
képvisel.

A precíz előkészítést követően elsőként kezdetét vet-
te a VI. Kolbászolimpia a benevezett megyei nyugdíjas 
szervezetek 26 gyúró csapata részvételével. A  csapatok 
az alapanyagokat egységesen helyben vehették át, míg a 
kolbászkészítéshez szükséges felszereléseket, az egyénileg 
előkészített belevalókat hozniuk kellett. Hozták a gyúrás 
mellett nagy gonddal összeállított egyéni asztaldíszeket, 
dekorációkat is. 

A formaruhákra, higiéniára, és a dekorációra is nagy 
gondot fordítottak, mivel a szakmai zsűri ezt is �gyelem-
mel kísérte.

Az elkészült egyedi ízesítésű vékonykolbász remekmű-
vekből, a kisütött 25 centiméteres rejtett jelölésű darabok-
ból szakértő zsűri választotta ki a díjazottakat. A szakmai 
zsűri tagjai voltak: Hegyi Béla mesterszakács Békéscsabá-
ról, valamint Szatmári Gyula és Barabás János mestersza-
kácsok Gyuláról.

Az egész napos jó hangulat felelőse Petneházi Géza ze-
nész volt, míg az ebéd előtti jó hangulatról a sztárfellépő 
Alex Tamás táncdalénekes gondoskodott a szépszámú, 
több mint 470 fős közönségnek. A kiemelkedő hangulatú 
műsor után a közös ebéd menüjéből nem hiányozhatott a 
hagyományos csabai kolbász sem.

Ebéd után a himnusz közös eléneklése után az Idősek 
Világnapi ünnepség köszöntőkkel kezdődött el.

A rendezvényt és a megjelenteket a fővédnök Herczeg 
Tamás országgyűlési képviselő meleg szavakkal köszöntöt-
te, majd Szegedi Balázs a Békés Megyei Önkormányzat al-
elnöke, valamint Nyikora Péterné NEA Kollégiumi tag, és 
Herczegné Számel Annamária a Békés Megyei Civil Szol-
gáltató Központ vezetője mondott köszöntőt.

A világnap egyik fő feladata, hogy ráirányítsa és felhívja 
a környezetünkben élők �gyelmét a szépkorúakra, ezt tart-
ja szem előtt a megyei szövetség. A tagszervezetek részéről 
javasolt, hosszú ideje kiemelkedő munkát végző tagok kö-
zül 26 főnek nyújtottak át elismerő oklevelet és tárgyjutal-
mat a nagyszámú megjelent vendégek előtt.

Ezt követően került sor a VI. Kolbászolimpia eredmény-
hirdetésére, ahol a zsűri részletes szakmai indoklások mel-
lett hirdette ki döntését. 

A benevezett csapatok mindegyike arany emlék medált 
és oklevelet kapott. A zsűri döntése alapján az első három 
helyezett díszoklevelet és vésett serleget, valamint a külön-
díjasok is oklevelet és vésett serleget kaptak.  A hagyomá-
nyokhoz híven, idén is az első helyezett vihette haza a mé-
retes vándorserleget, amely minden évben az első helyezett 
privilégiuma.

A VI. Kolbászolimpia helyezettei:
1. helyezett: Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, Sar-

kadkeresztúr,
2. helyezett: Nyugdíjas Klub, Mezőmegyer.
3. helyezett: Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, Békés.
Különdíjas: Nyugdíjas Egyesület, Gerendás, valamint a 

Határőr Nyugdíjas Egyesület II. csapata Orosházáról és a 
Lencsési Nyugdíjas Klub Békéscsabáról.

A rendezvény támogatói voltak:
A Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap, 

a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Békés Megyei Önkormány-
zat, a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, 
Békéscsaba Megyei Jogú Város, Stonehenge Bankház Kft.

Az aranylakodalmas Somosi házaspár

Székesfehérvári  Nyugdíjas Baráti Egyesület „Szabad egy táncra klubja” október 6-n Agg-
telekre kirándult. Csodás időben, szépséges tájban gyönyörködhettünk. A nap fénypontja 
az Aggteleki Cseppkőbarlang látványa volt, megannyi cseppköve örökre emlékezetünkbe 
marad. A túra után a helyi specialitást, a szürke marha gulyást kenyérlángossal kóstoltuk 
meg. Fájó szívvel hagytuk magunk után e csodás vidéket.

Barabásné Soltész Éva elnök



NYOSZ-hírek NYOSZ-hírek

14 15

A legaktuálisabb téma – Debrecenben 
szerepelt a Híd Színház
2022. október 08-án rendezték meg a VII. VOKE Színját-
szó Fesztivált.

Tíz csoport készült a jeles napra. I�ak és kortársak sze-
repeltek különféle meséket, történeteket feldolgozva, klasz-
szikusokat bemutatva, avagy saját dramatizálásban készült 
műveikkel. Az  eseményt hirdető plakáton a következő 
szöveget olvashattuk: „A fesztivál elindítását a közös játék 
iránti szeretetünk motiválta. A színjátszás ugyanis minden 
életkorban gazdagítja és segíti az egyén önmagához és tár-
saihoz való viszonyát. Erősíti az összetartozást, izgalmas 
utazást biztosít a résztvevőknek önmagukban és együtt. …”

A Híd Színház hatodik alkalommal lépett fel a debre-
ceni programban, Karanténban című darabját bemutatva. 
A zsűri, mely nem sorrendet állapított meg, hanem értékes, 

segítő véleményét mond-
ta el, neves szakemberek-
ből állt: Dr. Boros Béláné 
dramaturg, Dr. Arany Er-
zsébet drámapedagógus, 
és Pinczés István rendező 
személyében. Színházunk 
a „legaktuálisabb témát 
feldolgozó előadásért” ok-
levelet kapta. Köszönetünket fejezzük ki Kardos Ilonának, 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központja intézményve-
zetőjének és munkatársainak a szervezésért, a rendezvény 
lebonyolításáért. 

Márki Éva, a Híd Színház tagja

Szellemi vetélkedő Nyírbátorban
Egyesületünk szervezésében került sor a III. szellemi vetél-
kedőre, melyet hagyományteremtő szándékkal indítottunk 
útjára. Az idei téma a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ér-
téktár ismeretanyaga volt. A  vetélkedő feladatsorát Tóth 
Árpádné, a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor 
elnöke állította össze.

Rendezvényünket megtisztelte Máté Antal polgármes-
ter úr, a Bátor Média munkatársai is meglátogattak ben-
nünket és riportokat készítettek a jelenlévőkkel.

A 11 versenyző csapat nagy izgalommal  kezdett a fel-
adatlap kidolgozásához, amelynek helyes megoldásával 75 
pontot lehetett gyűjteni. Szoros eredmények születtek, 

amelynek alapján I. helyen végzett a Nyírbátori Határőr 
Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesülete, II. helyen a Nyugdí-
jas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor, III. helyen az Őszi 
Napfény Nyugdíjas Egyesület Nagykálló II. csapata, Kü-
löndíjas pedig a Pócspetri Nyugdíjas Egyesülete lett.

Az eredmények ismertetése után közös fotó is készült.
A haza induláskor úgy váltunk el egymástól, hogy jövő-

re veletek ugyanitt!
Összességében nagyon tartalmas időt töltöttünk együtt 

ez alkalommal is. Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé 
tették számunkra mindezt!

Tóth Árpádné elnök

SZERVEZZÜK A GENERÁCIÓNK MAGAZIN 
2023. ÉVI ELŐFIZETÉSÉT!
Generációnk lapunk 20 éves múltra tekint vissza. A havilap ol-
vasóinak 2/3-át a NYOSZ-hoz kapcsolódó közösségek adják. 
A lap felvállalt törekvését a „nektek, rólatok, általatok” hármas 
elv jellemzi, hiszen nyugdíjas olvasók, és közösségek számára 
készül, róluk, nekik szóló írásokat közöl, és ki-ki maga is köz-
reműködhet a tartalom alakításával cikket, tudósítást küldve.

A lap „múltjának” értéke van. Különösen akkor, amikor a 
társas együttlétek háttérbe szorulnak, helyette gyakran a ma-
gány vesz körül miket, melynek oldásában is szerepet kaphat 
az újság. Büszkék vagyunk arra, hogy lapunk egyedülálló or-
szágos tematikus, korosztályos lap, melyet szeretnénk minél 
több olvasóhoz eljuttatni. Bízunk abban, hogy a magazin iránti 
érdeklődés okot ad majd arra, hogy az előfizetések száma nö-
vekedjen. 

Tisztelettel kérjük ehhez a tagszervezetek közreműkö-
dését, szervező munkáját.

Az árak és a 2022-ben alkalmazott gyakorlat alig változott 
egy keveset, melynek lényege: díjazzuk azokat a szervezete-
ket, amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek a 
postaköltség csökkentése céljából vállalják, hogy postán ve-
szik át a küldeményeket. Emellett változtak a csomagba he-
lyezhető példányszámok mennyiségi határai. Mindez a postai 
díjszabás változásának következménye. Ahogy az árban meg-
mutatkozó csekély növekedés is.

Előfizetési díjak 2023. évfolyamra: 

1 db előfizetés lakcímre küldve: 3 500.- / évfolyam/db/év

2-16 db előfizetés címre küldve: 3 000.- / évfolyam/db/év

17-60 db előfizetés címre küldve: 2 200.- / évfolyam/db/év

17-60 db előfizetés postán maradó: 2 000.- / évfolyam/db/év

61-100 db előfizetés címre küldve: 1 800.- / évfolyam/db/év

61-100 db előfizetés postán maradó: 1 600.- / évfolyam/db/év

100 db felett (tagszervezetekhez) postán marad:  1 500.- / évfolyam/db/év

A Generációnk magazin 2023. évi előfizetéséhez igénylőla-
pot szükséges megküldeni a NYOSZ címre (1074 Budapest, 
Szövetség u. 9.) vagy email címére: nyosz@enternet.hu.

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

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

– amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
– amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta 

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

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

díjasok Országos Szövetsége, számlaszám: 
OTP 11705008-20413882
Szeretnénk jelezni, hogy 2023-tól a januári számot még 

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

Előfizetés ösztönző akció:
A legtöbb előfizetést gyűjtő szervezet között 3 db 3 na-
pos/2 éjszakás, félpanziós 2 személyre szóló üdülést 
sorsolunk ki!

A Kiadó és a Szövetség is megköszöni az előfizetés ügyé-
ben végzett munkát.

ÖregSZEM 2022
Fotópályázat nyugdíjasoknak és fiataloknak, hogy a nyugdíjasok 
mindennapi életét hitelesen bemutassák
Részvételi feltételek: 
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2022. évi fotópályázatán a hazai 
és határon túli magyar amatőr fotóbarátok három kategóriában – 1.) 
20 éves korig, 2.) 20–64 éves korig, 3.) 65 éves kor felett – egyéni 
pályázatot nyújt-hatnak be. A  fotópályázat témája és célja: bemu-
tatni az idős, nyugdíjas emberek életének szépségeit, örömeit, 
gondjait, magánya és társas kapcsolatai tartalmát és jelentő-
ségét. A pályázat hozzá kíván járulni az aktív időskor érdekében, a 
mozgás, az élethosszig tanulás, az információs aktivitás növelé-séhez.

Csak eddig nem publikált, korábbi pályázatunkon vagy más pá-
lyázatokon nem szerepelt képekkel pályázzanak, amelyek felett teljes 
szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek, és amelyek témája nem 
ellenkezik sem a származási ország, sem az Európai Unió jogi ren-
delkezéseivel, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival.

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

A pályázók töltsenek ki nevezési lapot számítógéppel. A nevezési 
lapon fel kell tüntetni – a nevező személy teljes nevét és életkorát, 
– pontos lakcímét; – levelezési címét, elérhetőségeit: telefon, e-ma-
il-cím. – A beküldött képek sorszámát és címét, a képek.jpg-megjelö-
lésével egyezően (a forma nem kötelező, csak a tartalom fontos). A ne-
vezési lapot a képekkel együtt kérjük beküldeni e-mailben. A nevezési 
lap fájlneve: Családnév_Keresztnév_kategória.doc 

A meghirdetett témának nem megfelelő vagy gyengébb minő-
ségű képeket a zsűri nem értékeli! A zsűri által kiállításra javasolt 
képeket a NYOSZ rendeli meg egy fotólaborban, és – megfelelő lehető-
ségek biztosítása esetén – gondoskodik kiállítások megszervezéséről.  

A kategóriánként kiemelt, legjobbnak minősített képeket tárgyju-
talomban részesítjük, I–II–III. minősítésről, az esetleges különdí-
jakról oklevelet a kiállítás megnyitásakor nyújtjuk át.

A beküldött képeket a NYOSZ szerzői jogdíj és felhasználási díj 
fizetése nélkül, de a szerző nevének feltüntetésével nyilvánosságra 
hozhatja a fotópályázat, a fotókiállítás és a NYOSZ népszerűsítése ér-
dekében. Csak azok vegyenek részt ezen a pályázaton, akik ezt enge-
délyezik! Nevezési díj nincs. Beküldési határidő meghosszabbítva: 
2022. december 01. e-mail-cím: nyoszfoto@gmail.com.

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

Zsűrizés: 2023. január 30-ig. A zsűrizés eredményéről a NYOSZ 
elektronikus hírlevelében a nyoszfoto@gmail.com email-címről és a 
www.nyosz.hu honlapon, valamint a szövetség GENERÁCIÓNK című 
folyóiratában adunk tájékoztatást. A  díjazott képek bemutatása vár-
hatóan a 2023-évi NYOSZ nyugdíjas kulturális nagyrendezvény 
keretében lesz.

Az első kiállítást 2023. február hónapban Budapesten ter-
vezzük, a NYOSZ tanácstermében (1074 Budapest, Szövetség u. 9.). 
Az ingyenesen kölcsönözhető fotókiállítás másodbemutatói a szövet-
ség tagegyesületei számára szerte az országban: 2023. március 
hónaptól (a kölcsönzési igények bejelenthetők: nyoszfoto@gmail.com 
címen). A  fotópályázattal kapcsolatban további információk kérhe-
tők Erdélyi Tamástól. E-mail: erdelyi37tamas@gmail.com; vagy a 
+3620 528 7561 mobilszámon.

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ!
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vöröshagymán megpároltam, fűszereztem bazsalikommal, 
oregánóval, kakukkfűvel, sóval, fehérborssal, hozzáadtam 
a nagyon apróra vágott 10 dkg sonkát és 4 gombát. Nya-
kon öntöttem kb. 1,5 dl paradicsom sűrítménnyel, kicsit 
cukorral szelídítettem. A  maradék kifőtt tésztával, reszelt 
sajttal bőven megszórva tálaltam az olaszos ragut a zöldség 
krémleves után. A maradék paradicsompüréből paradicsom 
krémlevest főztem, amit apróra vágott zellerlevéllel ízesítet-
tem. A töltött cukkini következett utána. A szilvából a már 
ismertetett grízes szilvás pitét sütöttem. Egyik alkalommal 
maradt egy adagnyi a kifőtt tésztából. Kevéske kacsazsíron 
bacon szalonnát pároltam le, rátettem a tésztát, átkevertem, 
és két felvert tojással készre sütöttem. Savanyúsággal kitű-
nő fogás készült belőle, krémleves után. Már említettem, 
hogy mindig tartok a hűtőmben krémlevest. Nyáron hide-
gen, télen melegen fogyasztom. Krémleves szinte minden 
zöldségből készíthető. Pl.: maradt egy adag lencse, vagy sár-
gaborsó leves, és már nagyon besűrűsödött? Fogyasztás előtt 
adok hozzá zöldség, vagy húslét, ha nincs vizet, fűszerezem 
és leturmixolom. (ha netán húsféle is volt benne, nem ront 
az ízén!) Két adag krémleves lesz belőle.

Egyéb praktikák: ha le-
árazott darált húst veszek, és 
van némi időm, előre készítek 
húsgombócokat. Kisebbeket 
levesekbe, nagyobbakat akár 
raguhoz. Egyesével, folpack-
kal leterített tálcán, szintén 
a fóliával letakarva a mély-
hűtőbe teszem, majd mikor 
megfagytak, zacskózom, mé-
ret szerint. A  zöldségekből 
is érdemes többet párolni 
egyszerre, leves alapnak, ragú 
mártásának is kitűnőek. Bír-
ják a hűtést 2-3 napig, de a fagyasztást is. Pl.: egy nagyobb 
adag lepárolt zöldségből készíthetünk krémlevest, erőlevest. 
Mártáshoz felmelegítjük, pürésítjük, behabarhatjuk tejföl-
lel, tejszínnel, némi liszt (én apróra őrölt zabpelyhet haszná-
lok) hozzáadásával. A nagyobb fagyasztott gombócokat pl. 
az erőlevesben főzzük ki, és a raguba beleforralva tálaljuk. 
Elvem, hogy semmilyen még fogyasztható maradékot nem 
dobok ki. Aprócska, zárható dobozban elteszem a maradék 
pörköltszaftot is, ami majd egy levesbe jó fűszerezés. A ma-
radék felvágottakból (párizsi, zalai, soproni…) apróra vágva, 
hagymán párolva készülhet töltött zsemle, ha ledarálom, és 
kevés tejföllel lazítom akár sós rakott palacsinta tölteléke, de 
rántottába is �nom. A kicsit szikkadt kenyér, kalács felhasz-
nálásáról már írtam. A gyorsan romlásnak indult gyümölcsöt 
válogassuk át, az ép részekből készítsünk levest, vagy mártást; 
használjuk fel süteményekbe. Ha almáról van szó, reszeljük 
le, pároljuk kicsit fűszerekkel, hűtsük, fagyasszuk. Hétvégén, 
ha nem kell mennem sehová sem, és fogytán a péksütemény, 
sütök pu�ancsot (hamburger zsömlét). Így megspórolom az 
átöltözés, boltba menés idejét. A dagasztása, majd a formá-

zása csak pár percet vesz igénybe. Míg kel, majd sül, végez-
hetem a többi dolgomat. A napokban megmaradt egy egész 
sült csirkecomb a hűtőben. A barátnőmet is vártam, így 2 
főre készítettem ebédet. Nem volt időm boltba menni, csak 
az itthon talált nyersanyagokból gazdálkodhattam: néhány 
szem apró burgonya, darabka maradék répa és gyökér, vö-
röshagyma, maradék tejszín. A  szekrényben rejtőzött még 
egy kis doboz kukorica konzerv. Burgonya krémlevest főz-
tem: a burgonyát, zöldségeket tisztítás után kis darabokra 
vágtam, és a kevés kacsazsíron feltett 3-4 dkg bacon szalon-
nán párolt, apróra vágott vöröshagymához adtam. Együtt 
pároltam, majd felöntöttem 1 liter vízzel. Dobtam bele 
2  kis babérlevelet, fűszereztem vegetával, fehér borssal és 
majoránnával. Mikor minden zöldség nagyon puhára főtt, 
kivettem a babérleveleket, a levest botmixerrel pürésítettem. 
Egy vöröshagymát apróra vágva, fedő alatt megpároltam, 
hozzáadtam az apró kockára vágott sült csirkecombot. Kicsit 
együtt pirítottam, majd hozzáöntöttem a leszűrt kukorica 
konzervet. Megszórtam 1 teáskanál liszttel, ráöntöttem a 
maradék (kb.1 dl) tejszínt, és még tejet, amivel átöblítettem 
a dobozt. Egy füstölt kockát is morzsoltam bele. Pár percig, 
kevergetve forraltam a kukoricás csirkeragut, amihez tész-
tát főztem ki köretnek. Végül 
egy olyan recept, ami igazán 
hagy időt pl. a takarítás vég-
zésére, és cukorbetegeknek, 
fogyókúrázóknak is ajánlom. 
Zúzapörkölt sárgarépával. 
0,5 kg (puly ka) zúza, 2 nagy 
sárgarépa, 1 nagy vöröshagy-
ma, zsiradék, fűszerpaprika, 
só, őrölt kömény, bors, (én 
kalocsai csípős paprikát hasz-
nálok), 1 babérlevél. Egy nagyobb edényben pörkölt alapot 
készítünk, beletesszük a megtisztított, kisebb darabokra vá-
gott zúzát. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Felforraljuk, 
majd legkisebb fokozatra kapcsoljuk a hőforrást, és (akár 
több órán át), néha megkeverve, ha szükséges, a vizet pó-
tolva puhára főzzük a zúzákat. Megkóstoljuk, ha szükséges, 
még ízesítjük a jó szaftos pörköltet, és hozzáadjuk a kb. fél 
centis karikákra vágott tisztított sárgarépát. Addig főzzük 
együtt, míg a répa is megpuhul. Különlegesen �nom ízű 
pörköltet kapunk, aminek a répa a vele főtt körete. Kovászos 
uborkával a kedvencem. Persze ehetünk mellé friss magvas 
barna kenyeret is. Egy pohárka rozé elfogyasztása az ebéd 
után fokozza a gasztronómiai élményt.

Egy tisztítási trükk a végére: a te�on serpenyő aljára 
gyakran odaég a szennyeződés. Mosogatógépbe ne tegyük, 
kiszárítja a te�ont. Szigorúan nyitott ablaknál, erős gumi-
kesztyűben, szemüvegben, (akár szájmaszkban) hideg zsí-
roldót csak az aljára spriccelve érdes szivaccsal dörzsöljük 
tisztára. Többször öblítsük le!

Kedveseim, remélem, mindenki kíváncsiságát kielégítet-
tem a fenti sorokkal. Szeretettel üdvözöllek benneteket.

Márki Éva

November, az én praktikáim
Sok kérdést kaptam a táplálkozási rovat megjelenése óta. 
Mekkora, és milyen felszereltségű a konyhám: milyen gé-
pek, berendezések segítik a munkámat? Főzök-e naponta? 
Hogyan találom ki, mi kerüljön az asztalra… és még sorol-
hatnám. Most igyekszem válaszolni, és talán az én praktiká-
im másoknak is hasznára lesznek. A konyhám egy tízemele-
tes ház 55 n2-es lakásának főzőfülkéjéből és apró étkezőjéből 
összenyitott helyiség. Az átalakítás során beépített konyha-
bútor, egy medencés mosogató, és egy-, illetve két ajtónyi 
pult áll rendelkezésemre. A nagyobb helyet elfoglalja a mik-
ró, és a használati tárgyak; a mosogató és a tűzhely között 
egyajtónyi pult áll rendelkezésemre előkészítésre. (Zöldséget 
hámozni, panírozni, süteményt előkészíteni, stb. a viaszos 
vászonnal addig letakart étkező asztalnál szoktam ülve, így 
kímélve összetoldott gerincemet) A  tűzhelyem kerámiala-
pos, hőlég-keverős a sütőm. Van mosogatógépem, párael-
szívóm, nagy hűtőszekrényem, fagyasztóval. Gépek közül: 
daráló-reszelő, (hús, dió, cukor, tök, répa, stb.); botmixer, 
habverő, kenyérsütő-, és pirító, citromfacsaró, késélező. 
Az edényeim, késeim, serpenyőim kiváló minőségűek.  Spáj-
zom, éléskamrám nincs. Két kis kosárkában tartom (helyhi-
ány miatt) a zsugorban vásárolt vizek és narancslék tetején 
a burgonyát és a hagymát. Konzervek, saját lekvárok, olaj, 
liszt, cukor egy szekrényben, a fűszerek a fali tárolókban és 
a mosogató feletti szekrényben „laknak”. A főzés megter-
vezéséről példákat mondanék. Nincs időn naponta főzni; 
több ételt készítek egyszerre, vagy készítek elő a következő 
napokra. Először mindig a húst a pultnál, gumikesztyűben. 
Amikor ezzel készen vagyok, letakarítom a pultot, kidobom 
a kesztyűt. /Dagasztani is kesztyűben szoktam, ezzel megó-
vom a körmeimet./ Az ételekhez egyszerre hámozom meg 
az összes zöldséget. Megmosom, tálcára teszem; előkészület-
ként összeaprítom a hagymát; majd a többi étel főzése köz-
ben darabolom a megfelelő formára a zöldségeket. Igyek-
szem úgy előkészíteni a főzést, hogy egymás után azonnal 
tudjam használni a kerámia lapokat, így felhasználva az un. 
maradék hőt. 

Péntek kora délután értem haza a színházból, és a heti 
pizza, vagy rántott húsos szendvics után valami háziasra 
vágytam. Burgonyalevest főztem: (de nem a kádárit), mert 
volt benne a burgonyán és a répán-zöldségen kívül zeller, 
zellerszár, kelbimbó, kar�ol, brokkoli, paprika, paradicsom, 
és felkarikázott gyulai kolbász, valamint vajas galuska. Grí-
zes tésztát készítettem mellé. Praktikusan több adag darát 
pároltam meg egyszerre. Kétharmadát kisebb adagokban 
lefagyasztottam, miután kihűlt. /Így legközelebb, ha grízes 
tésztát szeretnék enni, csak tésztát kell pár perc alatt főzni./ 
A tésztából (széles-metélt) is kifőztem egy 25 dkg-os zacs-
kóval. Ebből is megmaradt a fele. Lehűtöttem. Barátnőm-
mel megosztottam a levest és a grízes tésztát, amihez a saját 
főzésű baracklekvárt csemegéztük. Szombaton vásárolni 
mentem. A reklámújság szerint leárazták a cukkinit, a da-

rált húst, a szilvát, a sonkát, és egyfajta reszelni is jó sajtot. 
A boltban megláttam, hogy a kar�ol is jóval olcsóbb. Vet-
tem 8 db közepes méretű cukkinit, kaprot, tejfölt, 1 kg-os 
darált húst, 1 kar�olt, 4 db gombát, sonkát, sajtot, szilvát. 
Otthon 4 cukkinit meghámoztam, lereszeltem, és a kapor-
ral (úgy, mintha tökkel dolgoznék) kiváló főzeléket főztem. 
A fagyasztómban volt még előkészített, sütésre váró paníro-
zott csirkemell, ez lett a feltét. A darált húst 3 felé osztottam. 
0,45 kg-ból rakott kar�ol, 0,4 kg-ból a töltött cukkini pá-
rolt húsrésze, kb. 8-9 dkg-ból olaszos ragú alap, a maradék-
ból pár aprócska húsgombóc készült. A rakott kar�olhoz 
először a kar�olt főztem 5 percig Vegetával, fehérborssal 
fűszerezett vízben, majd azt tálcára téve a levében kifőztem 
egy kis zacskó előfőzött rizst. A darált húst sok dinsztelt vö-
röshagymán megpároltam, fűszereztem, belekevertem a főtt 
rizst, 1 tojást, 1 nagy kanál tejfölt. A kar�olokat lapra vág-
tam, és beletettem egy sort a zsiradékkal kikent, zsemlemor-
zsával meghintett tepsibe. Erre simítottam a tölteléket, majd 
újabb sor kar�ol, végül tejföl következett, amit megszórtam 
zsemlemorzsával. Kb. 50 perc alatt elkészült a sütőben 175 
C légkeverésen. /A kb. 85 dkg darált húst együtt pároltam 
le. A kar�olhoz kicsivel többet használtam fel. A maradékot 
kihűtöttem, két nap után vettem elő a hűtőből, és töltött 
cukkinihez használtam fel. Átmelegítettem a mikróban 
egy nagyobb tálban. Adtam hozzá zabpelyhet, egy nagyobb 
összehabart tojást, fűszereket, és a 4 hosszában kettévágott, 
majd a „csónakokból” kikapart, összevágott cukkini belső-
ket. Átkevertem, visszatöltöttem a cukkinikbe, és 170 C-on 
kb. 50 perc alatt megsütöttem./  Dupla adag zöldséget (gyö-
kér, répa, zeller, zellerszár, apró kar�ol- és brokkoli rózsák, 
apróra vágott vöröshagyma, fokhagyma, 1 koktél paradi-
csom, 1 szelet paprika) olajon fedő alatt, kevergetve megpá-
roltam. A felét hozzáöntöttem a kar�olos-rizses főzővízhez, 
kicsit összeforraltam, leturmixoltam. Kitűnő zöldség krém-
leves lett belőle. A maradék zöldséget felöntöttem 7 dl forró 
vízzel, adtam hozzá 1 erőleves kockát. A kevéske darált húst 
összekevertem 1-1,5 kanál zabpehellyel, 1 összehabart tojás 
kb. felével, fűszereztem lestyánnal, Vegetával, fehérborssal, 
és hideg vízbe mártott kézzel aprócska gombócokat készítet-
tem, és főztem bele az erőlevesbe. A kb. 9 dkg darált húst 
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Gyógynövények mint fűszernövények
Napjainkban egyre nagyobb az igény a gyógynövények ott-
honi termesztésére. Azt azonban kevesen tudják, hogy sok 
fűszernövény egyben gyógynövény is.

Ezekre a növényekre általánosságban igaz, hogy inkább 
melegkedvelők, vízigényesek, és nem szeretik a huzatos 
helyeket. Ötletességünkön múlik, hogy ilyen környezetet 
teremtsünk számukra az erkélyünkön vagy a kertben is.

A fűszernövényekből folyamatosan vághatunk le friss haj-
tásokat, de csak keveset, hogy a növény tudjon regenerálód-
ni. Ha a növény értékes részeit télen is szeretnénk használni, 
érdemes a levágott hajtásokat, leveleket, virágokat, termése-
ket megszárítani, jól szellőző, tiszta, pormentes, száraz és nem 
túl meleg helyen. Nem kell aggódnunk, mert a visszavágott 
növény idővel újrahajt. Ha a gyógynövényeket szárításhoz 
szeretnénk begyűjteni, ezt a reggeli órákban tegyük, amikor 
a reggeli pára (főképp a kertekben) már felszáradt, ekkor ma-
gasabb a hatóanyag-tartalom is. A friss fűszernövényeket, ha 
az étel jellege megengedi, már az étel elkészítésének végén 
adjuk hozzá, így nem bomlanak el értékes összetevőik.

Azoknak a fűszernövényeknek, amelyek egyben gyógy-
növények is, közös tulajdonságaik is vannak. Mindegyik 
illóolaj-tartalmú, és hatnak az emésztésre. Fokozzák a gyo-
mornedv-elválasztást, étvágyjavító, görcsoldó, egyes növé-
nyek epehajtó hatásúak is, bélpanaszokra alkalmazhatóak, 
akár tea formájában is. Valószínűleg ez az oka annak is, 
hogy ételeinket fűszerezzük velük, megkönnyítik azok 
emésztését, és kellemes ízt adnak nekik. Az  alábbiakban 
azokat a fűszernövényeket soroljuk fel, amelyek valamelyik 
növényi részének gyógyhatása is van. A megadott mennyi-
ségek a szárított növényi részekre vonatkoznak.

Borsmenta: A borsmenta leveléből készített tea epe-
hajtó, epekiválasztást fokozó. Epekövességben nem alkal-
mazható. Megfázáskor köptető hatását használhatjuk fel. 
Mivel természetes mentolt tartalmaz, így 4 év feletti gyer-
mekeknél nem alkalmazható, mert gégegörcsöt okozhat. 
Alkalmazása: 2-3 gramm teából 1,5 dl vízzel forrázatot ké-
szítve. Friss levelét limonádéba téve, kellemesen üdítő italt 
készíthetünk nyáron.

Kakukkfű: A kakukkfű herbája (virágzata) felső légúti 
hurutokban alkalmazható. 1-2 grammból készítünk for-
rázatot, mely naponta többször használható belsőleg. 12 
éven aluli gyermekeknek nem ajánlott.

Majoránna: A majoránnának a levelét teaként is főleg 
étvágygerjesztőként, gyomorerősítés céljából alkalmazzuk.

Zsálya: A zsálya leveléből készült tea szájnyálkahár-
tya- vagy torokgyulladás kezelésére alkalmas. Enyhe bőr-
gyulladások kezelésére is alkalmazható. Mindkét esetben 
2,5 g zsályalevélből 150 ml vízzel kell forrázatot készíteni. 
Ezenkívül hőhullám esetén 4-6 gramm levélből készített 
forrázat csökkentheti a panaszokat.

Szurokfű (oregánó): A szurokfű levelét és virágát meg-
fázás, köhögés esetén alkalmazhatjuk. Egy evőkanálnyi 

drogot 2,5 dl vízzel leforrázunk és megisszuk. Ez naponta 
3× ismételhető.

Lestyán: A lestyán 
levelét fűszerként hasz-
nálják, egyes helyeken 
fejfájás elleni borogatásra 
alkalmazzák teáját. Gyö-
kerét pedig vizelethajtó 
teaként alkalmazhatjuk, 
szokásos adagja napi 4-8 
gramm drog, bőséges fo-
lyadékfogyasztás mellett.

Ánizs és édeskö-
mény: Az ánizs és édes-
kömény termését szintén 
alkalmazhatjuk fűszer-
ként és gyógynövény-
ként is. Előzetesen dörzsmozsárban aprítva a termést (így 
jobban kioldódnak a hatóanyagok), majd forrázatot készít-
ve emésztésjavító teaként, megfázással társult köhögés ese-
tén köptető hatású a teájuk. A két gyógynövényből készített 
teának tejszaporító hatása van. Az anyatejbe is belekerülő 
hatóanyagok a csecsemők hasfájását is csökkentik.

Petrezselyem: A fűszernövények közül kihagyhatatlan 
a petrezselyem levele, hajtása, melyből a népi gyógyászat-
ban vízhajtó, görcsoldó hatású teát készítenek, azonban ezt 
vizsgálatokkal nem bizonyították.

Zeller: Ugyancsak gyakran használt a zeller levele, gu-
mója, szára. A keleti népi gyógyászatban vesekő, húgyúti 
fertőzés kezelésére is alkalmazzák. Egy érdekesség: egy 
nemrégiben megjelent tanulmányban a zellertermés kivo-
natának vizsgálatakor megállapították, hogy dózisfüggően 
képes meggátolni az Escherichia coli baktérium megtapa-
dását a húgyhólyagsejteken. 

Bazsalikom: A bazsalikom Indiából elterjedt növény, 
melynek virágos hajtását használjuk fűszerként, a gyó-
gyászatban pedig illóolaját alkalmazzák. A  fűszernövényt 
emésztési panaszokra, pl. étvágytalanság, pu�adás esetén 
lehet alkalmazni, ekkor naponta 3 gramm szárított nö-
vényből kell teát készíteni, főzetet.

Mint minden növényt, a fűszernövényeket sem lehet 
korlátlan mennyiségben alkalmazni, egyrészt mert nem ér-
vényesül igazán az ízük. Másrészt a bazsalikom illóolajá-
ban magzatkárosító anyag van, így érdemes főzéskor a 
reáis mennyiségekhez tartani magunkat, ez nem okozhat 
gondot.

Levendula: Bár nem fűszernövény, de gyakran ültetett 
gyógynövény és szörpök összetevője a levendula. Ha teáját 
nyugtató célra szeretnénk alkalmazni, keskenylevelű leven-
dulát, vagy más néven francia levendulát ültessünk.

dr. Huszár Zsoltné, szakgyógyszerész
Forrás: Webbeteg.hu 
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Reggel vagy este kell fürödni?
A tudományos álláspont szerint este, de nézzük, miért is.
Olyan egyszerűnek tűnik a válasz: amikor akarunk. Köz-
ben az embernek az is eszébe jut, hogy „nehogy már ezt is 
megmondják”, erről nincs szó, csak épp a tudománynak 
is van véleménye a témáról. Jól tesszük, ha meghallgatjuk.

Először persze azt is tisztázhatjuk, mi a jobb, a fürdés 
vagy a zuhanyzás. Rezsiszempontból biztos, hogy a zuhany, 
de valószínűleg higiéniailag is, hiszen jobb a koszt leöblí-
teni, mint dagonyázni benne. De akinek nem inge, ugye.

A tudomány szerint
A tusolással kapcsolatban egyértelműen elkülönülnek a tá-
borok: este vagy reggel. Az esti tusolásra szavazók szerint 
nincs is jobb egy �nom napzáró zuhanyzásnál, ami ellazít, 
megtisztít, és már fel is készít az illatos és pihentető éjszakai 
élményre. Akik a reggeli tusra esküsznek, fel sem tudnak 
élénkülni korai vízpergetésük nélkül, ledobják a pizsamát, 
és egyből fordulnak be a zuhany alá még félálomban – ha 
igazán pro�k, a hideg-meleg vizet is váltogatják a tus alatt.

És mit mond a tudomány? Az esti zuhanyra szavaz, egy-
szerűen azért, mert jobb, ha a nap végén megszabadulunk a 
lerakódott szennyeződésektől. A bőrünkön élő mikrobákkal, 
a mikrobiomunkkal ugyanis baktériumok és szennyeződések 
keverednek. Nemrégiben készült el a Human Microbiome 
Project, egy hatalmas globális vállalkozás, ami a mindenna-
pi életünkben minket kísérő mikrobák teljes komplexitását 
tárja fel. Pontosabb genetikai szekvenálás mellett több mint 
500 különféle fajt tudott azonosítani csupán a bőrünkön.

Mikrobiomunk baktérium-összetétele egyedülálló, ezért 
egyes tudósok „második genomként” írják le. A mikrobi-
om a testrészek függvényében is változik: egyes testrészek 
tele vannak élő organizmusokkal, máshol kevesebb talál-
ható. A legtöbb baktérium előnyös számunkra, szimbiózis-
ban él a testünkkel, de vannak, amik kórokozóként visel-
kednek, és gyengítik a védekezőréteg egyensúlyát.

AZ ESTI TUSOLÁS AZÉRT IS FONTOS, MERT 
A  HELYEK, AHOL NAPKÖZBEN ELŐFORDU-
LUNK (MUNKAHELY, TÖMEGKÖZLEKEDÉS, 
BOLTOK) TELE LEHETNEK KÁROS BAKTÉRIU-
MOKKAL, AMIK LETELEPSZENEK BŐRÜNKÖN.

A megoldás a zuhany lehet, már csak azért is, hogy az 
ágy ne legyen baktériumfészek, hanem segítse elő a bőr éj-
szakai regenerálódását.

Esti relaxálás
Az esti zuhany ellazít, ha nem túl forró a víz, akkor ugyanis 
megemelkedik a testhőmérséklet, és nehezebb lesz elalud-
ni. A reggeli zuhanynak is vannak azonban tudományosan 
alátámasztott előnyei, ilyen a vérkeringés serkentése, ami 
energiát ad, de csak akkor, ha hűvös a víz – nem jéghideg, 
de annyira hűvös legyen, hogy ne akarjunk sokáig alatta 
állni.

Ha ilyen jó reggel is, este is, akkor arra gondolhatnánk: 
ötvözzük a kettőt, és tusoljunk kétszer, reggel és este is. De 
ez nem jó ötlet, túl sok vizet fogyasztanánk, és a villany-
számla is nagyon megugrana. Ráadásul a bőr sem örülne 
neki, mert a sok öblítés gyengítené a mikrobiomot.

A víz hőmérsékletét tekintve nincs nagy meglepetés: ne 
legyen se túl meleg, se túl hideg, a meleg ugye megnehezíti 
a pihenést, a hideggel meg az a baj, hogy felélénkít, de a 
hám pórusait és szöveteit is összehúzhatja, így meggátolja a 
megfelelő hidratálást.

Ezért ébredünk fel különösebb ok nélkül 
az éjszaka közepén
Sokan küzdenek a problémával, mégis kevesen tudják 
csak, mi okozza, hogy minden éjszaka hajnali három 
óra minden különösebb ok nélkül körül felriadnak. 
Az  okok megtalálásáért azonban sem az ördögűzőt, 
sem a pszichológusunkat nem kell elkezdeni őrülten 
tárcsázni, ugyanis a különös szokásért a cirkadián rit-
musunk és a szervezetünkben hajnalban lezajló folya-
matok felelhetnek.

Vélhetően mindenki találkozott már olyan emberrel a 
közvetlen környezetében, aki ha az egész lakás a feje tete-
jére áll is mellette, akkor sem ébred fel semmire az éjszakai 
alvás közben, azonban nem mindenki ilyen szerencsés. Ta-
lán nem is sejtenénk, de nagy számban vannak olyanok, 
akik minden különösebb ok nélkül minden éjszaka – sok 
esetben hajnali három és négy óra között – felébrednek, 
utána pedig már csak a szerencsésebbek tudnak könnyen 
visszaaludni. 

Nem kell azonban megijedni, szó sincs horror�lmekben 
megjelenő, mindig egy adott időpontban megjelenő szel-
lemekről és démonokról, a felébredés a legtöbb esetben az 
alvási ciklusokkal magyarázható. 

Az alvási ciklusok, amelyek kilencpercenként váltakoz-
nak, öt fázisból állnak. Az első fázis az, amikor az ébrenlét-
ből átkerülünk az alvás állapotába. A következőben lelas-
sul a légzésünk és a szívverésünk is, majd a harmadik és a 
negyedik fázisban elérünk az alvás legmélyebb pontjához. 
Ezeket a szakaszokat NREM, azaz gyors szemmozgással 
nem járó szakaszoknak is nevezik. Végül az ötödik fázis-
ban következik be az úgynevezett REM-alvás, azaz a gyors 
szemmozgással, álommal járó szakasz.

Ennek ellenére az utolsó kevésbé mély alvással járó sza-
kasz, azaz olyankor van a legnagyobb esély arra, hogy bár-
milyen kis neszre, zajra vagy moccanásra felriadunk. Hiába 
azonban a kellemetlen ébredés, esetenként ébredések, nem 
biztos, hogy az illető minden egyes alkalomra emlékszik 
reggel, amikor felkel. Van, aki azonban nem ennyire sze-
rencsés, és rendkívül nehezen fordul át a másik oldalára, és 
folytatja könnyedén az alvást…

Hajnali három és négy között riadunk fel 
Legtöbbször általában hajnali három vagy négy óra körül 
ér fordulóponthoz  a normál éjszakai alvás. A test hőmér-
séklete ugyanis akkor kezd el emelkedni, az alvási vágy 
csökken, a melatoninszintünk, azaz az alváshormon mérté-
ke eléri a csúcsot, és a kortizol, azaz a stresszhormon szintje 
is megnő, hogy a szervezetünk felkészüljön a napra – így 
ezekben az órákban sokkal könnyebben felriadhatunk. 

Talán meglepő lehet, de mindez nem a környezetünk 
hatására történik – így ezek a mechanizmusok nem a nap 

első sugarainak megjelenésétől függenek, hanem a cirka-
diánritmusunktól. 

Valójában tényleg sokszor felébredünk éjjelente, a köny-
nyű alvás pedig gyakoribb az éjszaka második felében, mint 
az elalvást követően. Sokszor pont a mély alvás fázisa miatt 
nem is észleljük az ébredéseket, de mindez egy kis stresz-
szel kiegészülve már jó eséllyel sokkal éberebbé és öntuda-
tos állapottá teheti ezeket. Emiatt talán nem is meglepő, 
de a stressz az egyik legfőbb okozója annak, hogy rosszul 
vagy nehezen alszunk. Hajnalban pont ez okozhat fejfájást, 
ugyanis a testünk alapvető biológiai működése, kiegészülve 
az alapvető stresszes állapottal, jó eséllyel tényleg felébreszt-
het és álmatlanságba taszíthat minket a korai órákban. 

Van megoldás!
Sokan, ha már megébrednek, úgy döntenek, meglátogat-
ják a mosdót – a szakértők szerint azonban ez korántsem 
ajánlott. Ugyanis ha elhagyjuk azt a helyet, ahol felébred-
tünk, már sokkal nehezebb visszaaludnunk, mint ha ott 
maradnánk, és azonnal megpróbálnánk. Ennek a nyugal-
mi pulzusunkhoz van köze, ugyanis ha felkelünk, felgyor-
sul a szívverésünk, amelynek a kitérőt követően újra le kell 
lassulnia ahhoz, hogy esély legyen a visszaalvásra. 

Megébredéskor a legtöbb ember először a telefonját vagy 
az óráját nézi meg, ami szintén kerülendő, hiszen ez szo-
rongást okozhat, ami a stressz megemelkedésével csökkenti 
a visszaalvás valószínűségét. Az alkoholfogyasztás sem java-
solt, hiszen annak ellenére hogy egy-két pohár italt követő-
en könnyebben álomba merülhetünk, már nem biztosítja 
az éjszakai pihentető és nyugalmas alvást. Ennek az az oka, 
hogy az alkohol megakadályozza, hogy a triptofán – egy 
aminosav, amely segít az alvásban – eljusson az agyba.

Vélhetően lassan már minden olyat felsoroltunk, ami 
miatt úgy gondolnánk, hogy nyugodtabban alhatunk, az 
alvásszakértők abban is egyetértenek, hogy a megfelelő hő-
mérséklet is rendkívül fontos az alvás szempontjából: az az 
optimális, ha 18 fokra tekerjük le a termosztátot.

Ugyan alkohol és mosdó nélkül elég nyomasztónak tű-
nik a pontos időt sem tudva a hideg, sötét szobában gub-
basztani, másnap talán mindenki hálás lesz magának, ha 
megfogadja ezeket a tanácsokat.

Forrás: Index

Képben mondom el….

SOSE BECSÜLD ALÁ  
A KIS LÉPÉSEK JELENTŐSÉGÉT
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Bajor Imrére 
emlékezünk
Bajor Imre meghatározó alakja volt a színésztársadalom-
nak, ahogy a tévészakma is sokat köszönhet neki. A színész 
1957. március 9-én látta meg a napvilágot Budapesten, és 
egész hamar megtalálta a helyét, 19 évesen már az Állami 
Déryné Színházban játszott. Különösen sokat köszönhe-
tett a Jászai Mari-díjas Verebes Istvánnak, aki a Hajós utcai 
Balettcipő nevű mulatóban fedezte fel, majd neki köszön-
hetően a Játékszínben is szerepet kapott egy darabban.

Számtalan színházi szerep kötődik a nevéhez, a leghíresebb 
mind közül a Mágnás Miska című operettben való alakítása, 
amelyben Miska bőrébe bújt – ám egészségügyi gondjai mi-
att végül 2010-ben átadta másnak a szerepet. Összesen 43 
darabban tűnt fel a pályafutása során, ám sokszor beszámolt 
róla, hogy minden előadása előtt ugyanúgy izgult, ezt egyál-
talán nem tudta levetkőzni magáról az évtizedek alatt. 

Létezik egyfajta elvárás velem szemben, amelynek meg 
kell felelnem. Minden este meg kell nyerni a közönség szí-
vét, hiszen mindig mások ülnek a nézőtéren. Színre lépés 
előtt nap mint nap izgulok, de ez jó fajta stressz. Ha már 
nem lenne, akkor abba kéne hagynom a pályát – mondta 
akkor a színész, aki még a Hyppolit, a lakáj 250. előadásán 
is ugyanakkora lámpalázzal állt színpadra, mint az elsőn. 

A határ a csillagos ég
A Hyppolit, a lakájban nyújtott szereplésének köszönhette 
egyébként azt is, hogy a Szomszédok atyja, Horváth Ádám 
megkereste őt, és felajánlott neki egy szerepet, így 1990-
től kezdve három éven át egy meleg női fodrászt, Oli urat 
játszhatta a szériában, aminek hála az egész ország meg-
ismerte, és beindult a szekér. Sorra jöttek a tévés, �lmes 
felkérések, amiknek Bajor eleget is tett. Sőt, Oli úr egyik 
híres mondása, a Csóközön, olyan legendássá vált, hogy 
egyik önálló estje is ezt a nevet kapta, járta vele az országot.

A nézőközönség azonban leginkább a Heti Hetesből is-
merhette meg, amelynek olyan ikonikus szereplői voltak, 
mint Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Farkasházi Tivadar 
és Verebes István. Főképp Gálvölgyi volt az, akivel különös 
kapocs alakult ki közöttük. Egy hullámhosszon voltak és 
még a humoruk is annyira megegyezett, hogy teljesen ter-
mészetesnek hatott, amikor ugratták egymást. 

Bajor egy interjúban arról is beszámolt, szerinte mi mi-
att vált ennyire sikeressé a Heti Hetes, ami hosszú évekre 
bebetonozta magát a legnépszerűbb műsorok közé:

Tudja, miért olyan sikeres a Heti Hetes? Mert ismert 
emberek beszélgetnek. Beszélgetnek. Ma olyan, hogy be-
szélgetnek emberek, nos ilyen nincs. Egyszerűen nem 
ülnek le, nem találkoznak. Ezeréves jóbarátok, akik soha 
nem vesznek össze. Egész egyszerűen öt percük nincs erre, 
mert rohannak a megélhetés után, teljesen őrült módon.

A Heti Hetesben egyébként gyakran élcelődtek az alko-
holproblémáin is, amiről több interjúban is őszintén be-
szélt, és elismerte, szokott inni. Mint korábban mondta, 
az őt érő állandó stressz miatt kezdett el italozni, sőt ciga-
rettázni is, mivel le akarta vezetni valahogy a feszültséget. 

Igen, időnként iszom. Álságos lenne azt mondani, hogy 
nem, pláne egy ilyen szakmában, ahol mindennap névna-
pot, születésnapot, meg ilyen-olyan jubileumot ünnepe-
lünk. A régi nagy színészkollégák is állandóan ittak, csak 
mindig letagadták. Tulajdonképpen mindenki ivott.

 – magyarázta akkoriban, illetve azt is hozzátette, ő volt 
az első Magyarországon, aki be merte vallani, hogy a szín-
házban a büfé és a pénztár érdekli a legjobban, ezért egy 
fegyelmit is kapott. Akkori állítása szerint legalább 35-öt.

Bajor a Szomszédokhoz hasonlóan vicces karaktert 
alakított az RTL Klubon futó Pasik! című sorozatban is 
2000–2003-ig, amelyben szintén a Hernádi–Gálvölgyi–
Bajor-triumvirátus merítette ki a humorfaktort. 

A tévés szereplések mellett Bajor a rádiózásban is reme-
kelt, a Rádiókabaré című műsor – ami a Kossuth rádión 
fut azóta is – oszlopos tagjává vált. Sőt, a �lmezés terén is 
nagyot alkotott. Szerepet kapott többek között a Meseau-
tó, az Egy szoknya, egy nadrág, illetve a Le a fejjel! című 
alkotásokban is, utóbbiban egyébként szintén Hernádi Ju-
dittal és Gálvölgyi Jánossal együtt alakított. 

Bajor Imre egész életében olyan szerencsés helyzetben 
volt, hogy kíváncsiak voltak rá az emberek, így számtalan 
felkérést kapott, ám azt ő sem gondolta, hogy egy szempil-
lantás alatt fog munkaképtelenné válni. 2009-ben ugyanis 
eltörte a bokáját, amiből nem tudott olyan gyorsan fel-
épülni, mint arra számított, így színházi és tévés szereplé-
seit is le kellett mondania. A kialakult helyzet depressziós 
állapotot idézett elő nála, ami kiküszöbölhető lett volna, 
ha tud dolgozni, de sajnos erre képtelen volt. 

Két évvel később kimerültség miatt került kórházba, ám 
akkor kiderült, hogy a vérnyomásával sincs minden rend-
ben. 2014-ben megtudta, hogy agydaganata van, így újra 
kórházba került. Bár egészen Kínáig elment, hogy a hagyo-
mányos kezelések mellett egy ottani orvos is segítse gyógyu-
lását, ám végül nem kezelték. 2014. augusztus 6-án váratlan 
hír érkezett: Bajor Imre 57 éves korában elhunyt.

Játékok egykor 
és most
Régen a gyerekek minden játékszert maguk, esetleg szüle-
ik, idősebb testvéreik készítették.  Szinte minden fellelhető 
anyagot felhasználtak ehhez, pl. a szárnyasok mellcsontjá-
ból ökröt fabrikáltak, s legfeljebb a búcsúkban, vásárokon 
kaptak játékot. Csak a XIX. században jelentek meg a já-
tékboltok. 

Szép Ernő a „Nem volt játékom” című versében felso-
rolja, mi minden után vágyakozott kisgyerekként: 

„Ponnilovon sose ültem, …Kis biciklin se repültem, …
Nem volt szép kis kerékpárom,… Nem volt képes mesés-
könyvem, … Sohase volt színes kockám, …Kis kastélyom, 
kis tornyocskám,…Kis hajócskám, kis vasútam, …Én 
nem kaptam kardot, csákót, Szép sárgaréz messzilátót…”

Elevenítsünk fel néhány játékszert és játékot a saját, 
vagy felmenőink �atalságából.

Télen a �úk bandákba verődve mentek a befagyott ta-
vakhoz, tócsákhoz csúszkálni, korcsolyázni. A lányok csut-
ka-, csuhé- és rongybabákkal játszottak, a kicsik kukori-
cacsutkából építettek tornyocskákat. Tavasszal és nyáron 
virágkoszorút lehetett fonni, fűzfasípot, bodzapuskát ké-
szíteni, bodzabokor kibelezett ágából. A hozzávaló golyót 
vízbe áztatott, jól összenyomkodott kenderből gyúrták. 
Népszerű volt a csúzli is, aminek markolata egy villa ala-
kú ág, rajta két gumiszalaggal. A kavicsot egy hosszúkás, 
kerekített bőrdarabba helyezték. Ez általában egy elnyűtt 
bőrcipő nyelvéből készült.

A bigézés lényege, hogy egy, két végén kihegyezett fács-
kát, a bigét kell ütőfával eltalálni. Az ütőfával ráütnek a 
bige egyik végére, mire az felrepül a levegőbe, ekkor kell 
újra elütni, minél messzebbre. A  papírsárkány nádkeret-
re erősített csomagolópapírból készült, s kedvező széljárás 
esetén magasra szállt.

Akár zenekart is össze lehetett volna állítani a házilag 
barkácsolt zúgattyúval, kereplővel, fűzfasíppal felszerelt 
gyerekcsapatból.

Karikahajtás, ugrókötelezés, zsinórjáték – egyikhez sem 
kellettek drága anyagok, kellékek. 

A labdaiskolát fal mellett játszották. Először két kézzel 
a falhoz dobták a labdát, majd elkapták. A következő do-
báskor tapsoltak is egyet, és így tovább, egyre nehezedő 
feladatokkal.

Bár egyes feljegyzések szerint jojóval már i.e. 500-ban 
is játszottak gyerekek, máig töretlen karrierjét az 1920-as 
évek tömeggyártásának köszönheti. 

Az ügyességi játékok sorába tartozik az ugróiskola is. 
Felrajzolták, például a homokba egy bottal, vagy az asz-
faltra krétával az ugróiskola kockáit, majd a játékos, kavi-
csot dobálva a kockákba, fél lábon végig ugrálta az alakza-
tot. Ha vonalra lépett, vagy rossz helyre dobta a kavicsot, 
„megbukott”. 

Jól ismert játékok ma is a bújócska, a fogócska, az „erre 
csörög a dió”, a számháború.

Sok régi játék ma már múzeumok féltve őrzött darabja. 
A legősibb és legelterjedtebb játékszerek közé tartoztak 

a babák, amelyek már az ókorban is léteztek. Agyagbabák 
is fennmaradtak, amelyek kezét és lábát zsinórral erősítet-
ték a testhez, így mozgathatók voltak. Készítettek fából, 
viaszból, terrakottából, alabástromból, papírból és később 
porcelánból is babákat. A szép, színes babaruhák a felnőt-
tek ruhatárát másolták, így a babák az adott kor divatjáról 
is árulkodnak. A babaházak pedig a korabeli lakáskultú-
ráról adnak képet. A papírból készült babaházak viszony-
lag olcsók voltak, így a kispénzűek is megvásárolhatták. 
A gyermekek pedig otthon megfesthették a babaház be-
rendezését.

A babáknak és egyéb, régi játékoknak állandó kiállítási 
helyük van az országban, így Kecskeméten, a Szórakaté-
nusz Játékmúzeumban és a székesfehérvári Hetedhét Já-
tékmúzeumban. Ez utóbbi 18-19. századi játékokat mutat 
be, Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet Magyar-
országon egyedülálló és Európában is elismert játékgyűj-
teményével. Miniatűr tárgyakkal berendezett babaszobák, 
apró játékok, különféle kirakók és társasjátékok, hajók, 
mozdonyok és más tárgyak láthatók az állandó kiállításon, 
melynek darabjait a Moskovszky család 70 év alatt gyűj-
tötte össze. Itt a legrégebbi babák és játékok az 1700-as 
évek babakészítő mestereinek munkái. A mintegy négyezer 
darabból álló gyűjtemény különösen értékes darabja egy 
Napóleon korából származó baba, aminek életkorát a haj-
viselete alapján határozták meg.

Napjainkra már közel hatvanezer muzeális értékű da-
rabot őriz a Szórakaténusz Játékmúzeum, közöttük az 
ősi eredetű csigacsont-játékokat, amelyek az állatok hátsó 
lábának ízületében lévő csigacsontból készültek, egyszerű 
népi játékokat, valamint a polgári világ míves kivitelű gyári 
játékait, s a hazai iparművészet egyedi játékszereit. 

A játékmúzeumok látogatása minden korosztálynak él-
ményt nyújt: nosztalgikus érzéseket, vagy a rácsodálkozás 
örömét.

Szádvári Lídia
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A szürke hétköznapok apró csodái
Egy napfényű délelőtt a Főtéren nézelődtem a meleg verő-
fényben. Körbe pillantottam a téren, s a szemem átsiklott 
az erkélyeken, fákon, virágokon. Arcok tűntek fel, alakok 
mozogtak. Gondoltam, hogy minden pillanatot meg kell 
élnem. Oda kell �gyelnem az apró jelekre. Miközben ezen 
gondolkoztam, megláttam egy anyát három gyermekével. 
Fakó arcán szomorúság ült. A  legkisebb �ú lassú, kon-
centrált mozdulatokkal, tipegve haladt. Szoborszerű arca 
mozdulatlan volt. Anyja kezébe kapaszkodott, mint vala-
mi mentőkötélben. Szemét a Napra fordította, valószínű, 
érezte a fény csillogását. A téren lévő rácsos padok egyikére 
ültek, és a kicsi rögtön anyja ölébe süppedt. A nagyobbacs-
ka az anyja karján feszülő fonott kosár felé nyúlt. Éhes va-
gyok – mondta hangosan. Szülője egy mozdulattal jelezte 
akaratát, majd később ehetsz belőle, mondta. De a gyerek 
újra próbálkozott, és talált! Egy édes vajas süteményt vett 
elő egy barna papírzacskóból. A mélyen cukros illatfelhő 
szerte-szét hullámzott. Az  eleven kis ajkak felkészültek, 
de csak egy–két harapás volt. Majd otthon a többiekkel 
folytatjátok, szólt a parancs. A gyerekek szomorúan nézték 
anyjukat. A kicsi párnás, érzékeny kis ujjaival végig simí-
totta anyukája arcát (leolvasta), közben érezte érzéseit. Ő 
látássérült. A  barnára festett rácsos padok közben meg-
teltek, sok ember ült egymás mellé. Bezárkóztak maguk-
ba, szótlanul rejtőztek. Pedig mindenki rejteget egy–egy 
regényre való anyagot. Barátságosan tekinthettek volna 
a másik emberre. Nem ostromolták egymást, pedig csak 
egy mosoly is táplálja a jóindulatot. Néhányan a mobiljuk-
ba hajoltak és a fejhallgatókból előtörtek a rekedt dobok 
hangjai. Néhány �atal arcukat összepréselve babrálták a 
kütyüket, beszédnek nyoma sem volt. Ők is unalmas tét-
lenségben vesztegeltek. Megjegyzem: a magány komfortz-
ónája veszélyes is lehet.

Azt hiszem, mi emberek társaságra teremtettünk, nem 
individualitásra. E csendes lüktetésben valaki kipukkasz-
totta a rágógumiját. A gyerekek jóízűen kacarásztak ezen. 
Majd újra felerősödött a sütemény iránti vágyódásuk. Mi-
kor ehetünk? Nagyon éhesek vagyunk – szinte kiabálták. 
Ekkor váratlanul egy ősz hajú fér� felállt és a kis család 
felé indult. Fiatalosnak tűnt, lágyság volt az arcán. Termé-
szetesnek látszó mosollyal köszöntött. Valószínű, hogy őt 
is utolérték az évek, életének nagyobb része már a múlté. 
Odalépett az anyához, és kérte, maradjanak még, néhány 
percre elmegy, de nemsokára vissza fog jönni. Nagyon 
kérem, várjanak meg. A gyerekek már nagyon nyugtalan-
kodtak, de hip-hopp vissza is érkezett kezében egy óriási 
táska édes, vajas süteménnyel. Amikor elment, még idegen 
volt. Megmutatott valamit magából, megnyitotta a lelkét. 
Fogadják el tőlem – mondta kedvesen. Szívének mélyén 
megérezte, hogy jót tegyen velük. Az  anya gyanakvóan 
méregette, majd kellemes nyugtalanság rezzent át testén. 
Köszönöm, nagyon szépen köszönjük – mondta. Köz-

ben az arca mosolyra húzódott és rajta felejtette a fér�n 
a tekintetét. Akik látták, tanúi lehettek a feltétel nélküli 
szeretetnek. Szeretetével megtalálta a szívükhöz a kulcsot. 
A kis lurkók vidáman faltak, éles kis fogaik gyorsan fúród-
tak bele a sütikbe. A legkisebb volt a legtürelmesebb. Az ő 
kezében is ott illatozott a �nom sütemény. Ők megélték 
együtt a boldog pillanatot. Ez is a szürke hétköznapok apró 
csodája volt.

Az önzetlen segítés boldoggá és szabaddá tehet. Éljünk 
nagylelkű kapcsolatban másokkal. Jó lenne, ha képesek 
lennénk elgondolkodni mások életén, és nyitottnak len-
ni mások felé.  Úgy gondolom, ne hanyagoljuk el azokat, 
akik igazán megérdemlik �gyelmünket: a szeretteinket.

Fehér Levente

Szociális gondoskodás Gyöngyösön 2.

2022. október 28-án tette közzé a Magyar Posta, hogy 
mely postahivatalokat zár be „ideiglenesen”.

Gyöngyös közigazgatási körzetében a Mátrafüredit és a 
Gyöngyös, 2.sz. Postát, amely a „Nyolcvanasi lakótelep” 
egészét, de valójában az egész várost érinti.

A lakótelepen zömmel idősek, egyedül élők, egészség-
ügyi/szociális gondoskodásra szorulók élünk.

Hosszú évek alatt  – szó szerint percekért/megállókért/
útvonalért – aprólékos küzdelem eredményeként alakította 
ki a Város Önkormányzata a Volánbusszal a helyi közle-
kedési rendszerét, amely megpróbálja jobban �gyelembe 
venni, hogy a Nyolcvanasi lakótelepen élők – rászorultak 
- eljussanak a városba ill. eljussanak a Kórház- és Rendelő-
intézetbe s vissza is tudjanak jönni tömegközlekedve.

Ebbe bele volt kalkulálva a 60 (!) éve működő Gyön-
gyös, Szövetkezet út 2.sz. alatti 2.sz. Posta is.

A „kihasználatlan” – általános minősítést kapott hivatal 
több alkalommal helyettesítette a jobb feltételek között és 
nagyobb létszámmal dolgozó 1.sz. Postát annak leállása-
kor, a hosszú várakozási idő miatt inkább ide jöttek dolga-
ikkal a városlakók. A körzetes képviselők �gyelembe vették 
a lakosság igényeit és térítésmentes parkolók is mindig ren-
delkeztek üres hellyel.

Előfordult – kisegítésként – a 2.sz hivatal dolgozói kö-
zül elvezényeltek embereket és a hivatal vezetője és egy dol-
gozó biztosította és hajtotta  a forgalmat.

Így ért minden itt lakót teljesen váratlanul, hogy kihasz-
nálatlanság általános indokkal – a mintegy 40 % állami 
tulajdonban lévő cég bezárja.

Ezáltal gyakorlatilag ellehetetlenül az itt élők napi élete, 
hiszen mintegy 2.3 km-t kell gyalog megtenni a feljutáshoz 
és ugyan ennyit vissza az 1. sz. Postához.

A Gyöngyösi Képviselő Testület – nyilvánosan közve-
tített – rendkívüli Testületi Ülésen (egyhangú szavazással) 
megbízta a Város Polgármesterét a tárgyalásokra. Ugyanígy 
minden variációt felajánlott – javasolt, a heti korlátozott – 
3 napos nyitvatartással kezdődően.

A kormányzati elvonások és valótlan hivatkozások el-
lenére a Grémium a szűkös anyagi körülmények ellenére 
felajánlotta, hogy �zeti a 2. sz. Posta rezsiköltségét is teljes 
részben vagy 50 %-ban. Ez számomra azt jelenti, hogy a 
salátatörvénnyel a szociális ellátásból önmagát kivonó ál-
lam helyett még �zet a város mintegy 28.000 állandó la-
kosa érdekében.

Nyomatékosítandó a lakosság véleményét először Mát-
rafüreden majd a 2. sz. Postánál volt aláírás gyűjtés és „em-
lékezés”.

Nekem megható volt, ahogy a 2. sz. Posta „régi” dolgo-
zói is eljöttek – tapssal fogadtuk Őket és a gyors beszélgetés 
során kiderült, emlékeznek ránk, idősekre, nyugdíjasokra, 
egyedül élőkre.

Másik ilyen megható része volt az eseménynek, amikor 
ismertetésre került az Önkormányzat Képviselő Testületé-
nek egyhangú döntése és a szervező/rendező megköszönte 
a dolgozók munkáját – spontán vastaps volt – mert bizony 
a postahivatalban dolgoztak.

Ennyit tehettünk és ennyit tehet a Gyöngyös Városi 
Önkormányzat ill. Képviselő Testület a város lakóiért, idő-
seiért – rászoruljaiért.

Borsi Miklós
nyugdíjas,
Gyöngyös

Gáspár Klára: Játsszunk békét!

A játékpuska ropog, villog a �ú kezében.

– Bumm! Bumm! Meghaltál! – kiáltja keményen.

Győzelmi mámortól ragyog az arca,

nem érdekli őt az ellenség fájdalma.

– Na, állj fel! Kezdjük el újra!

Én erre futok, és te szaladj amarra!

Most lehetsz te a jó, és én leszek a gonosz!

Ki akarsz lenni: ukrán vagy orosz?

– Én magyar maradnék, ezt a nyelvet értem,

és nekem te ne legyél az ellenségem!

Arra kérlek inkább játsszuk el a békét,

és halkan lopózva lessük meg a fecskét!

Csodás, ahogy gondosan fészkét építi,

a sárgolyókat szorgosan az eresz alá teszi.

– Jaj, veled semmit sem lehet!

Békét játszani? Jól elvetted a kedvemet.

Sose hallottam még ilyen unalmasat.

Legalább a fecskék ellen legyünk mi a rohamcsapat!
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 – Az idő fogságában (2012) 
 – A boldogság hangja (2015)
 – Emlékeimben keresem a menedéket (2015)
 – A régi ház előtt esti csendben (2018)
 – Tűzre lobban bennem az elmúlás (2020)
 – Egy vagyok a végtelennel

Negyvenhárom antológia, közük a Kanizsa Antológia 
társszerzője. A Raszter Könyvkiadó segítségével 2004 év-
ben kiadott Minden idők csókja című antológiában Falu-
dy György zsűrizte versét. Írásait több nyelvre (eszperantó, 
német, román, �amand, lengyel) lefordították. 

 – Megosztott Primavera – díjat kapott 2005-ben, 
 – Mosoly – díj 2009-ben. 
 – 2008-ban Krúdy Díszoklevél.
 – 2009-ben Budapesten a Krúdy Gyula Emlékbizott-

ság a Kéhli Szalonban, 
 – Krúdy Gyula egykori törzshelyének dísztermében 
 – Krúdy díj bronz emlékéremmel tüntette ki.

Riersch Zoltán

Született 1948-ban, egy mindszenteki ködös hajnalon, a 
második világháború utáni fényes szellők ideológiai vihará-
ban, a Kis-Balaton lába alatt, a Karosi hegyek árnyékában 
álmosan csörgedező Mosó patak partjától éppen egy vers-
nyire, a festői környezetben, és néha álmos nyugalomban 
élő, ám identitására, történelmére, hitéletére, kultúrájára 
és sportjára méltán büszke, vasár és ünnepnapokon tűzol-
tó-zenekaros és cigányzenés Kiskomáromban. 

Teremtője és sorsa úgy akarta, hogy éveit és életét meg-
ossza a mára Zalakomár névre keresztelt szülőfaluja, ké-
sőbb Zalaegerszeg, majd harminc évig második szülőfa-
lujának tekintett Murakeresztúr, közben Budapest, és az 
eszmélés kezdete és a vég állomása, Nagykanizsa között. 

Segéd, és betanított munka, sportvezetés, sportszerve-
zés, népművelés, munkaügy, irodavezetés és egyéb hiva-
talnokoskodás, táncpedagógusság, újságírás, és valamilyen 
luciferi mételyként, sok-sok földi nyavalya, szenvedély, be-
tegség, gyermeke, felesége temetése voltak útitársai. 

Időskorára tizenegy unokával, kettő dédunokával, s ta-
lán már egy 2002-től 2014-ig tartó őszi szerelemmel en-
gesztelte ki a Janus arcú sors. Azóta a nagykanizsai Nyug-
díjas Ház egyik apartmanja az otthona.

Életét, ha szakaszokban is, de végig kísérte - nagy és vég-
zetes szenvedélyként - az olvasás, a legtöbbször autodidakta 
tanulás, a mindent befogadás és megismerés, s mindezek 
következménye, a megtapasztalt, megélt, megharcolt emó-
ciós és �lozo�kus gondolatok megfogalmazása, leírása, és 
közzététele. Újságíróként, szerkesztőként, íróként, költő-
ként, esszéistaként, publicistaként. Emberként, barátként. 
Férjként, szeretőként. Apaként, nagyapaként. Tanítvány-
ként és tanítóként. 

Újságíróként szerkesztette a Krónikát, a Monitort. Fele-
lős szerkesztője volt a HetiMix Magazinnak, és a Dél-Za-
lai Civil Népújságnak. De megjelentek írásai más, több, 
zalai és országos napilapban, kulturális folyóiratban, - pl. 
Zalai Hírlap, Kanizsa Újság, Régiós Magazin, Pannon Tü-
kör, Kláris, Lyra, Kláris, Búvópatak, Magyarerő, Monitor, 
Tudatos Magazin, több hazai és nemzetközi, főleg erdélyi 
honlapokon. 

Számtalan helyre hívták, hívják műsoros estre, író-ol-
vasótalálkozóra.  Verseivel, írásaival szerepelt már pl. Zala-
szabar, Zalakomár, Murakeresztúr, Miklósfa, Rédics, Liszó 
községekben, Gyömrő, Letenye, Csurgó, Nagykanizsa vá-
rosokban, de köteteivel többször bemutatkozott már Bu-
dapesten a Krúdy Szalonban, a Zila Irodalmi Kávéházban, 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Eötvös könyvtárában, és 
a Sashalmi könyvtárában.

2002-ben az  interneten, a HetiMix Internetes Maga-
zin, a Szuperinfó és a Computeria segítségével, nagysikerű, 
országos novella és verspályázatokat szervezett és szerkesz-
tett. A beérkezett, s olyan kompetenciák, mint Pék Pál, dr. 

Ördög Ferenc, dr. Márkus Ferenc, Fa Ede, id. Lehota Já-
nos, Kardos Ferenc, a Kanizsa Műhely költői által zsűrizett 
pályaművek főszerkesztőjeként és kiadójaként bábáskodott 
az így született versek és novellák antológiáinál.  Pl. Meta-
morfózis, Álmok, Lélekírók.

Megálmodta, (2003) megszervezte, és vezette zalai írók 
és költők közreműködésével az első Szertics László Irodal-
mi Alkotótábort, de felelős szerkesztőként közreműködött 
több költészet napi, és egyéb kulturális és sport rendezvé-
nyen.

Irodalmi kurzust vezetett hátrányos helyzetű gyerekek 
multi - kulti táborában (2009. Nagykanizsa)

Tagja volt a Kanizsa Műhelynek, a Zalai Írók Egyesü-
letének, és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének. 
Alapító elnöke az Aranyecset Irodalmi, Előadóművészeti, 
Képzőművészeti és Zenei Egyesületnek. Jelenleg is tagja 
a nagykanizsai Civil Kerekasztalnak, a budapesti Krúdy 
Gyula Irodalmi Körnek, Napfény Rákbetegek és Hozzátar-
tozói Egyesületnek, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének. 
Titkára a Takács László Irodalmi Körnek.

Eddig megjelent önálló kötetei: 
 – Néha téved a költő (2002) 
 – Murai szél (2004) 
 – Kicsi kéz simul s kérges tenyérhez (2005) 
 – Petróleumlámpák árnyékában (2006) 
 – Barackvirág ivadéka vagyok (2008) 
 – Arcomba hajolnak a csönd ágai (2008) 
 – Fészket raktam Jézus tenyerében (2009) 
 – Amíg van időm (2009) 
 – Őszi könnyek nélkül (2010) 
 – Murától a Potyli – partig (2010) 

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

Riersch Zoltán: 
Napfényes sorsban
(Kanizsai rákbeteg barátaimnak)

Napfényben fürdik lelkünk,
az Úrban napfényes az életünk.
Sorstárs, jó barát, emlékezz ránk,
ha egyszer már nem leszünk.

Ma még a bajban is
„nap-borzolt” végzetünk,
s ha fáj is itt ott,
ha fúj is az őszt-suttogó szél,
reszkethet beteg kezünk,
mi nem adjuk fel:
könnyeinkben is mosolyog 
néha rettegő szemünk!

Barátaink, 
a sorsunk bár közös,
néhány társunk már
a felhők fölött üstökös,
megpihenve a végtelen
csillagok csendjében:
mi szeretetben, bizakodva 
élünk, napi sorsunk, Istenünk
könnycsepp tengerében.

Nagykanizsa, 2022. október 21.
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Csak hogy tisztába 
tegyük a dolgokat…
Anya és Apa Tv-t néznek, amikor Anyu mondja: későre 
jár, fáradt vagyok, megyek, lefekszem.

Bement a konyhába, megcsinálta a szendvicseket más-
napra, elöblítette a popcornos tálat, húst vett ki a fagyasz-
tóból a másnapi ebédhez, leellenőrizte a müzlis dobozokat, 
feltöltötte a cukortartót, tányért, kanalat tett az asztalra, 
bekészítette a kávéskannát másnap reggelre.

Néhány nedves ruhát betett a szárítóba, egy adag ru-
hát tett a mosógépbe, kivasalt egy polót. Felvarrta a lelógó 
gombot. Felvett néhány ottfelejtett játékdarabot az asztal-
ról, visszatette a telefont a töltőre, a telefonkönyvet pedig a 
�ókba. Megöntözte a növényeket, kiürítette a szemetest és 
felakasztotta a törülközőt száradni.

Ásítozva és nyújtózva egyenesen bement a hálóba. Meg-
állt az asztalnál, írt néhány sort a tanárnak, kiszámolt egy 
kis pénzt a túrára, előhúzta a szék alá rejtett munkafüzetet. 
Aláírta, megcímezte és felbélyegezte barátainak a születés-
napi képeslapot és írt egy rövid listát a fűszeresnek. Mind-
kettőt a táskája mellé tette.

Aztán Anyu megmosta az arcát 3:1 lemosóval majd éjsza-
kai krémet tett rá, megmosta a fogát, lereszelte a körmeit.

Apa kikiált: Azt hittem, hogy lefekszel!
Már megyek – feleli.
Vizet öntött a kutya táljába, kiengedte a macskát, majd 

meggyőzödött róla, hogy az ajtók zárva vannak és az udvari 
lámpa ég. Mindegyik gyerekénél lekapcsolta az ágy mellet-
ti éjjeli lámpát és a Tv-t, felakasztott egy inget, bedobott 
néhány koszos zoknit a szennyestartóba, majd volt egy rö-
vid beszélgetése a még fönt lévővel, aki még mindig a házi-
ját csinálta. A szobájában beállította az ébresztőt, kitette a 
másnapi ruháit, sámfát tett a cipőjébe. Még 3 dolgot adott 
a 6 legfontosabb megteendő dolog listájához.

Elmondta az imáját és elképzelte a befejezését a jövőbéli 
terveinek.

Ezalatt az idő alatt Apa lekapcsolta a Tv-t, kihirdette, 
hogy nincs semmi különös tennivaló. Megyek aludni. És 
ment, minden egyéb gondolat nélkül.

Van itt bármi különleges?
Tudod már a nők miért élnek tovább?
MERT MI HOSSZABB HASZNÁLATRA LET-

TÜNK CSINÁLVA! És az egyetlen ok, amiért nem halunk 
meg hamarabb, az az, hogy túl sok tennivalónk van!!!

Kezesség és adóstárs: tisztázzuk 
a különbségeket

Hitelfelvételnél a banknak és nekünk, mint adósnak is az 
a célunk, hogy a felvett összeget vissza tudjuk �zetni. Ha 
hitelt szeretnénk felvenni, a kezesség a legáltalánosabb biz-
tosíték a bankok számára. A bank ezzel tudja csökkenteni a 
kockázatait, valamint alacsonyan tartani a hitelek törlesztő 
részleteit. De mit vállalunk, ha adóstársak vagy kezesek le-
szünk egy hitelügyletben?

Mikor van szükség adóstársra vagy kezesre? 
Az adóstárs és a kezes is biztosítékként szolgál a bank részé-
re, akik arra vállalnak felelősséget, hogy ha a hitelfelvevő 
nem �zet, segítséget nyújtanak számára az adósság visz-
sza�zetésében. Éppen ezért a hitelképesség vizsgálat alatt a 
bank elemzi az igénylő anyagi helyzetét, és ha szükségesnek 
tartja, a pénzintézet kérheti adóstárs bevonását. 

Az alábbi esetekben lehet rá szükség:
 – alacsony jövedelem, 
 – a hitelfelvevő életkora nem megfelelő (túl �atal vagy 

túl idős),
 – nem nyolcórás vagy nem bejelentett munkaviszony,
 – rendszertelen foglalkoztatás,
 – vállalkozók esetén még lezáratlan első üzleti év.

Hitelfedezeti biztosítékok
Hitelfelvételkor igyekezzünk óvatosan megítélni hiteltör-
lesztési képességünket, és csak akkora összegben vegyünk 
fel hitelt, melynek havi törlesztését biztonsággal teljesíteni 
tudjuk majd. Pontosan milyen biztosítékot fogad el a bank 
attól függ, hogy milyen hitelt veszünk fel.

A fedezet három nagy kategóriába sorolható, ezek a kö-
vetkezők:

 – Ingatlan vagyontárgyak: lakáshiteleknél, illetve a sza-
bad felhasználású jelzáloghiteleknél

 – Ingó vagyontárgyak: alacsonyabb összegű hitelek ese-
tében lehet szükséges, például autó

 – Személyi biztosítékok: ide tartozik a kezes és az adóstárs

Mit jelent a kezesség?
A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az 
adós nem teljesít, maga fog helyette �zetni a hitelezőnek. 
Ha a kezes ki�zeti a hitelező követelését, az eredeti adóstól 
követelheti a ki�zetett összeg megtérítését. A  kezes lehet 
egyszerű (sortartó kezes) és kész�zető kezes.

Egyszerű (vagy sortartó) kezesség esetén a kezes mind-
addig sortartási kifogást emelhet, amíg a hitelező nem 
igazolja, hogy a követelés behajthatatlan az adóstól, azaz a 
kezes mindaddig megtagadhatja a �zetést, amíg a követe-
lés az adóstól és az olyan kezesektől, akik őt megelőzően, 

rá tekintet nélkül vállaltak kezességet, behajtható. Viszont 
nem jár sikerrel a hitelező, akkor a törlesztést a sortartó 
kezesre háríthatja.

Kész�zető kezességnél a kezes nagyobb felelősséget vál-
lal, nem követelheti, hogy a hitelező először az adóstól 
kísérelje meg a tartozás behajtását. A  hitelező tehát akár 
az adós, akár a kezes(ek), akár pedig mindannyiuk ellen 
fordulhat. 

Adóstárs = adós
Az adóstárs a teljes vagyonával felelős a hitelügyletben, 
amennyiben valami történik az adóssal, akkor ő �zeti visz-
sza annak tartozását. Tehát az adóstárs bevonása a bank 
számára biztosítékot jelenet, mivel egy ember helyett két 
ember fog a hitelért felelni, ami kisebb kockázatot jelent 
számára. Adóstárs olyan személy lehet, aki megfelel a hi-
telbírálat feltételeinek, mert a bírálat során az ő jövedelme 
is mérvadó. 

Fontos tudni, hogy kötelező adóstársként bevonni a fe-
dezetül szolgáló ingatlanon haszonélvezeti joggal bíró sze-
mélyt vagy személyeket. Tehát például házastársak esetén 
kötelező bevonni a másik felet is (kivétel házassági szerző-
dés). Illetve a vagyonközösség megszűnése esetén az adós-
társ �zetési kötelezettsége továbbra is fennáll, azaz egy válás 
után is fennáll, de a bank egyedi elbírálás alapján mente-
sítheti a kötelezettségei alól egy teljesen új hitelszerződés 
megkötésével.

Adóstárs vagy kezes? 
A bankok általában az adóstársat részesítik előnyben. 
Az  adóstárs segíthet kedvezőbb hitelfeltételeket kapni, 
cserébe viszont neki is felelnie kell a hitel törlesztéséért. 
Az adóstárs lényegében a kötelezettségei alapján a kész�ze-
tő kezessel egyezik meg. A bank az adóstárstól és a kész�ze-
tő kezestől bármikor követelheti a pénzt, mindkét esetben 
a teljes vagyonukkal felelnek a hitel vissza�zetéséért. Min-
den hitelfelvétel hosszú évekre, gyakran évtizedekre szóló 
kötelezettség, alaposan mérlegeljünk, mielőtt adóstársként 
vagy kezesként felelősséget vállalunk egy hitelügyletben. 

Forrás: Tudástár/Ingatlan.com

Így szólt az Úr Noéhoz: „Fél év múlva megnyitom az ég 
csatornáit, és addig fog esni, amíg a Földet el nem lepi a 
víz. De szeretnék megmenteni néhány jó embert és min-
den állatfajból egy párt, ezért építs bárkát!”

Egy villámlás után a tervrajz ott feküdt a földön.
Fél év múlva elkezdett esni az eső, de az Úr legnagyobb 

megdöbbenésére Noé csak ült szomorúan a kertjében. Bár-
ka sehol.

– Noé, hol a bárka!? – kérdezte felháborodva.
– Uram, bocsásd meg nekem, de felmerült néhány igen 

nagy probléma:
1. A hajóépítéshez engedélyt kellett kérnem, de a ter-

veid nem voltak megfelelőek, ezért fogadnom kellett egy 
mérnököt az áttervezéshez.

2. A  szomszédom feljelentett, hogy nem a rendezési 
tervben megengedett tevékenységet akarok folytatni a ker-
temben.

3. Nem tudtam fát szerezni, mert – a fülesbagoly életteré-
nek megőrzése érdekében – fakivágási tilalmat rendeltek el.

4. Ahogy elkezdtem begyűjteni az állatokat, beperelt egy 
állatvédő egyesület.

5. A Katasztrófavédelem közölte, hogy nem építhetem 
meg a bárkát, amíg nem készíttetek egy hatástanulmányt 
az özönvízről.

6. Ezután kon�iktusba kerültem az Esélyegyenlőségi 
Hivatallal az ügyben, mennyi kisebbségit viszek magam-
mal. Ennek az lett a vége, hogy lefoglalták a félkész bárkát.

7. Amikor el akartam hagyni az országot, közölték ve-
lem, hogy adótartozásom van, így nem mehetek sehová.

Most úgy ítélem meg,hogy körülbelül még 5 év kell a 
bárka elkészítéséhez.

Ekkor elállt az eső, és kisütött a nap.
– Úgy döntöttél, mégsem pusztítod el a Földet? – kér-

dezte Noé bizakodva.
– Nincs rá szükség, – mondta az Úr –, megteszi helyet-

tem az ÁLLAMIGAZGATÁS!

Mit csinálnak a nyugdíjasok az unióban?
Angol nyugdíjas:
– Én reggel miután felkeltem, fo-

gok egy üveg whiskyt, elviszem a 
Clubba és ott töltöm az egész napom.

Francia nyugdíjas:
– Én reggel miután felkeltem, fo-

gok egy üveg konyakot, elviszem a 
barátnőmhöz és ott töltöm az egész 
napom.

Magyar nyugdíjas:
– Én reggel miután felkeltem, fo-

gok egy üres üveget, belepisilek, elvi-
szem a körzeti rendelőbe és ott töltöm 
az egész napomat.
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Horoszkóp

Kos
III. 21.–IV. 20.

Bármilyen probléma megoldására ké-
pes, csak legyen kellő akaratereje. Fon-
tos az is, hogy minél előbb lásson hozzá, 
időhúzással ronthat az esélyein. Most 
hallgasson a saját megérzéseire, döntése-
ire, mert környezete csupán hátráltatná 
ebben az időszakban.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Vegye komolyan, ha családja, barátai azt 
javasolják, hogy lassítson. Célja világos, 
elérése sem lehetetlen, de mostanában 
túlzásokba esik, mindent azonnal akar. 
Ilyenkor gondolja át, hol tart, és fogadja 
meg olyan emberek tanácsait, akikben 
megbízik.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

A december ritka időszak lesz életében, 
szinte minden álma valóra válhat. Ehhez 
az is kell, hogy előre vegye számba a vár-
ható eredményt, így rájöhet, van, ami 
nem ér meg komoly erőfeszítést. Azokra 
fordítson több energiát, amik pozitív 
változást hoznak.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Legyen óvatos, kinek mit mond! Ez 
kapcsolataira és pénzügyeire is vonatko-
zik. A hónap óriási lehetőséget rejt ma-
gában, amit azonban könnyű elveszíteni 
egyetlen rosszul időzített kijelentéssel. 
A siker érdekében érdemes a legegysze-
rűbb utat választania.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Könnyen legyőzheti a felmerülő akadá-
lyokat, ha több időt szentel legfontosabb 
feladatainak, valamint energiaszintje 
növelésének. Ne féljen a nehézségektől. 
Mindig a lényegre összpontosítson, a 
jelentős erőfeszítést igénylő helyzetek a 
legígéretesebbek.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Az egyedülállók most maguk is eldönt-
hetik, mit tegyenek, hogy problémáik 
megoldódjanak. A családban élőknek 
segítségre lesz szükségük, mert kell vala-
ki, aki ráirányítja �gyelmüket az eddig is 
szem előtt lévő lehetőségekre, csak nem 
vették észre azokat.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Karácsonyig a család pénzügyi helyzeté-
nek javításán dolgozik, hogy december 
második felében már ne legyenek anyagi 
gondjaik. Ez ugyan sikerül, de mivel eb-
ben az időszakban mással nemigen tud 
foglalkozni, otthon gyakori szemrehá-
nyásokat kell elviselnie.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Nem vigasztalja, ha mások is nehézsé-
gekkel küzdenek, de mielőtt feladná, 
gondolja át, mit tehet, hogy jóra for-
duljon élete. Mérlegelje, hogy hol tart 
most, és hová juthat, ha nem fél meg-
tenni bizonyos lépéseket, amelyeket ed-
dig �gyelmen kívül hagyott.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Nehéz helyzetben lesz, mert otthonával 
kapcsolatos fontos döntést kell meghoz-
nia úgy, hogy családtagjai ne szóljanak 
bele. Tanácsaikkal hátráltatnák a meg-
oldást, ezért legjobb, ha meghallgatja 
annak a barátjának véleményét, aki már 
többször segített.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Kétségei merülnek fel egy bizalmasával 
kapcsolatban, nem alaptalanul. Gon-
dolkodjon el, hogy az utóbbi időben 
nem vett-e észre változást a viselkedésé-
ben. A jövőben ne ossza meg vele titkait, 
így békés időszakra, boldog karácsony-
ra, új évre számíthat.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Vizsgálja meg anyagi helyzetének vár-
ható alakulását, hogy az ünnepek miatt 
nehogy túlköltekezzen. Készítsen tervet, 
hogy a következő hónapokban milyen 
kötelező ki�zetéseknek kell eleget ten-
nie, így a decemberi kiadások később 
nem okozhatnak problémát.

Halak
II. 20.–III. 20.

Nem kell aggódnia, ezekben a hetekben 
csak jó döntéseket hozhat. Ennek felté-
tele, hogy ne gondolja túl a dolgokat, 
ötleteivel kapcsolatban hagyatkozzon 
megérzéseire. Meglepheti például pár-
ját, családját néhány napos utazással 
akár az ünnepek alatt is.

  

  













Montesquieu, francia filozófus, író

(†1755) egyik aforizmája 

a megfejtendő szöveg.

A szeptember havi megfejtés:

Ha tudni akarod az utat, azokat 

kérdezd, akik már visszafelé jönnek.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:

Bertalanné Erzsike, 

Hajdúböszörmény. 

Mostani beküldési határidő:

2023. január 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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