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Szerkesztői üzenet

A kis bolti „önkéntes” esete

A húsvéti bevásárlás okán az ember (az asszony) van úgy, hogy többször is megfor-
dul a kedvenc boltjában, mert valamire mindig szükség van a háztartásban, vagy 
azért, mert éppen új ötlet, javaslat született a menüre, és hiányzik valami hozzávaló. 
Ilyenkor a sorban állás közben akarva-akaratlanul is bámészkodik az ember, és ta-
lán olyanon is megakad a tekintete, ami fölött máskor elsikkad a figyelem.

Így került érdeklődésem középpontjába az az idős asszony, akit egy nagy élelmi-
szer-áruházban láttam szorgoskodni. Bevásárlásaim alkalmával nem lehetett nem 
észrevenni, ahogy mindig valamivel elfoglalta magát – no, nem vásárolt, olyan volt, 
mint egy önkéntes kereskedő. Boltos a javából! 

Először is mosolygott! Mindenkire. Kiskabátjáról kiderült, véletlenül sem a bolt 
alkalmazottja, de mégis mindenki az áruház dolgozói közül visszamosolygott rá. 
Úgy tűnt, méltányolják tetteit. Mert az asszony minden olyan munkát elvégzett, 
amire a „hivatásosoknak” nem igazán van idejük munkaidőben. Egyik alkalommal 
azt látom: a kosarakból üríti ki a feleslegessé vált nyugtákat. Másnap, hogy rendbe 
rakja a mélyhűtőpultban összekevert árukat, egymásra rakodja az azonos féléket. 
Múltkor arra lettem figyelmes, hogy a polcokról levett, de meg nem vásárolt, a bolt-
ban imitt-amott elhagyott árucikkeket szedi össze egy kosárba, és viszi vissza a helyé-
re. És amit rendszeresen megfigyeltem: ha jött egy vevő, kosár nélkül, csak egy bolti 
dobozba felpúpozva a megvásárolni szándékozott cikkeket, készségesen odasegítette a 
pénztárhoz, olykor összeszedve a földről az elhullatott dolgokat.

Édesanyám – mert, hogy rendszerint együtt megyünk vásárolni – legutóbb szóvá 
is tette az asszonynak: – Már megszámolni sem tudom a jó cselekedeteket, amiket 
magától láttam. Mi végre ez a sok készségesség? – A jó szóért! Néha kapok egy „Kö-
szönöm!”-öt, goromba beszólást csak ritkán. De a visszamosolygással is elégedett va-
gyok. Ilyenkor úgy érzem, egy kissé helyükre kerülnek a dolgok. Az életemben is. Szó 
szerint! Mert tudja én úgy éltem egész életemben, hogy ráállt a szemem a dologra! 
Mindig meglátom a tennivalót. Most is, itt is ezt teszem, ha van egy kis időm.

No, látják! Ezt a gondolkodást például érdemes lenne megtanítani az utánunk 
jövőknek!

Némethné Jankovics Györgyi
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mányosan több elismerést adnak át. Én 
az idősek érdekében végzett munkám 
elismeréséért két éve kaptam a város ve-
zetésétől egy Széchenyi-díjat.

Miből fakad a közösségi munka irán-
ti késztetésed?

Gyerekkorom óta szerettem az em-
bereken segíteni. Ezt a jószívűséget 
édesapámtól örökölhettem, mert ő fé-
lig székely származású volt, aki a hábo-
rú alatt jött át Magyarországra. A szülei 
és rokonság többi tagja Székelyföldön 
maradt, és én csak 13 éves koromban 
ismerhettem meg a nagypapámat, a nő-
vérét és a húgát. Egy csodálatos helyen 
éltek, és azért kell ezt múlt időben mon-
danom, mert sajnos már csak kevesen 
élnek a határon kívüli rokonainkból. Édesanyámék heten 
voltak testvérek, és elmondhatom, hogy a nagy nehézsé-
gek ellenére ők is nagy szeretetben nevelkedtek. A szülői 
szeretet adta a gyerekeknek azt a pluszt, ami elvezette őket 
a közös munkának az elfogadásához, az egymás önzetlen 
segítéséhez.

Én mint egyedüli gyerek a közösségi érzést, közösségi 
munkát édesanyámtól, a jó szívet padig apukámtól kaptam 
gyerekként indíttatásnak. Ezt fejlesztették tovább iskolai 
tanulmányaim során a tanítóim, akiktől nagyon sok szépet 
és jót vehettem át. Nekünk még a második otthonunk volt 
az iskola. Bármilyen gondunkkal, problémánkkal a tanára-
inkhoz fordulhattunk. Ez mély nyomot hagyott bennem, 
és már akkor azt határoztam el, hogy felnőttként hasonlóan 
fogok foglalkozni az embertársaim ügyes-bajos dolgaival. 

Az aktív munkával töltött éveid hogyan alakultak?
A középiskola elvégzését követően a gyerekkori álmo-

mat szerettem volna megvalósítani. Mint minden lánygye-
rek, nagyon szerettem öltöztetni a babáimat. De nemcsak 
öltöztetni, hanem ruhákat is terveztem nekik, és ez annyira 
szenvedélyemmé vált, hogy még huszonkét éves koromban 
is papírbabáztam. Dunaföldváron, ahol laktunk, volt egy 
ügyes kezű varró néni, aki az általam tervezett ruhákat ki-
szabta és elkészítette. Ezeket az „alkotásokat” én be is tud-
tam mutatni, mert voltak az úgynevezett hangyaszövetke-
zeti napok rendezvényei a Duna parton, ahol kiállíthattam 
a kis ruhagyűjteményemet. Szerettem volna ezen a pályán 
megmutatni magam, és amikor elvégeztem az általános is-
koláimat, felvételiztem a ruhaipari szakra, de nem vettek 
fel. 

A gimnázium elvégzése után Székesfehérvárra kerül-
tem, és ott egy vegyes tevékenységgel foglalkozó szövetke-
zetnél dolgoztam, ami a kávégépek szerelésétől a használt 
személygépkocsik eladásáig sok mindennel foglalkozott, 
és ezt követően az OTP-hez kerültem. Ezek mind olyan 
területek voltak, ahol emberekkel voltam napi kapcsolat-
ban. Később a sütőiparban is dolgoztam, és itt kezdtem 
először szervezési feladatokat végezni azzal, hogy a mun-

kám mellett a CSÉB-biztosításokat is 
szerveztem. Ott láttam meg azt, hogy a 
munkahelyi veszélyeket azzal lehet egy 
kicsit tompítani, ha a munkások ren-
delkeznek egy biztosítási háttérrel. 

Közben elkezdtem egy más irányból 
is foglalkozni a nehéz munkát végzők-
kel. Felhívtam a dolgozók figyelmét 
arra, hogy van lehetőség a vállalati üdü-
lésekre, amelyekre főleg az idősebbek 
nagyon rácsodálkoztak. Ugyanis ezek-
hez az emberekhez ezek a szakszervezeti 
beutalók előtte csak nagyon ritkán ju-
tottak el, ezért a beutalók kihasználatla-
nul kerültek vissza a központba. Ebben 
történt egy nagy változás azáltal, hogy 
én, akit elértem, felhívtam a figyelmét a 

pihenés lehetőségére, és ezenkívül rendszeresen kirándulá-
sokat is szerveztünk.

Az álmok beteljesedése….
Egy fordulat következett be az életemben azzal, hogy 

a gyermekkori álmomat, a ruhák tervezésének szeretetét 
helyeztem be a mindennapjaimba, otthagytam az állami 
munkahelyet, és elmentem egy ruhabutikba dolgozni. Ké-
sőbb a férjem ösztönzésére ezen is továbbléptem, és most 
már egyfajta eladási tapasztalattal a hátam mögött önálló-
sítottam magam, és 1997-ben nyitottam egy ruha tervezői 
szalont. 

A biztatást az a tapasztalat adta, hogy a butikban a karcsú 
hölgyek bőven tudtak válogatni, de a teltebbeknek nem na-
gyon volt lehetőségük a vásárlásra. Ezt látva céloztam meg 
ezt a réteget és a napi ruháktól, a ballagási blúzokig, de ha 
kellett a speciális kérésekig – például vadászöltözék – pró-
báltam a vevők igényeit kielégíteni. Sárkeresztesen volt egy 
nagyon ügyes varrónő, akivel összedolgoztunk, és a tervek 
alapján a ruhákat elkészítette, de voltak Budapesten is olyan 
szövetkezetek ahol az általam tervezett ruhák életre keltek.

Húsz évig vittem az önálló vállalkozást, és mivel meg-
volt a nyugdíjba vonuláshoz szükséges 40 évem, feladtam, 
és nyugdíjba vonultam. Ennek a döntésemnek voltak csa-
ládi indíttatásai is, de azt mondhatom, hogy elfáradtam,  
és kevésbé tudtam felvállalni az üzleti élettel járó gyors vál-
tozásokat.

Életem egy szép szakaszát zártam le azzal, hogy a gye-
rekkori álmomat megvalósíthattam, mivel sokaknak sze-
rezhettem örömet az általam tervezett ruhákkal, és ezt sok 
visszajelzésből tapasztalhattam is. Most még két feladatot 
szeretnék a szívem szerint csinálni: egyrészt a lehető leg-
több szülői támogatást megadni lányomnak, Csillának, a 
két nagyon tehetséges, és szép unokámnak, Zsófinak és 
Katának. Valamint amíg csak tehetem, azokon a kortársai-
mon próbálok segíteni, akik alacsony nyugdíjból kénytele-
nek élni, mert sajnos a kisnyugdíjból élők nehéz helyzetét 
a saját sorsomon keresztül élhetem meg.

Demeter Ferenc

Álmokat megvalósítani soha sem késő
Fejér megyei elnökként találkozhattunk az elmúlt években 
Budapesten az elnökök értekezletekén Barabásné Soltész 
Évával, aki egyik napról a másikra minden előzetes felké-
szülés nélkül vette át a megyei klubok irányítását.

 Éva mint nyugdíjas vezető a kezdetektől azt tűzte ki 
célul a szervezetek elé, hogy találjanak tartalmas elfog-
laltságot a többnyire egyedül élő tagjaiknak a könnyed 
kikapcsolódást biztosító zenés táncestéktől a színházláto-
gatásokon át, az időskori tudást fejlesztő ismeretterjesztő 
előadásokig. 

 Éva életútját megismerve elmondható, hogy egy kicsit 
szokatlan módon kezdődött az ő nyugdíjas vezetői tevé-
kenysége. Egyszerűem betáncolta magát a klubvezetők 
közé. 

Hogy is volt ez? 
A Vasutasok Művelődési Házában igényként jelentke-

zett, hogy élő zenével, batyus-táncos esteket szervezzünk. 
A korosztályom imád és tud is táncolni, ezért egy hónap-
ban egyszer, vasárnaponként tartottunk ilyen összejövete-
leket, mivel ilyen lehetőség a városban sehol nem volt. Ke-
restem a lehetőséget arra, hogy ezt klubformában továbbra 
is fenn tudjuk tartani. Az  egyik társszervezet nosztalgia-
rendezvényén vettem részt, és megkérdeztem a vezetőt, 
hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy mi is tudjunk 
hivatalosan működni. Akkor odavezetett az akkori megyei 
elnökhöz, Paál Istvánhoz, akin rajta volt a kabát, kezében 
ott volt a táskája, és én felkértem táncolni. A tánc közben 
tettem neki fel a kérdést, hogy milyen feltételekkel lehet 
egy ilyen klubot létrehozni.

Természetesen ott nem kaptam meg a választ, de meg-
beszéltünk egy időpontot, amikor találkoztunk a megyei 
irodán, és átbeszélhettük a teendőket. Ezt követően alakí-

tottuk meg a Szabad egy táncra? Klubot. Ezzel a lépéssel 
mint klubvezető kapcsolódtam be aktívan a megye nyug-
díjas életébe. Ezt követően a megye vezetőivel sokat talál-
koztam, és néhány év múlva az elnök megkérdezte, hogy 
nem vállalnám-e el a titkári funkciót, mivel a jelenlegi 
helyettese nem tudja a vezetői feladatokat a továbbiakban 
felvállalni. Bennem meglátta azt az agilitást, ami az em-
berekkel történő foglalkozáshoz nélkülözhetetlen. István 
végül hét évig volt megyei vezető, és amikor lemondott, 
engem kért fel az elnöki funkció továbbvitelére, amelynek 
öt éve próbálok eleget tenni.

Ma hol tart a szerveződésetek?
Jelenleg 11 klub, ebben 650 nyugdíjas tartozik hozzánk 

a megyéből. Ezeknek a kluboknak a szervezeti életét próbá-
lom összefogni, intézni az ügyes bajos dolgait, és rendsze-
resen szervezünk közös megyei rendezvényeket. A Székes-
fehérváron élőket kirándulásokra és a havi rendszerességgel 
megszervezésre kerülő zenés estekre várjuk. Sajnos Székes-
fehérvár ilyen szempontból nagyon megosztott, ugyanis 
van egy másik nyugdíjasszervezet, amelyik hagyományosan 
egy országos szerveződéshez sem tartozik. Mi most értünk 
el ahhoz, hogy a tavasz folyamán küldöttgyűlést kell tar-
tanunk, ahol el kell számolnunk a három év alatt végzett 
munkánkkal, és meg kell újítani a tisztségviselőinket. 

Szerencsések vagyunk azért annyiban, hogy az előző 
elnökök jó kapcsolatot alakítottak ki a város vezetőivel, 
ezért sok egyéb – nem pénzbeli – támogatást kapunk, így a 
tervezett nagyobb rendezvényeinket gond nélkül megtud-
juk tartani. Így volt ez a nőnapon is, ahol az országgyűlési 
képviselőnk virággal köszöntötte a hölgytagjainkat. De a 
város vezetői elfogadják a meghívásainkat az idősek világ-
napi rendezvényeinkre is, ahol az aktivistáinknak hagyo-
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azt is elvárja, hogy a kormány ne csak júniusban és majd no-
vemberben emelje meg a nyugdíjakat az addigi infláció isme-
retében, hanem legyen egy tisztességes lezárása is minden év-
nek, és a teljes éves adatok alapján, a zárszámadáskor legyen 
egy újabb kiegészítés, ha kell. Felvetődik a kérdés, hogy a 
költségvetési gondok miatt elképzelhető-e a 13. havi nyugdíj 
visszavonása. Katona Tamás szerint legfeljebb szüneteltetés 
kerülhet szóba, de ez sem valószínű, hiszen a miniszterelnök 
az eddigi gazdaságpolitika folytatását ígéri. A NYOSZ elnöke 
azonban nem lepődne meg, ha ilyen döntés születne. 

A nyugdíjasok helyzetének romlása azonban ilyen drasz-
tikus visszalépés nélkül is borítékolható, hiszen az inflációt 
3-4 százalékkal fékező árstop nem tartható fenn örökké. Ezt 
jósolják a jegybanki elemzők is, akik akár 11 százalékos átla-
gos áremelkedést is elképzelhetőnek tartanak a nyáron, ami 
ennél is magasabb élelmiszer-drágulást hozhat, nyugdíjasok 
százezreit taszítva a társadalom szélére. A nyugdíjasok szer-
vezetei régóta követelik az infláció alakulása mellett a nettó 
átlagbér növekedést is figyelembe vevő vegyes indexálás visz-
szaállítását, de a kormány tárgyalni sem hajlandó a kérdés-
ről, és esélytelen, hogy változzon az eddigi hozzáállás. Pedig 

a Nyugdijguru.hu számítása szerint, ha az infláció mellett a 
tavalyi, 9,7 százalékos nettó bérnövekedést is figyelembe ven-
nék, a mostani 161 ezer forintos átlagnyugdíj 200 ezer forint 
fölé emelkedne, és nem távolodnának egymástól még jobban 
a bérek és a nyugdíjak. 

Csak a fiatalabbak dolgoznának. Kétséges Kósa Lajos ál-
lítása, hogy 800 ezer nyugdíjas rugalmas feltételekkel újra 
munkába állna. A  fideszes képviselő a választás előtti na-
pokban beszélt arról, hogy ennyien jelezték, visszatérnének 
a munka világába. Ha a nagyjából kétmillió öregségi nyug-
díjast vesszük, akkor ez alapján minden második-harmadik 
dolgozni szeretne közülük, csakhogy az egyik legnagyobb 
nyugdíjasszervezet vezetője ezt teljes képtelenségnek tartja. 
Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek klubhálózat elnö-
ke, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa soros elnöke 
azt hangsúlyozta lapunknak, hogy több mint 70 ezer tagjuk 
között az 58–65 éves korosztályba tartozók egy része még va-
lóban aktív akar maradni, de e fölött a kor fölött már roha-
mosan csökken az érdeklődés a munka iránt, és fogyatkozik 
az erő az idősekben.

Forrás: Népszava Online, 2022. ÁPRILIS 9. 

A kormány „korrigálja” az osztogatást 
az inflációval: szétporladt az ötszázalékos 
nyugdíjemelés, és már oda a 13. havi 
nyugdíj egyik fele is 
A mostani drágulás mellett a zöldségek és a gyümölcsök las-
san elérhetetlenek lesznek az idősek kétharmadának. A kor-
mány az inflációval visszaveszi, amit az utóbbi hónapokban 
a választásra készülve szétosztott több társadalmi csoportnak, 
köztük a nyugdíjasoknak. Így reagált a nemrég megjelent, friss 
inflációs adatokra Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium  
korábbi szocialista államtitkára. A  Nyugdíjasszervezetek 
Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) munkáját tanácsadóként 
segítő szakember úgy értékeli, hogy az év elején adott ötszá-
zalékos nyugdíjemelés már szétporladt, és 23 oda a 13. havi 
nyugdíj egyik fele is, ezeket a pénzeket már elértéktelenítette 
az év első három hónapjának 8 százalék körül mozgó általá-
nos áremelkedése, különösen pedig a 10 százalékot megha-
ladó – márciusban már 13 százalékos – élelmiszerár-növeke-
dés. Ezt, különösen pedig, hogy a legalapvetőbb élelmiszerek, 
például a kenyér vagy az étolaj egy év alatt majdnem 30 
százalékkal lettek drágábbak, a nyugdíjasok nagy többsége 
szempontjából borzalmasnak tartja, hiszen az idősek kéthar-
mada 150 ezer forint alatti ellátást kap. Ezeknek a nyugdí-
jaknak a nagy részét eddig élelmiszerekre költötték, de ilyen 
ütemű drágulás mellett például a zöldségek és gyümölcsök 
lassan elérhetetlenek lesznek az idős embereknek – fogal-
mazott több nyugdíjasszervezeti vezető is. Éppen ezért Ka-
tona Tamás szerint a kormány egyik legfontosabb feladata 

lenne az összes élelmiszer áfájának 5 százalékra csökkentése, 
ami lélegzetvételhez juttatná a kispénzű embereket, akiknek 
most arra kell felkészülniük, hogy a drágulás folytatódik, és 
egyre kevesebbet tudnak vásárolni a pénzükért. Bizonytalan 
igennel felelt a kérdésre, hogy szerinte betartja-e a kormány 
azt a választás előtti ígéretét, hogy a magas infláció miatt év 
közben is korrigálja az ellátásokat, majd novemberben még 
egyszer hozzáigazítja a nyugdíjakat a törvénynek megfelelően 
az inflációhoz. Valamit mindenképpen lépniük kell – hang-
súlyozta, de nem biztos, hogy a várakozások szerint június-
ban korrigálnak, és a mérték is bizonytalan, mert a kormány 
állítólag háborús költségvetést készít, ami a szakértő szerint 
egyet jelent az életszínvonal megnyirbálásával.

Márpedig az idősek nagyon számítanak az év közbeni kor-
rekcióra, ez a minimum, amit ilyen inflációs adatok mellett 
elvárnak a kormánytól – erősítette meg a Népszava kérdésére 
a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 
(NYOSZ) elnöke. Némethné Jankovics Györgyi úgy fogal-
mazott, akármilyen bajban van a költségvetés, arra van pénz, 
amire a politika akarja, és az idősek szervezetei harcolni 
fognak az év közbeni emelésért. Érdekvédőként tiltakoznak 
azok ellen a már fel-felbukkanó kritikák ellen, amelyek pró-
bálnak bűnbakot csinálni a nyugdíjasokból, mondván, hogy 
túl sokba került a 13. havi nyugdíjak kifizetése. A NYOSZ 

A NYUGDÍJASOK 
OLCSÓBBAN 
VÁSÁROLHATNAK 
A TESCÓBAN 

Április 19-től minden kedden a nyugdíjas vásárlók 5 szá-
zalék kedvezményt kapnak a Tescóban vásárlásuk végösz-
szegéből, amennyiben használják Tesco Clubcard kár-
tyájukat – közölte az áruházlánc. Pálinkás Zsolt, a Tesco 
Magyarország vezérigazgatója ismertette, hogy ezzel a 
nyugdíjasokat szeretnék támogatni a háztartási kiadások-
ra fordítható pénz beosztásában. AZ EGY VÁSÁRLÁS 
ALKALMÁVAL IGÉNYBE VEHETŐ, MAXIMÁLIS 
KEDVEZMÉNY 9999 FORINT. Az új, keddi kedvez-
mény igénybevételével csökkenthetők az élelmiszerre for-

dítható kiadások, így a Tescóban ezeken a napokon töb-
bet ér vásárlóik nyugdíja. Ez több mint 2,5 millió embert 
érint az országban, akik közel 200 üzletükben élhetnek  
a lehetőséggel – tette hozzá.

Forrás: Portfolio.hu

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT
BEJELENTETTÉK AZ ÉVKÖZI RENDKÍVÜLI NYUGDÍJEMELÉST 
– Az év elején 5 százalékban határoztuk meg a nyugdíjemelés mértékét, ez elmarad az inflációtól. 
Az infláció 8,9% lehet idén a jegybank és a kormány szerint, de sok a bizonytalanság. Az eltérés 
jelentős, ezért 3,9%-kal nőnek a nyugdíjak július elejétől. A megelőző hat hónapra vonatkozó jutta-
tásokat egyszerre kapják meg a nyugdíjasok – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter a Kormányinfón április 28-án. EZ A  135 EZER FORINTOS MEDIÁN NYUGDÍJ ESETÉ-
BEN 31 600 FORINTOS, A 161 EZER FORINTOS ÁTLAG NYUGDÍJ ESETÉBEN 37 674 FORINTOS 
EGYÖSSZEGŰ JUTTATÁST JELENT.



NYOSZ-hírek NYOSZ-hírek

8 9

A 2021. évi irodalmi 
pályázat eredménylistája

TÉMA:
„AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR”

„EGYÜTT KÖNNYEBB”
PRÓZAI ALKOTÁSOK

„AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR” TÉMAKÖRBEN
1. díj: Bartók Andrásné Gyönygyvér – Leányfalu
2. díj: Csörnyi Zoltánné – Szentgotthárd
3. díj: Kovács T István – Vác
3. díj: Horváthné Peterdy Ilona – Veszprém
3. díj: Fehér Csabáné – Szombathely

„EGYÜTT KÖNNYEBB” TÉMAKÖRBEN
2. díj: Bajnok Lászlóné – Nyíregyháza
2. díj: Csizmadia János – Medina
2. díj: Barna Lajosné – Mezőberény
2. díj: Perlawi Andor – Balatonfüred
3. díj: Csermely László – Debrecen
3. díj: Fehér Csabáné – Szombathely

Antológiában való megjelenés:
Sándor József – Kompolt
Belovai Antalné – Sándorfalva
Kovacsics Elemérné – Sásd
Wittner Antal Istvánné – Bácsalmás
Kósáné dr. Oláh Julianna – Nyíregyháza

VERS KATEGÓRIA
1. díj: Sándor József – Kompolt
1. díj: Csíder Sándor – Keszthely
2. díj: Karácsony Jánosné – Hatvan
2. díj: Wittner Antal Istvánné – Bácsalmás
2. díj: Csuta Terézia – Győr
3. díj: Bajzik Lajosné (Panni) – Keszthely
3. díj: Máté Lajos – Debrecen
3. díj: Perlawi Andor – Balatonfüred
3. díj: Kis Sándor Bertalan – Mezőberény

Antológiában való megjelenés:
Pablényi Istvánné – Budapest
Füzik Irén – Szlovákia, Megyercs
Kabdebó-Pintér Erzsébet – Budapest
Kaszab Lászlóné – Pély

A szerzőknek tisztelettel gratulálunk!

Egészségfelelősök 
képzése a NYOSZ-ban
A NYOSZ érdekvédelmi tevékenységének legfőbb terüle-
tei közé tartozik az egészségvédelem, prevenció szolgálata 
– számos más témák mellett.

Időszerűnek tartottuk, hogy ezzel a témával behatóbban 
foglalkozzunk, amelyre – amellett, hogy az utóbbi hetek/
hónapok fokozódó egészségromlási tendenciái is orientál-
tak minket – azért szántuk rá magunkat, mert a szervezeti 
struktúránkban kedvező feltételek keletkeztek: újra aktivi-
záltuk egészségfelelőseinket, és kiváló szak-
értő segítőre leltünk prof. dr. Birtalan Iván 
személyében.

Mindezek okán május 4-én egészség-
felelősi felkészítő programot tartottunk a 
NYOSZ-ban. A  délelőtti részben prof. dr. 
Birtalan Iván tartott előadást és prezentá-
ciót az időskor jellemző egészségügyi problé-
máiról. Így szó esett az emberi életszakaszok 
áttekintése után az idős- és szépkori szer-
vi-szervrendszeri elváltozásairól, foglalkoz-
tunk az agy és az idegrendszer természetes 
öregedésével, a betegségek (demencia, de-

presszió, szklerózis stb.) megjelenésével, illetve a megelőzés, 
a kezelések lehetőségeivel, hatékonyságával. Áttekintettük 
a tüdő, a szív, a vér- és limfatikus keringési rendszerek mű-
ködését és betegségeit. Kiemelten ismertettük a „gender 
medicin” jelentőségét az időskorban, a hormonális elvál-
tozások befolyását az idős- és szépkorú nőknél, férfiaknál, 
valamint a gyógyszer, a segédeszközök speciális használatát. 
Beszéltünk az időskori nemi és húgyúti szervek sorvadásá-
ról, a libidóról és ezek kezelési lehetőségeiről. Az időskor-
ban előforduló mozgásszervi, ízületi, izom-, porc- és csont-, 
fogelváltozások is az időskor megkeserítői, így arról is szó 
esett. Végül, de nem utolsósorban az idős emberek érzék-
szervi betegségeiről beszéltünk. Mindenkinél előfordul, így 
nagy jelentőséggel bír: a látás, szaglás, hallás, tapintás, a bőr 

és függelékeinek természetes, illetve betegsé-
gek okozta elváltozásai. Összefoglalásként a 
megelőzési lehetőségeket vettük sorra: táp-
lálkozás, sport, mozgás, mentális tréning, 
szűrések stb. Az előadás végén az előadó kér-
désekre válaszolt.

Délután lehetőséget kínáltunk az egész-
ségügyi területen együttműködő partnere-
inknek, hogy aktuális mondanivalójukat 
elmondják/bemutassák a tagszervezeteink 
egészségügyi felelőseinek, továbbá a szenior 
örömtáncról hangzott el ismertető előadás.

Tudósítónktól

Beharangozó!

10. Balatoni Randevú – 2022. augusztus 28-tól szep-
tember 1-ig – Balatonfüred
aug. 28. vasárnap:  Szeniort Örömtánc Fesztivál 
 érdekvédelmi konferencia / elnöki / 
aug. 29. hétfő:  Dalköri Fesztivál + tábortűz
aug. 30. kedd:  Országos Nyugdíjas Gála + táncest
aug. 31. szerda:  Hajó kirándulás Siófokra és vissza
szept. 1. csütörtök:  hazautazás

Kedves Nyugdíjas Társak!
A NYOSZ idén 10. alkalommal hirdeti meg a Balatoni 
Randevú című rendezvényét, melyre ezúton hívjuk közös-
ségeinket, kortársainkat. A hagyományos rendezvénysoro-
zat 2022. augusztus 28. és szeptember 1. között zajlik 
majd Balatonfüreden.

Úgy készülünk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan minden 
rendezvény típust meghirdetünk, bár a programok sorrendje 
még változhat. A helyszínek véglegesítésére május folyamán 
kerül sor, nagy valószínűséggel a programok többsége a füre-
di kemping területén zajlik majd. Fontos! Minden hónap-
ban frissítjük a programok ismertetőit, kérjük, kísérjék 

figyelemmel a lap hasábjait és a www.nyosz.hu honlapot. 
Ugyanitt május folyamán közöljük az árakat is. A jelen-
leg is folyó tárgyalások alapján annyit jelezhetünk, hogy 
a szállásárak a mobilházakban idegenforgalmi adóval – 
ellátás nélkül, kétágyas elhelyezéssel 8000-8500 Ft/fő kö-
rül fognak alakulni, étkezést (ebéd, vacsora) kb 2500 Ft 
körül fogunk tudni biztosítani. (Sajnos az infláció alaku-
lása ez esetben is nehezen tervezhető…)

Mivel a közösségi igények, programok iránti érdeklődés 
jelentősen megnőtt, ezért a rendezvény előkészületekor lekö-
tött kemping szálláshelyekre kötetlen üdülő programokat is 
kínálunk. Szeretettel várjuk a balatoni utószezon első napja-
iban a Balatonfüredi Kemping mobilházaiban, apartmanjai-
ban a kikapcsolódni vágyó nyugdíjas társakat, közösségeket. 

Információ: 
DALKÖRI FESZTIVÁL, GÁLA, SZÁLLÁS, 

ÉTKEZÉS, EGYÉB PROGRAMOK: 
Horváth Istvánné Julika (06/30-574-9097)

e-mail: nyosz@enternet.hu,  
NYOSZ 1074 Budapest Szövetség u. 9. 

ÖRÖMTÁNC TALÁLKOZÓ:  
Radvánszki Edit (20/311-4068),  

e-mail: redit.tancklub@gmail.com
Jelentkezési határidő:

2022. AUGUSZTUS 15. 

Irodalmi pályázat 2022-ben
Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!
Idén 24. alkalommal újra hívjuk és várjuk az őszidő nemze-
dékének szívesen írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küld-
jék el igényesen megformált, élményt nyújtó, szívet-lelket 
melengető, érdekfeszítő, szép gondolataikat 2022-ben is!

Az egyik témánk – Nyugdíjasan – hasznosan! – már sze-
repelt a 24 év alatt, a legtöbb pályázó érdeklődését ez a 
téma keltette fel ez idáig. Bízunk abban, hogy idén is így 
lesz…

A másik téma pedig egy mindig időszerű emberi maga-
tartást idéz – a küzdelmet –, amely számtalan életmű napi 
„velejárója”, így irodalmi igényű megfogalmazások ihletője 
is lehet.

Ezek a gondolatok inspirálták idei témáinkat:
a., Nyugdíjasan – hasznosan!
b., Az ember célja a küzdés maga (Madách)
Azt várjuk szerzőinktől, hogy személyesen megélt, 

vagy családi történetekből fennmaradt eseményeket, 
történeteket örökítsenek meg, esetleg kitalált történe-
teket formáljanak irodalmi értékű írássá.

A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megfor-
mált, legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy 
terjedelmi korlátok nélküli maximum 4 vers.

A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban 
helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát (1); vala-
mint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvas-

hatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószám-
mal, továbbá telefonos és e-mail elérhetőségüket(2)!

Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel 
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: 2022. évi irodal-
mi pályázat

A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége Bu-
dapest Szövetség utca 9. 1074

 
Beküldési határidő: 2022. november 5.

 
2022-ben – a régebbi gyakorlatától eltérően – nincs re-
gisztrációs díj.

A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bont-
ja fel, kizárja az értékelésből; továbbá kizárja a zsűri a szer-
ző nevével, aláírásával küldött írásokat is.

Eredményhirdetésre terveink szerint 2023. januárjában 
kerül sor; a díjazottak alkotásaiból tervezünk antológia ki-
adását.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri 
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és cí-
met tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel; így a bekül-
dött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint) 
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.

Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet és jó 
egészséget kívánunk:

NYOSZ-elnökség
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„Szépkorúak színes 
világa” – Ki mit tud? 
-gála
A szervező kazincbarcikai Újkazinci Baráti Kör és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdí-
jasok Érdekvédelmi Szövetsége együttműködésével ke-
rült megrendezésre a „Szépkorúak színes világa” – Ki mit 
tud?-gála Szikszón, az Inkubátorházban.

A gálaműsor a 2019–2021. évi Ki mit tud?-ok legnép-
szerűbb előadóit vonultatta fel.

A szervezőknek közel 300 előadó 90 produkciójából kel-
lett válogatnia e jeles eseményre, amelynek elsődleges célja 
az volt, hogy megmutassa a nyugdíjas korosztály előadói 
képességét, bepillantást engedjen a hobbiból, szórakozás-
ból űzött kulturális tevékenységekbe, alkalmat teremtsen 
arra, hogy megoszthassák szellemi értékeiket a befogadó 
közönséggel.

A bemutató megmutatta az időskor szépségét, a „szép-
korúak” kreativitását, akik bebizonyították, hogy a tehet-
ség kortalan. A  nyugdíjasok sokszínűek, tartalmas, teljes 
életet élnek 60-70 vagy akár 80 fölött is.

Köszönet a BAZ Megyei Közgyűlés elnökének, Bánné 
dr. Gál Boglárkának a vendéglátáshoz nyújtott támogatá-
sért. Szabó Gergely alelnök úrnak, hogy megtisztelte jelen-
létével a Ki mit tud?-gálát, Sváb Antal polgármester úrnak, 
hogy szeretettel fogadott és szíves vendéglátást biztosított. 
Gál Péternek, a Szikszói Városi Szabadidő Központ és 
Könyvtár igazgatójának és kollégáinak, amiért minden fel-
tételt biztosítottak a rendezvény megszervezéséhez.

A közel három órában szórakoztató, többféle műfajt 
felvonultató produkciót láthattak a nézők. Műsoron volt 
tánczene, magyar nóta, népdal, operett, filmsláger. Lát-
hattunk fergeteges táncprodukciókat. Kacaghattunk ka-
baréjeleneteken, de mély gondolatot tolmácsoló verssel is 
ámulatba ejtették a nagyérdeműt. Minden szereplő em-
léklappal és a szervezők köszönetével térhetett haza.

A rendezvény másodlagos célja is teljesült. A  részt vevő 
klubok, egyének jó szívvel hoztak adományokat, amelyet 
a műsor zárásaként dr. Görgényi László Péter, a miskolci 
ILCO Klub elnöke adott át Fekete István gondolatait idézve 
Szopkó Istvánnénak, a Szikszói Máltai Szeretet Szolgálat kép-
viselőjének, hogy ő jutassa el az Ukrajnából menekülteknek.

„Lám jó: jónak lenni,
Megemelni a kalapot annak is, aki elesett,

annak is, aki kopott és megfáradt,
mert mindent, de mindent visszakap az ember:

az ütést is, meg a simogatást is.”

Kovács Lenke NYÉSZ-alelnök,
Kálmán Vilmosné Kati,  

kazincbarcikai Újkazinci Baráti Kör

„ÜZENETE VOLT A RENDEZVÉNYNEK. NEM 
IS EGY, DE MINDJÁRT HÁROM! 
Az első üzenet az emlékezésé: 
Súlyos két év Covid után, ha megtizedelve is, 
de újra együtt vagyunk! Az elvesztett tagtársa-
kat kísérje a magyarság történetéhez szorosan 
kapcsolódó, első magyar nyelvemlékünk, a 
Halotti beszéd és könyörgés záró gondolata: 
„…és vezesse őt paradicsom nyugalmába, és 
adjon neki mennyországba utat, és mind[en] 
jóban részt!”
A második üzenet a köszöneté:
Az önzetlen felajánlásokért. Az emlékezés kö-
zös csendjében, idéztem Váci Mihály: Sem 
emlék, sem varázslat című versének részletét, 
hogy kísérje Kálmánné Katika, a kazincbarcikai 
Újkazinci Baráti Kör kérésére magunkkal ho-
zott adományainkat, hiszen a szervezők és a 
közreműködők úgy határoztak, hogy segítő ke-
zet nyújtanak, az otthon nélkül maradt, ukrajnai 
háború elől menekülők számára.

„De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred,/ 
hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísér-
tet,/ kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,/ 
annak szép, könnyűléptű szívében megterem/ 
az érett és tűnődő kevésszavú alázat,/ az más-
ról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,/ az 
már egy messzefénylő szabad jövő felé tör.”
A harmadik üzenet dicséreté:
Dicséret illeti a civil kurázsi erejét, a megyében 
végzett közös munkánk a hatását, amely növeli 
az egyéni és közösségi kezdeményező kedvet, 
cselekvőképességet és felelősségvállalást, 
amellyel együtt erősítjük a társadalomban a bi-
zalmat, és a szolidaritást.”

Részlet Lukács-Pete Mária  
NYÉSZ-elnök köszöntőjéből

Negyedszázada alakult meg a segesdi DANYE
1997. tavaszán alakult meg 52 fővel Segesden a Derűs 
Alkony Nyugdíjas Egyesület (DANYE) – mondta Bara-
nyai Lajosné elnök az ünnepélyes megemlékezésen. Sokan 
jöttek gratulálni és köszönteni a megye egyik legaktívabb 
nyugdíjas egyesületét.

Több helyen is tanyát ütöttek, most végre van állandó 
helyiségük. Sokféle programmal rukkoltak elő az évek során. 
A körzeti és a megyei kulturális gálák állandó fellépői voltak. 
Több országos rendezvényen is bizonyították színjátszó és 
tánctudásukat. Pár napja Nagyatádon is felléptek, ahol a ko-
rábban nagy sikerrel bemutatott kán-kánt adták elő.

Köszöntötték őket a helyi vállalkozók, civil szervezetek 
mellett a testvér szervezetek képviselői is. Stikel János a 
nyugdíjas szövetség megyei elnöke egy Kovács Lajos-em-
lékplakettet nyújtott át Baranyai Lajosnénak. Takácsné 
Illés Henriett polgármesteri feladatokkal felruházott alpol-
gármester Díszoklevéllel ismerte el munkájukat. Az önkor-
mányzat ajándékaként pedig meglepték az ünnepelteket és 
a jelenlévőket a Megarox Társulat dalos köszöntőjével.

Kiemelték a hozzászólók, hogy munkájukra mindig szá-
míthattak. Kedves színfoltja volt a település életében, ami-

kor farsang idején nagy zajjal, maskarásan verték fel a téli 
tespedtségből a lakosokat, hogy ideje talpra állni és lassan 
hozzá fogni a tavaszi munkáknak. Kivették részüket a köz-
ségi rendezvények szervezésekor és lebonyolítása során is.

A finom vacsorát követően zene és tánc szórakoztatta a 
megjelenteket. Nem maradt el két hatalmas ünnepi torta sem.

Györke József

Az ünneplést követő napon nagy sikert arattak Nagyatádon 
a kánkánnal

Kétnapos országos 
nyugdíjas fesztivál 
Nagyatádon
Solar Fesztivál elnevezéssel 52. alkalommal tartották meg 
egy nagyatádi hotelben a nyugdíjasok kulturális szemléjét 
– mondta Tóth Sándorné főszervező. Az előkészítő mun-
kából kivette a részét az Obsitosból átalakult Fegyelmező 
Zászlóalj Nyugdíjas Klub tagsága is.

A fellépők mind bizonyították felkészültségüket. Ér-
demes volt az ország másik feléből is Nagyatádra utazni. 
Külön is köszöntötték a budapesti Karizma Tánccsoportot 
és vezetőjét, Csontos Ibolyát, akik Nagyatádon az 1200. 
fellépésüket is ünnepelték. Most nosztalgiatáncokkal és ci-
gány tánccal mutatkoztak be. A hotel vezetése tortával is 
köszöntötte őket. Nagy tapsot kaptak a rendezők katona-
dalaikkal, úgyszintén a pécsváradi táncos lábú hölgyek és 
a nótázó férfikórus. Jó hangulatot teremtettek többek közt 
a vései hölgyek retróslágereikkel, valamint a pécsi Piros 
Pólósok táncblokkjukkal. Nem maradt el a segesdiek kán-
kánja sem a sorból. Joós Ferencné dalait és versmondását 
is taps kísérte. Hozták szép hangjukat a babócsai Nárcisz 
Nyugdíjas-egyesület énekesi is. 

Időközben megtörtént az 53. fesztiválnap. E napra egy 
kilencfős küldöttség érkezett a fővárosi Morvay Nótakör 
részéről Tolnai András művészeti vezető, „Nótakirály” ve-
zetésével – mondta Marczinka Mária, a kör elnöke. Remek 
hangulatot teremtettek a nótaénekesek és a többi fellépő. 
Nagy tapsot kaptak a Sávolyi Kórus és a kaposvári Har-
mónia Énekegyütes tagjai. Nagy sikere volt a mesztegnyői 
Honi Hagyományőrző csoport dalainak és népi játékának, 
valamint a Sárga Rózsa fővárosi szalontáncosoknak.

A finom vacsorát követően minden fellépő kapott ok-
levelet és ajándékot. A tombola főnyereménye egy kétfős 
háromnapos, két éjszakás hotelbeli meghívó volt.

Györke József

Tolnai András a mesztegnyői hölgyek gyűrűjében



NYOSZ-hírek NYOSZ-hírek

12 13

tették, a vendégkönyv bejegyzései őrzik a tetszésnyilvánítá-
sokat, véleményeket.

A kiállítás anyagának gyűjtése, biztosítása, gondos elő-
készítése, a kiállítás rendezése több család, klub, baráti kö-
zösség összefogását dicséri. Köszönet jár a kiállítás anyagá-
nak őrzésért, illetve a teremőrök, a felkért „háziasszonyok” 
munkájáért.

Ezen az ünnepélyes alkalmon mutatta be Libor Zoltán 
főtanácsos azt a kiállítás elnevezésével azonos című 160 ol-
dalas, képekkel illusztrált kiadványt, amelynek szerzői azok 
a szülők, nagy-és dédszülők, unokák – tizenéves kortól a 
90 évesig –, akik részt vettek a múlt év nagy részét átfogó, 
ugyanilyen címmel hirdetett háromfordulós online mű-
veltségi játékban. Interjúkat, visszaemlékezéseket találunk 
a kiadványban, amelyhez Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármester asszony, Szalókiné dr. Kiss Katalin, szövetségünk 
tiszteletbeli elnöke és Libor Zoltán főtanácsos írt ajánlást. 
A kiadvány szerzői most, az ünnepi eseményen tiszteletpél-
dányokat vehettek át. Már a bemutatáskor – majd a kiállí-
tás ideje alatt – sokan vásároltak belőle. Ugyanis a kiadvány 
egy része jótékonysági céllal eladásra kerül: a bevételt egy 
kárpátaljai nyugdíjas otthon megsegítésére ajánlottuk fel.

A kiadvány megjelenését támogatta az Univer Zrt., az 
Építő Simon Kft. és a Zöldségtermesztési Kutató Intézet 
Zrt. Hálásak vagyunk segítségükért.

A rendezvényekről az alábbi linken olvasható további 
információ: https://kecskemet.hu/varosunk/kozosseg/ 
civil-szervezetek/nyugdijas-szovetseg/aktualitasok-rendez-
venyeink.

Kurilla Márta 
kommunikációs munkatárs

Konferencia és kiállítás a kecskeméti 
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú 
Városi Szövetsége szervezésében
Örömmel adunk hírt a közelmúltban lezajlott sikeres ren-
dezvényekről, amelyek a kecskeméti Nyugdíjasok Klubjai-
nak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezésében zajlottak 
Kecskeméten.

Generációk a családban
2022. április 8-án került sor Kecskeméten a Hírös Agóra 
Kulturális és Ifjúsági Központban a Generációk a családban 
konferencia megrendezésére. A 10 órától 16 óráig tartó ren-
dezvényen neves előadókkal találkozhatott a népes hallga-
tóság. Steigervald Krisztián generációkutató hangulatos, 
humorral fűszerezett előadásából az egymás mellett élő 6 
generáció jellemzőit ismerhették meg, amelyek segíthetnek 
a konfliktusok feloldásában, az egymás megértésében. Be-
reczki Enikő ifjúságkutató a 4. kommunikációs forrada-
lom (az okos eszközök megjelenése) személyiségre gyako-
rolt hatásásáról, az ennek nyomán bekövetkezett kognitív 
képességek, készségek változásáról beszélt. Hangsúlyozta 
a digitális szülői felelősségvállalás fontosságát. Dr. Huszti 
Éva, a Debreceni Egyetem szociálpolitikai tanszékének 
oktatója egy uniós kutatás eredménye kapcsán az aktív 
idősödés jelentőségét emelte ki, amihez konkrét példákkal 
segítséget is adott. Dr. Harsányi Ernő kecskeméti nyugal-
mazott tanár az önismeret fontosságára hívta föl a figyel-
met. Az „önmagunkkal jóban lenni” gondolatnak megfelelő 
életfelfogás a harmonikus élet alapja. Cserbán Józsefné, a 
Módus Alapítvány elnöke Kecskemét idősügyi programjai 
közül a Demencia Kecskemét Akcióprogramot, míg Mol-
nár Szilárd, a CédrusNet Kecskemét szakmai vezetője a 
CédrusNet programot mutatta be. 

A programon Örkény István Egy szoba, vályogfal, zsup-
fedél című novellájának elmondásával közreműködött Si-
mon Zsófia, a Mercedes-Benz Schule 9. osztályos tanu-
lója. 

Az előadásokat figyelem és érdeklődés kísérte, amire bi-
zonyság, hogy egész nap telt házzal ment a program.

Gyermekkorunk puzzle-darabjai
A konferencia kísérő rendezvénye volt az a kiállítás, ame-
lyet 2022. április 7-én a Szent Miklós-templom (Barátok 
temploma) dísztermében nyitott meg Engert Jakabné al-
polgármester asszony Gyermekkorunk puzzle-darabjai 
címmel.

A kiállításon az 1950 és 1990 közötti négy évtized 
gyermekeinek életéből, életéről kaptak képeket a látoga-
tók. Több mint száz játék, használati tárgy, ruha, iskolai 
eszköz, fotó tudósított az említett időszak öltözködéséről 
a csecsemőkortól a tinédzser korig. Sőt, néhány tárgy se-
gítségével még a felnőttek öltözékéről is. A  sok érdekes-
ség, különlegesség mellett bölcsőben fekvő pólyásbabát, 
60 éves keresztelő terítőt, 70 éves mellénykét, rékliket, 
rugdalódzókat láthattunk. Volt komplett kisdobos- és 
úttörő-egyenruha, egyen diáksapka. A  sokféle társas- és 
fejlesztőjáték mellett helyet kapott a pedálos gokart, a 
faroller, az állítható, csavaros korcsolya, kulccsal felhúz-
ható őzike, csipogó kutyus, keljfeljancsibaba, hintaszék. 
Az iskolaszerek között palatábla (emlék egy még korábbi 
korból), kalamáris, bizonyítványok, füzetek, könyvek, ok-
levelek, iskolaköpeny, tornadressz, korabeli gyermekújsá-
gok, könyvek voltak kiállítva. De hangszerek, elsőáldozá-
si, bérmálkozási relikviák, hittankönyvek is helyet kaptak 
a gazdag gyűjteményben. 

A felsorolás csak töredéke mindannak, amely emléke-
zésre, beszélgetésre, mesélésre késztette a látogatókat.

A megnyitót a Református Pálmácska Óvoda Csillag 
csoportja tette ünnepélyesebbé hangulatos, tavaszi műso-
rával. A négy napig nyitva tartó kiállítást sokan megtekin-

A MEASZ* elnökségének sajtóközleménye
Békét – azonnal! Tiltakozzunk a háború ellen!
A MEASZ az 1945-ös megalakulásától kezdve minden 
évben megemlékezett a győzelem napjáról. Arról, hogy a 
Hitler-ellenes koalíció keretében a Szovjetunió népei, így 
az orosz és ukrán nép is, hatalmas véráldozatot hozva kato-
nailag fölszabadították Európát a náci megszállás alól.

Azóta drága kincsnek tekintjük a békét!
2022-ben nem lehet a győzelem napjáról, Európa nap-

járól úgy megemlékezni, hogy ne szóljunk a februárban 
kitört orosz–ukrán háborúról. A Szovjetunió népeinek II. 
világháborús hősies szerepvállalását és a mai orosz–ukrán 
háborút nem szabad összekeverni! Sajnálatosan az utóbbi 
napokban Európában megrongált II. világháborús szovjet 
emlékművek azt láttatják velünk, hogy sokan egyenlőség-
jelet tesznek a kettő közé.

A mai háború kitörésének valódi okainak feltárásában a 
közvélemény jelentősen megosztott. Béketüntetésünknek 
nem célja, hogy ezeket az okokat elemezze. Azt viszont ha-
tározottan kijelentjük, a háború sohasem oldja meg a vi-
tás problémákat. A háború mindig a népek, a védtelenebb 
emberek szenvedésével, pusztulásával jár. Ferenc pápa sza-
vaival: a háború a politika és az emberiség kudarca. 

A mai háború csak nyomorúságot hoz, hozhat nem csak 
Európa, de az egész világ népei számára is!

A mai háborúban el kell ítélnünk az agresszort, amely 
szuverén ország területére lépett, ezzel pusztítja az emberi 

életeket, emberek tömegét otthona elhagyására kénysze-
ríti, pusztítja az épített civilizációt, megbontja az egyes 
országok között kialakult kapcsolatokat. Különösen a 
21. században elfogadhatatlan, ha bármelyik ország vitás 
kérdéseit szomszédjával fegyverekkel akarja rendezni.

A mai háború azzal is fenyegeti az emberiséget, hogy 
fegyverkezési spirált indít el, kiszélesedik, atomfegyverek 
esetleges bevetésével a Föld teljes pusztulásához vezethet.

Mindezek miatt követeljük, hogy legyen BÉKE 
azonnal!

A mai háború kitörésétől fogva a MEASZ azt képviseli, 
hogy a vitás kérdéseket a felek háború helyett tárgyalások 
útján rendezzék!

Aki nem a háború azonnali befejezését szorgalmazza, 
az a további öldöklés, a rombolás pártján áll! 

A MEASZ elnöksége bízik abban, hogy gyerekeink, 
unokáink olyan békés világban tudnak majd élni, ahol a 
meghatározó erők kapacitásaikat nem rombolásra, hanem 
az emberiség előtt álló egészségügyi, környezeti és egyéb 
kihívások közös megoldására fordítják.

Egy Földünk van, egy életünk!
BÉKÉT akarunk, azonnal!
Budapest, 2022. április 29.

Hanti Vilmos elnök 
(*A MEASZ a NYOSZ tagszervezete)
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A hajdúböszörményi Nyugdíjas-egyesület 
a Hajdúsági Múzeumba látogatott
Program szerinti foglalkozásunkon 
33 fővel vettünk részt a szépen felújí-
tott múzeumban, amelynek falai kö-
zött kellemes délutánt tölthettünk el.

 „A Hajdúsági Múzeum épülete, 
az egykori Hajdúkerületi Székház, 
1762-től épült, kezdetben feudális 
kori pincebörtönként üzemelt. Majd a 
Hajdúkerület megszűnte (1876) után 
a kerületi székház igen sok funkciót 
látott el. Működött benne rendőrség, 
bank, nyomda, tűzoltóság, úri kaszi-
nó, több bolt, fiú- és leánykollégium 
és természetesen a múzeum. Mára 
az épület már csak a Hajdúsági Mú-
zeumnak és a Hajdúböszörményi Já-
rási Bíróságnak ad otthont. A Magyar Országgyűlés 2011. 
november 7-én az egykori Hajdúkerületi Székházat a tör-
ténelmi emlékhelyek sorába emelte.”

1924 – a Városi Múzeum megszületése Hajdúböször-
mény kulturális életében jelentős hiánypótló esemény volt. 
Lelkes és kitartó alapítója és gyűjtője H. Fekete Péter, a 
református polgári leányiskola igazgatója elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a hajdúböszörményi Városi Múzeum 
megalapításában, aki magánemberként kezdte el a város 
történelmi emlékeinek gyűjtését. 1928-ban a város helyet 
biztosít számára a kerületi székházban. 

Az összegyűjtött tárgyak száma 1933-ra annyira megsza-
porodik, hogy a város további helyiségek átadásáról hatá-
roz.1937. jelentős dátum a Városi Múzeum történetében, 
az I. Hajdúhét rendezőjeként szerepel Hajdúböszörmény-
ben (idén már a XXVIII. lesz). Az országos rendezvény ke-
retében megnyílik a múzeum első gyűjteményes kiállítása. 
A Hajdúsági Múzeum nevet 1951-ben veszi fel, és a 80-as 
években az udvaron szoborparkot is létrehoztak. 

Lelkes tárlatvezetőnk segítségével az állandó kiállítás 
keretében megtekinthettük a Hajdúság egész történetét,  
a hajdúk és böszörményiek eredetét, a hajdúkerületet és 
a mezővárosi kultúrát is. Beszélt a hajdúk különleges tu-
lajdonságaikról, helytállásukról, és azokról, „akik mindig 
harcba keverednek”…

1858-ban került felszínre az Európa-szerte híres BÖ-
SZÖRMÉNYI-KINCS leletegyüttes. A  város határából 
előkerült régészeti lelet valamennyi darabja megtekinthető a 
múzeumban, így láthattunk használati tárgyakat, ékszereket, 
fegyvereket, fémedényeket is. A napvilágra került kincslelet 
összetétele miatt bekerült a tudományos köztudatba is. 

Az idő rövidsége miatt nem sikerült minden tárgyat 
szemügyre vennünk. A 14 teremben más és más korszak, 

más használati tárgyak, békét és har-
cokat ábrázoló kellékek sokasága. 
Megcsodálhattuk Kossuth Lajos és Fe-
renc József idősebb kori, egész alakos 
festményét, H. Fekete Péter, Baltazár 
Dezső fotóit, munkásságukat, a városi 
Trianoni emlékmű makettjét. első és 
második világháborús történések do-
kumentumait, tárgyaikat, zászlókat. 

A város egyéni arculatát mutatja a 
körgyűrűs sugaras ólas-kertes telepü-
lésszerkezet. Az  állattartásra, gabona-
termesztésre, kertészkedésre, méhtar-
tásra, szőlőművelésre berendezkedett 
lakosság használati tárgyait is láthat-
tuk. A város körkörös településszerke-

zete egyedi az európai városok között is, katonai-védelmi 
és gazdasági okai egyaránt voltak.

Látogatásunk befejeztével jól elfáradva a múzeum ud-
varán beszéltük meg a látottakat. Molnár Imre kultúr-
felelősünk a legközelebbi klubfoglakozás témájára való 
felkészülést ismertette, majd Nagyné Erzsike a májusban 
esedékes kirándulással kapcsolatos tudnivalókat konkreti-
zálta. Egyesületünk legközelebbi foglalkozásán ünnepeljük 
az anyák–mamák napját.

Lejegyezte és a fotót készítette: Bertalan Béláné klubtag

Örömtáncprogramok a tánc világnapján
1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézete 
részeként működő Nemzetközi Tánctanács megalkotta a 
tánc világnapját, amelyet minden évben április 29-én ün-
nepelnek.

1727-ben ezen a napon született Jean-Georges Noverre, 
a „balett Shakespeare-jeként” ismertté vált táncos-ko-
reográfus.

Noverre alkotta meg elsőként a mai értelemben vett 
színpadi táncjátékot, ő helyezte vissza a tánc oltárára a mi-
mikát és a taglejtést, e minden reflexek ősét, és ezzel elin-
dította azt a fejlődést, ami a modern táncművészet kiala-
kulásához vezetett.

A táncművészet legnagyobb ünnepét világszerte 
táncelőadásokkal ünneplik. A szenior örömtánc kedvelői-
nek kétség kívül idei legjelentősebb eseménye ezen a na-
pon a budapesti Hősök terén lezajlott közös táncolás volt, 
amelyen közel ezer nyugdíjas lejtett a zenékre és Radvánsz-
ki Edit instrukcióira. A program a Magyar Szabadidősport 
Szövetség Tavaszi Sportmámor rendezvénysorozatához 
kapcsolódott.

Érden is a Szenior Örömtánc csapat perdült táncra Hol-
lenczer Katalin tánctanár irányításával, akik köré Érd pol-
gármestere, Csőzik László is beállt, sőt meghívta őket az Érdi 
Piknikre is, hogy ott is táncoltassák meg, akit csak lehet.

Gyöngyösön a gyöngyösi, a fóti és a váci Szenior Öröm-
tánc csoport tartott bemutatót a Mátra Múzeumban.

Győrben a Szenior örömtánc Zsuzsival táncosai táncol-
tak, de beállhatott közéjük bárki kipróbálni, akinek kedve 
volt hozzá.

Zalaegerszegen a zalaegerszegi szenior táncosok, va-
lamint budapesti és debreceni vendégeik csatlakoztak a 
Hősök terén tartott világnapi örömtánchoz. Szegedi Judit 
fővárosi szenior örömtáncoktatótól tanultak a résztvevők.

Hasonló rendezvényekről kaptunk hírt Pécsről és Cell-
dömölkről.

A Békés Megyei Nyugdíjas-egyesü-
letek Szövetsége 

és a NYOSZ-elnöksége

2022. június 18-án (szombaton) 
9.30-16.00 óráig

rendezi meg a

XIII. ORSZÁGOS SZENIOR 
TÁNCFESZTIVÁLT

Gyulán az Erkel Ferenc Általános 
Művelődési Központban

(5700 Gyula, Béke sugárút 35.)

A rendezvény célja: A  rendező szer-
vek lehetőséget biztosítanak az or-
szágban működő szenior táncos cso-
portoknak a bemutatkozásra, tudásuk 
összemérésére, hagyományaink ápolá-
sára. A rendezők célja hogy a táncosok 

kedvet csináljanak a közönségnek a 
mozgáshoz, a felnőttkori tánctanulás-
hoz és az önfeledt szórakozáshoz.

A részt vevő csoportok: társastánc, 
néptánc és egyéb kategóriában nevez-
hetnek a rendezvényre.

Nevezési díj: 500.- Ft/fő
A benevezett fellépőcsoportok tel-

jesítményét szakavatott zsűri értékeli 
és minősíti. A zsűri értékelése alapján 
a versenyzők különdíjban, arany, ezüst 
és bronz minősítési fokozatban része-
sülnek.

Minden részt vevő csoport oklevél-
ben és egyéb tárgyjutalomban része-
sül.

Vendégeinknek a belépő díj:  
700.- Ft/ fő

A jelentkezési lapot olvashatóan, 
pontosan legkésőbb 2022. június 
2-ig kérjük megküldeni a Békés Me-

gyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetsége 
(5600. Békéscsaba, Dózsa György út 
35.) címére.

A jelentkezési lap – kötelező mellék-
leteként a fellépőkről – egy 10–12 soros 
(géppel írott, jól olvasható) bemutatko-
zást is feltétlenül kérünk megküldeni.

A jelentkezési lap letölthető még 
a www.bekesnyugdijasok.hu honlap-
ról is, amely tartalmazza a rendezvény 
programját.

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

vagy a Szövetségnél a +36(30)209-
1705 számon.

E-mail cím: bmnyesz@gmail.com

Szrenka Pálné sk.,  
a Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek 

Szövetsége elnöke

A 2022.   évi költészet napja alkalmából a Tolna Megyei 
Nyugdíjasok   Érdekszövetsége meghívására versmondó 
versenyen vettünk részt. Egy-egy Váci Mihály- vagy Petőfi 
Sándor-vers előadása volt a feladat. Nekem Váci Mihály 
Még nem elég! című versére esett a választásom.

Köszönjük a meghívást, csodálatos napunk volt.
Barhóné Szabó Anna
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Édesanyák 
ünnepére

Ezt a gyönyörű ünnepet, május első vasárnapját a felnőt-
tek alakítják ki szeretettel a gyerekek lelkében. Amikor a 
jóságos édesanyát dicsőítjük, megannyi érzés születik, me-
lyek szentképpé festődnek lelkünkben. Áthatja szívünket 
az édesanya iránti szeretet. Ez az érzés szinte kiirthatatlan 
erény. Aki nem hagyta el hitét, és szereti édesanyját, annak 
mindig adódik orvosság a bajára.

Az édesanyák hatalmas áldozatot vállalnak, amikor az 
élet mellet döntenek. Igen. Egy új ember születik, s kette-
jüket szeretetkötelék fűzi szorosra. Szellemi-lelki kapcsolat 
az övék. Igen, a  ők áldoznak a szépségükből, alakjukból, 
formájukból is. Születéskor megszületik az édesanya is, aki 
eddig csak feleség volt. Egész életükben a legtöbbet adják 
önmagukból, önfeláldozók. Az égi anya, Szűzanya minden 
édesanya mellett ott áll, és erőt ad. Ahogy az újszülött cse-
peredik, úgy érik, nemesedik a kapcsolatuk. Aztán a kicsi 
száján bűvös szó fakad: anya, édesanya. Kifejezi szent ér-
zéseinket. Jelentése Isten, család és haza. Ölében a szeretet 
szépsége arannyá változik és kiengesztelődik. Az édesanyák-

tól tanultuk meg, hogy mi a mosolygás, a könnycseppek 
igazgyöngyragyogása. Tőle kaptuk az első táplálékot, és a 
hangnak, szónak szépséges kincsét. Első imádságunk is tőle 
van. Eleven örökséget hagyott ránk, az anyanyelvet. Ami-
kor kinyitjuk szemünket, az ő arcuk tölti be a látható teret. 
Ő kísérte lépteinket, fogta a kezünket, ilyenkor kisimult az 
út, és elkerültek bennünket az akadályok. Vígasztal, báto-
rít és nyugtat. Ő az őrangyalunk. Szavai a szív muzsikája. 
Befelé sírnak, bánatukat takarják, de szétszórják mindenü-
ket. Tőlük kapjuk a legtöbb lelki ajándékot. Megjegyzem, 
földi ajándékokkal senki sem lett lelkileg gazdagabb. Szí-
vükben mindig megbocsátást találni. Mindig visszatérünk 
hozzájuk a biztos ponthoz.

Sokáig éljenek még köztünk! Egy nap kevés ahhoz, 
hogy minden fáradozásukat megköszönjük. Nagy költőnk 
ekképpen írja: „Szeresd, tiszteld, imádd!” Sohasem tud-
juk törleszteni azt az adósságot, amellyel nekik tartozunk. 
Anyák napján a szívünkben egy kis sebet feltép az emléke-
zés. Egyetlen édesanyánk van, hát vigyázzunk rá. Sokáig 
éljenek még köztünk.

Május első vasárnapja a nagymamák ünnepe is. Őket 
is köszöntjük. Ők azok, akik rögtön „szolgálatba” helye-
zik magukat, ha szükség van rájuk. Nevelő, emberformáló 
erejük van. Minden porcikájukkal szeretnek. Szövetsége-
sük, egyben bizalmasuk a kisunokájuk. Meghallgatnak, 
elmondhatjuk nekik titkainkat, bánatunkat, örömünket. 
Amikor az évek mélyen megrajzolják arcukat, az öregség 
besomfordál bemélyedt bőrük alá, a fáradt kezek alig moz-
dulnak, és a szavak nehezen szakadnak ki belőlük, még ak-
kor is a szemükben az üzenet fénye ragyog: a szeretet. Ezt 
az üzenetet beszívja szívünk.

Ölelés, forró csók, illatos virág köszöntse őket, ne csak 
anyák napján. Én is köszöntöm őket egy kedves gyerekdal-
ból néhány sorral: „Orgona ága, barackfa virága, öltözzetek 
új ruhába anyák napja hajnalára, illatosan...”

Fehér Levente

Csider Sándor-
versek 2022 áprilisában

Két orgona 

Kaput őriz két orgona,  
egyik fehér, a másik lila.  

Vigyáznak fűre, almafákra, 
ház nyugalmára és egymásra.   
Szerelmes gallyak összeérnek,  
szívlevél simul szívlevélhez,  
bokorág ölel bokorágat,  
orgonák illata eggyé árad.   

Viráguk marad önmaga: 
egyik fehér, a másik lila. 

Megszülettél

Gyökerek, ágak, sejtek álma, 
orgona fehér szép virága,  
világra nyíltál, megszülettél, 
ködlétből láthatóvá lettél.

Rejtőztél titkos, bűvös mélyen,
ránk mosolyogsz a tavasz fényben,
bokrokban virágzol, ághegyen,
hogy a bolond föld szebb legyen.

Te maradtál 

Udvarunknak közepében  
fehér orgona,
tágra nyitott ablakomba
száll az illata. 

Hótakarós gondos telünk 
távolokban jár, 
ősz vidéken, tavasz réten  
őgyeleg a nyár.

Nem tudjuk, hogy holnap reggel 
mire ébredünk, 
árvíz pusztít, aszály tör ránk,
koszban lépkedünk. 

Szellő szárnyon száll a vihar,
nem ismerni fel,
ránk mosolyog és egy napon 
ellenünkre kel.

Rendetlen lett csodás kertünk, 
semmi nincs helyén,
gazok nőnek virágaink
gyönyörű helyén.

Elkábulnak mind a színek,
szürkévé válnak,
szín tiszta csak te maradtál
örök példának.

Egyszer volt…

Egyszer volt, hol nem volt,
rend volt és béke volt,
egy napon messze ment,
mesénknek vége lett.



Művészlegendák Művészlegendák

18 19

Kizárólag a színpadnak élt
Honthy világéletében csak a színháznak élt, ezt pedig a 
magánélete is megsínylette. Három férjet, egy befolyá-
sos miniszteri titkárt, egy gazdag fogorvost és egy még 
gazdagabb autókereskedőt fogyasztott el. 1919–1922 
között dr. Halmos Géza miniszteri tanácsos volt a férje, 
aki megalkotta számára a Honthy Hanna művésznevet. 
Második férjével, gyöngyösi Petheő Miklós Imre orvossal 
1923–1939 között élt házasságban, tőle is elvált. 1940-
ben ment feleségül Rácz Lászlóhoz, akit 1958-ban vitt el 
egy végzetes betegség. A színésznőnek ezután már tényleg 
csak a színház maradt. Öt évtizeden átívelő, páratlanul 
sikeres karrierje után is rendszeresen énekleckéket vett,  
70 éves korában is táncórára járt. Maximalizmusát mutat-
ta, hogy a legutolsó művházas vidéki haknira is olyan oda-
adással, pazar kosztümökkel és műsorral készült, mintha 
az élete múlna rajta. Talán ő volt az utolsó igazi operett-
primadonna, még idős korában is, csaknem élete végé-
ig. 1978. december 30-án, 85 éves korában érte a halál,  
de a nevét sosem felejtjük el.

Csontos Kata /Femcafé

A nyomorból a csillagokig

Honthy Hanna, 
a legnagyobb magyar 
primadonna élete
Nem jósoltak neki túl fényes jövőt
Nefelejts utca 8. – itt született 1893. február 21-én Hügel 
Hajnalka, aki Honthy Hanna művésznéven Magyarország 
valaha élt legnagyobb operettprimadonnája lett. Persze 
ezt akkor még, a hetedik kerületi bérház földszinti, szo-
ba-konyhás lakásában senki nem sejtette a négy elemit el-
végzett kislányról. Bár nem volt született balerinaalkat, sőt 
túlkorosnak is számított, 10 éves korában mégis felvételt 
nyert az Opera balettiskolájába. Pár év után mestere meg-
mondta neki, bár kiváló kartáncos vált belőle, ennél többre 
sosem fogja vinni, nem lesz belőle szólótáncos. Hamarosan 
egy jóvágású negyvenes úriember, bizonyos zalai földbirto-
kos és gyártulajdonos pártfogásába vette, és némi ellenszol-
gáltatás fejében kiemelte a szegénysorból, és kifizette a szí-
ni tanulmányait. Itt hamar kitűnt különleges tehetségével,  
ez azonban csak a kiindulópont volt pályájához: hatalmas 
szorgalommal, minden lehetséges eszközzel küzdött egész 
életén át azért, hogy képességeihez mért szerephez jusson  
a magyar színjátszásban.

A háttérből a reflektorfénybe
A színiiskola elvégzése után szerződtette a Népopera, ahol 
a Tengerész Kató című operettben szerepelt mint Hajnal 
Hajnalka. Az  átütő siker elmaradt, többek között ezért 
választott másik művésznevet inkább. Honthy Hanna-

ként sokkal inkább primadonnának tekintették: először 
Pozsonyban, majd Debrecenben lépett fel, és olyan nép-
szerűségre tett szert, hogy 1916-tól a főváros különböző 
színpadjain kapott szerződést.

A konkurencia
1922-ben került sor a kikerülhetetlen találkozásra, végre 
összemérte tudását a kor két ünnepelt színésznője, Honthy 
Hanna és a nála tizennégy évvel idősebb Fedák Sári. Kál-
mán Imre A bajadér című operettjében játszottak együtt, 
és Honthy „legyőzte” vetélytársát, az ország első számú 
primadonnájává lépett elő. Neve ettől kezdve vált igazán 
ismertté Budapesten. Később prózai színházakban is siker-
rel szerepelt, de elsősorban mindig az operett és a daljáték 
műfajának volt vezető énekese, évtizedeken át ünnepelték 
mint primadonnát. Igazi sztár volt a színpadokon, otthon 
és külföldön egyaránt hatalmas sikert aratott képességeivel 
és egyedi hangfekvésével. Honthy Hanna még a vészterhes 
időkben sem szólalt meg közéleti kérdésekben. Tekintélyét 
és népszerűségét jól mutatta, hogy azon kevesek közé tar-
tozott, akik a második világháborút követően is állva tud-
tak maradni. A második világháború után Gáspár Margit 
szerződtette a Fővárosi Operettszínházhoz a már jóval öt-
venen túli primadonnát. A Csárdáskirálynőt az ő kedvéért 
dolgozták át, neki kreálva a korához illő „grande dame” 
szerepkört. A darabbal Moszkvában is nagy sikert aratott, 
Hruscsovtól egy Moszkvicsot kapott érte ajándékba.
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A  Tiszti Kaszinó színháztermében – északon – napjaink 
hazai sztárjai adják egymásnak a kilincset.

A Puskaporosi majorban hatalmas szabadidőpark várja 
a pihenni vágyókat. A horgásztó „választéka” igen bőséges, 
a gyerekek játszótere már-már vetekszik Európa hasonló 
parkjaival, a medencék, s a campingezők rendelkezésére 
álló terület pedig biztos, hogy a legjobb gyógyír a stressz, 
a városi zaj, s főleg a porártalom ellen. Hibája, bár van né-
hány fűthető faház is, hogy tavasztól őszig van csak nyitva.  
Az étterem viszont télen-nyáron…

A Brigetio Gyógyfürdő szabad- és beltéri, úszó- és él-
mény-medencéivel, szaunavilágával vonzza a vendégeket. 
A vele egybeépült szállodák és a camping vendégei, vala-
mint a bérletesek reggel 5(!) órától vehetik igénybe a szol-
gáltatásokat…

Kulináris örömök
Aki betér a Jánoska cukrászdába, különleges tortákat kós-
tolhat a hangulatos környezetben. Megálmodójának emlé-
két neve és halála után született testvére őrzi. Szakértelmét 
jelzi a 2018-ban elnyert Magyarország-tortája cím, ame-
lyet a „Komáromi Kisleány” hódított el. Másik tortája, fa-
gylaltjai újabb érmeket, közönség-díjat érdemeltek…

Az északi városrészben található Chocomaze finomsá-
gairól, egy álom megvalósulásáról az interneten is olvasha-
tunk. Mindenesetre a hízásra hajlamosak, kerüljék a helyet!

A finomabbnál finomabb komáromi ízeket, söröket kí-
náló vendéglők sora „végtelen”...

(Vendégcsalogató soraink nem jöhettek volna létre Ádám, 
Bea, Ferenc, Katalin, Nelly, Tamás és Tímea, komáromi tu-
lajdonosok, szakemberek, idegenvezetők segítsége nélkül!)

Hárshegyi János

VAN ERŐD?
Kiránduljunk! Mert ERŐD az van. Nem is egy, több. Dé-
len és északon. A Duna mindkét oldalán, Komáromban. 
Egy város ez, mégha a hajdani döntéshozók, és a behódoló 
aláírók, 1920-ban két országra „vágták” is szét. Az 1700-as 
évek elején az 5. legnagyobb volt az országban…

Stratégiai középpontban – Budapest és Pozsony 100 
km-re, Bécs kicsit távolabb –, gyógyvízzel, történelmi lát-
nivalókkal, gazdag kulturális és szabadidős programokkal 
várják a vendégeket.

Egy kis történelem
Napóleon közeledtének hírére, 1809-ben I. Ferenc osztrák 
császár és magyar király Komáromba menekült, udvartar-
tásával és „értékeivel” együtt. S bár a franciák Győr magas-
ságából visszafordultak, a 10. századtól álló erődítmény, a 
16. században épült Öregvár, és az 1760-as években létre-
hozott Újvár, valamint a hídfőerődök helyreállítását, fel-
újítását nem hagyták abba. A Duna és a Vág találkozásánál 
kiépült Erőd 200 ezer katona befogadására vált alkalmassá. 
És az erődök építése folytatódott a déli parton is. Az 1586 
óta álló Csillagerődöt megerősítették... Aztán 1850-71 kö-
zött elkészült a Monostori, majd 1871-77 között az Ig-
mándi erőd, miközben az elöltöltő fegyverek ideje lejárt, a 
modernebbek ellen pedig ez a két védhely már alkalmat-
lannak bizonyult.

A Szabadságharc történetét, Klapka György hősies 
szerepét, Egressy Béni Klapka-indulójának keletkezését 
(1849. augusztus 4-én játszották először) ismerhetjük ta-
nulmányainkból.

A város szülöttei
Jókai Mór, akiről elnevezték a híres bablevest - kovászos ke-
nyérrel és tejföllel tálalják - a lokális ízek paradicsomában, 
a Zichy-palota szomszédságában található Klapka Étterem-
ben. Lehár Ferenc, aki minden „kísérlet” ellenére, mindig 
magyarnak vallotta magát. Nem úgy Selye János, aki per-

sze ettől még elvitte hírünket a nagyvilágba, s akinek ne-
vét viseli az északi városrészben egyetem. Híres komáromi 
Czibor Zoltán is, a magyar aranycsapat és az FC Barcelona 
valamikori sztárja, de ő – kevesen tudják – Kaposvárott szü-
letett és kisgyerek korában került a Duna partjára.

Múzeumok, kiállítóhelyek
Északon a Duna Menti Múzeum – előtte Jókai híres, ülő 
szobra – a történelmi múltba enged betekintést, délen a 
Klapka György Múzeum időszaki kiállításokat is kínál. 
A Sport utcában Czibor Zoltán Emlékszoba található, és 
lassan elkészül a Brigetio Látogatóközpont is. (Brigetio, I. 
sz. – a Római Birodalom katonavárosa. Szőny városrészben 
tárták fel 2009-ben.)

Amikor a fővárosi Szépművészeti MúzeumRomán Csar-
noka végleg alkalmatlanná vált gyűjtemények bemutatá-
sára, jött az ötlet… A  Csillagerőd rekonstrukciója során 
olyan kiállító helyet sikerült megvalósítani, amelyben he-
lyett kapott a budapesti „anyag” mintegy fele, közel 300 
szobor és „töredék”.Ha meglátogatnánk az ittelhelyezett 
másolatok eredtijét, kb. 40 ezer km-t kellene utaznunk…

Pulszky Ferenc 1867 után kezdte gyűjteni a gipszmáso-
latokat, melyeket az adott országban készítenek el, és dara-
bokban szállítják a helyszínre. Itt aztán „kezelik”, mázolják 
a terveknek megfelelően. Andrea Del Verricchio, Bar-
tolomeoColleoni (1470-1475) zsoldosvezér lovasszobra 
(képünkön) például Velencében áll, éseredeti talapzatának 
másolata, a világon egyedül itt látható.

Feltétlen említést érdemel még, hogy a Csillagerőd al-
kalmas múzeum-pedagógusképzésre, ahol megvalósítható, 
akár iskolás fiatalok bevezetése is a szakmába.

„Értéket teremt” a filmforgatások befogadása, s egy erőd 
erre is kitűnően megfelel. Komáromban „forgott” – töb-
bek között – A Postamester (2010) és az Egy elmebeteg nő 
naplója (2007) című film is.

Szabadidő, gyógyulás
Ha valaki színházba szeretne menni, délen és északon is 
talál választékot. A  Magyarok Dalszínházát 2002-ben, a 
Magyar Lovas Színházat 2004-ben alapították, s azóta is 
rendszeres kikapcsolódást nyújtanak az idelátogatóknak. 
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Meddig jó a lefagyasztott hús?
A fagyasztó a konyhában áldásos dolog, de akármilyen 
hasznos is, hiba lenne varázsszekrényként gondolni rá: 
noha nagy segítség az ételek és alapanyagok tartós táro-
lásában, csodákra nem képes, semmit sem lehet benne  
a végtelenségig raktározni.

Különösen igaz ez abban az esetben, ha nyers húsról van 
szó. A sütésre, főzésre félretett baromfi-, marha-, sertés-, 
vadhús vagy hal mind más időintervallumig maradhat a fa-
gyasztóban, ezután már nem szabad felhasználni. Ezt lega-
lább olyan komolyan kell venni, mint azt az aranyszabályt, 
hogy az egyszer már kiolvadt húst ne fagyasszuk vissza.

Meddig tarthatók a fagyasztóban?
A húsok közül a vad-, illetve egész baromfi tartható a 

fagyasztóban legtovább, míg a hal csupán töredékideig. 
A következőkben a sorolt húsfélék fagyaszthatósági idejét 
vesszük sorra.

Csirkehús – egész baromfi esetében 8–12 hónapig lehet 
jégen. Darabolva 9 hónapig maradhat. Ha aprólék került a 
fagyasztóba, azt csupán 3–4 hónapig lehet őrizni.

Pulykahús – a nyers pulyka 12 hónapig maradhat a 
fagyasztóban, amennyiben az egészben van. Ha darabolt 
állapotban, akkor 9 hónapig tartható, aprólékként 3–4 
hónapig.

Sertéshús – A sertéshús eltarthatósága 12 hónap. Ennél 
tovább ne maradjon a mélyhűtőben.

Marhahús – 4–12 hónapig áll el a mélyhűtőben, ezután 
már nem használható fel.

Vadhús – a vadak a mélyhűtőben 8–12 hónapig marad-
nak alkalmasak az elkészítésre.

Hal – a hal csupán 2–3 hónapig tartható lefagyasztott 
állapotban.

Kész húsétel – amennyiben a hús már elkészült, válto-
zik az eltarthatósága. Ami a főtt húst illeti, 2–6 hónapig 
maradhat jégen, a sültek azonban csak 1–3 hónapig. A füs-
töltek, mint a kolbász, a sonka, a szalonna, 1–2 hónapon 
át tárolhatók, akkor el kell fogyasztani, vagy kárba vész.

Jól fagyasztható ételek
Bár sok étel veszít az ízéből, ha lefagyasztják, a következő 

cikkben olyanokat sorolunk, amelyek jól bírják a jegelést.
Forrás: Femina.hu

Mi az a Gondosóra program?
Az elmúlt évszázadokban a családok életében magától ér-
tetődő volt a fizikai közelség, a több generáció együttélése. 
A közös, nagyobb háztartások egyfajta biztonságot nyúj-
tottak, hiszen a családtagok egyszerűen és gyorsan tudtak 
gondoskodni egymásról. Idővel azonban évszázados szoká-
sok szűntek meg vagy alakultak át azzal, hogy a családok 
szétszóródtak, és mára már egyre kevésbé jellemző a gene-
rációk együttélése.

Az idős családtagról, ismerősökről való gondoskodás, 
az ő támogatásuk fontos és felelősségteljes feladat, amelyet 
hozzá kell igazítani a megváltozott körülményekhez és a 
technológia fejlődéséhez.

Mindig jelen lenni a másik életben néha erőn felüli fel-
adat. Olyan digitális megoldást nyújtunk a családoknak, 
közösségeknek, amelynek segítségével a gondoskodás, tö-
rődés úgy is megvalósulhat, ha a családtagok, ismerősök 
egymástól épp fizikálisan távol vannak.

A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre 
épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek 
egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek 
az általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén 
közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat  
a problémájukra.

A program az emberi élet minőségét, védelmét és biz-
tonságát hivatott szolgálni a kontaktszemélyek (családtag, 
szomszéd vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gon-
dozó) bevonásával. Része a korszerű segélyhívó eszköz, 
amelyhez egy országos lefedettségű távfelügyeleti és disz-
pécser-szolgáltatás kapcsolódik. Az  így kialakuló bizalmi 
kör egy új típusú, jóléti szolgáltatási rendszert hoz létre.

A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a 
jelzőeszköz ingyenes, és Magyarország minden telepü-
lésén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.

A Magyarország Kormánya által biztosított programmal 
a 65 év feletti, otthonában élő, magyar állampolgárok biz-
tonságát és szeretteinkről való gondoskodást biztosíthatjuk 
a közvetlen környezet bevonásával 
úgy, hogy a formális szociális ellátó-
rendszert (háziorvosok, szakszolgála-
tok, családsegítők, önkormányzatok 
stb.) nem szükséges igénybe venni.

A program elsődleges célja az 
otthoni és önálló életvitel meghosz-
szabbítása.

Ám sokszor az önellátás mellett 
is szükség lehet külső segítségre! 
A  program segít abban, hogy az 
idős emberek probléma esetén egy-
szerűen elérjék azt a személyt, aki 
gyorsan, valódi segítséget tud nyúj-
tani nekik.

Hogyan működik a program?
Segítségkérés esetén a bajban lévő felhasználó meg-

nyomja a készülékén található gombot. Az  eszköz jelzést 
küld a diszpécserközpont felé. A diszpécserközpont felveszi 
a kapcsolatot a felhasználóval, értékeli a helyzetet. Kezde-
ményezi a segítségnyújtást, értesíti a megadott kontaktsze-
mélyt. Indokolt esetben a sürgősségi segélyhívó értesítése 
is megtörténhet.

A segélyhívó eszközzel az idős ember minden körül-
mény között képes jelezni (a készülék karon vagy nyakban 
hordva mindig elérhető). Nem kell mást tenni, mint visel-
ni a díjmentes jelzőeszközt.

A jelzőeszközön segítség kérést küldhetünk a diszpécser-
központnak, amely a központon keresztül összekapcsolja 
a jelzőt a kontaktszeméllyel, ezzel elősegíti a mielőbbi se-
gítségnyújtást. Minden jelzésre reagál valaki, a megfelelő 
intézkedések folyamata pontosan szabályozott. A készülék 
állapotáról (pl. töltöttség) automatikus jelzést is küld, de 
önállóan nem cselekszik.

Fontos, hogy a készüléket rendszeresen töltse fel, és úgy 
viselje!

Mire nem használható a jelzőeszköz?
Vészhelyzetben továbbra is a 112-t szükséges hívni, a ké-
szülék nem riaszt közvetlenül orvost, hatóságot, nem 
sürgősségi segélyhívó. Indokolt esetben azonban a disz-
pécserközpont ebben segíthet. Egészségügyi szakellátás, 
telemedicina, távdiagnosztika vagy specifikus egészségügyi 
probléma megoldása nem része a programnak.

A készülék kétirányú kommunikációra képes: jelzést ad 
és a diszpécsertől hívást fogad. Mindig ott van velünk, vi-
seljük, de felhasználása a mobiltelefontól eltér! Nem lehet 
vele kimenő hívásokat kezdeményezni és külső hívásokat 
fogadni. A kommunikáció kizárólag a diszpécserközpont-
tal lehetséges a készüléken keresztül!

Forrás: Gondosora.hu

Két pohár bor több 
kalóriát tartalmazhat, 
mint egy hamburger

Brit tudósok szerint két pohár bor elegendő ah-
hoz, hogy kielégítsük szervezetünk napi cukorigényét. 
Az  Alcohol Health Alliance UK (AHA) szakemberei 
nem találták megfelelőnek az alkoholos italok címkéin 
feltüntetett információkat.

Az AHA harminc borféle cukor- és kalóriatartalmát 
vizsgálta meg, köztük fehér-, rozé-, gyümölcs- és habzóbo-
rokat. Utóbbiak mindegyikét forgalmazzák az Egyesült Ki-
rályságban. Megállapították, hogy az általuk mért értékek 
nagyban eltérnek a borok címkéin feltüntetett adatoktól. 
Ez azt a következtetést vonja maga után, hogy a fogyasztó 
emberek nincsenek tudatában annak, hogy valójában mit 
isznak.

Egy felnőtt ember napi cukorigénye 30 gramm, amit a 
most mért értékek szerint már két pohár borral is bevihetünk 
szervezetünkbe. Az AHA mérései szerint a legcukrosabb bo-
rok általában az alacsony alkoholtartalmúak közül kerülnek 
ki. A jogszabály nem írja elő, hogy a borok címkéjén feltün-
tessék a cukormennyiséget, 
ezért sokan az egészségük 
megőrzése érdekében a ke-
vésbé erős italokat választ-
ják, így öntudatlanul is nö-
velik a cukorbevitelt.

A legmagasabb kalória-
tartalmú borok főleg a ma-
gasabb alkoholtartalmúak. 
A kalóriatartalom a vizsgált 
borok 20 százalékán volt 
feltüntetve. A  cukortartal-
mat kizárólag az alkoholt 
nem tartalmazó italok cím-
kéjén kötelező jelezni.

Forrás: Index
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sítő klorofilt. Bővelkedik élelmi rostokban. Ajánlható fo-
gyókúrázóknak; kalóriatartalma rendkívül alacsony: 30-42 
kcal/100 gr. Vásárlási tanácsadó: az ideális karalábé tapin-
tásra kemény, rugalmatlan; a héja sima, fényes. A lila- fajta 
több antioxidánst tartalmaz. Hűtve két hónapig megőrzi a 
minőségét. Ha meghámoztuk/daraboltuk, rögtön fogyasz-
szuk, vagy főzzük meg, mert hamar oxidálódik, és veszít 
értékes vitaminjaiból.

Az előző lapszámban a sósan készített poféznit spenót-
tal, vagy ahogyan hivatalosan hívják: parajjal készítettem. 
A spenótról sokszor hallottunk, míg a sóskáról, a méltatla-
nul elhanyagolt nagylevelű növényről kevés szó esik. Szin-
te kizárólag kisgazdaságokban, kiskertekben termesztjük, 
a nagyipar nem igazán foglalkozik vele. A sóska a keserű-
fűfélék családjába tartozik, így botanikai rokona például a 
hajdina és a rebarbara. Elsősorban vastag, nyíl alakú leve-
leit fogyasztjuk, de gyökérzetét is használjuk gyógyászati 
célra. Savanykás ízét az oxálsavnak köszönheti. Immunerő-
sítő. Vizelethajtó, nyálkaoldó, vértisztító. A sóskaleveleket 
vízben főzzük vagy olajon/vajon pároljuk. Saláta, leves, 
főzelék is készülhet belőle. A  megmosott sóskalevél ösz-
szetépkedve, friss tejföllel vagy kefírrel tálalva igazi cseme-
ge lehet grillételek mellé is. Energiatartalma 22 kcal, 92 
kJ/100 gramm. Jelentős C-vitamin tartalom jellemzi, de 
sok benne az ásványi só, a mész, az oxálsav, a foszfor, a 
vas is. Figyelem: Oxálsav és káliumbioxalát tartalma miatt 
nagy mennyiségű fogyasztása mérgezési tüneteket okozhat. 

Sóskafőzelék tejjel
Hozzávalók: 1 kg sóska, 4 ek napraforgó olaj, 2 evőkanál 
finomliszt, 0.5 l tej, só ízlés szerint, 3 ek cukor. 

Elkészítés: A sóskát alaposan átmossuk, a szárát (nem 
csak ami a levélen túllóg!) eltávolítjuk. Jól lecsepegtetjük.

Az olajat megforrósítjuk, rádobjuk a sóskát, és addig 
fonnyasztjuk, míg a leve nagyjából elfő.

Megszórjuk a liszttel, jól elkeverjük, a tej felével felen-
gedjük és csomómentesre keverjük.

Ízlés szerint sózzuk, cukrozzuk, felfőzzük, és kis lángon 
kevergetve pár perc alatt besűrítjük úgy, hogy kis adagokban 
annyi tejet adunk hozzá, míg a kívánt állagot el nem éri.

4-5 szem sós vízben főtt krumplival, és személyenként 
1-2 főtt tojással/tükörtojással, vagy poféznivel tálaljuk. 
A  burgonya főzőlevéből krémlevest készítünk. Hozzáva-
lók – elkészítés: 2 szem burgonyával többet főzünk meg. 
Egy kisebb sárgarépát, fél gyökeret, darabka zellert, kisebb 
vöröshagymát apróra vágunk, kevés olajos megpároljuk, 
fedő alatt. Hozzáöntjük a burgonya főzőlevét a megfőtt, 
2 db burgonyával. Majorannával, fehérborssal ízesítjük, 
és puhára főzzük a hozzávalókat. Botmixerrel simára tur-
mixoljuk a levest, hozzáadunk egy nagy kanál tejfölt. Friss 
petrezselyemzölddel díszítjük. 

Tejmentesen is készíthetjük a sóskát:
Hozzávalók: 450 g gyorsfagyasztott sóska, 1 dl rizstej 
(szükség szerint), 3 evőkanál finomliszt, 1 ek napraforgó 
olaj, 3 ek cukor.

Elkészítés: Az olajon felolvasztjuk a sóskát, amikor már 
pépes állagú, akkor a lisztből a rizstejjel habarást készítünk.

Hozzáöntjük a sóskához, és néhányszor hagyjuk pöffen-
ni, majd a cukrot hozzáadjuk, megvárjuk, amíg elolvad, és 
akár már ehetjük is.

Házi feladat: gyűjtsetek üdítős és tejes dobozokat! 
A  tetejüket ollóval le kell vágni, alaposan ki kell mosni, 
öblíteni, megszárítani. Fejjel lefelé, pormentes helyen kell 
tárolni. A következő hónapokban nagy szükség lesz ezekre.

Szép tavaszt!
Márki Éva

Május hóra egészségesen, olcsón, 
gyorsan finomat
Megszaporodnak a teendőink a tavasz eljövetelével. Kis-
kertet, erkélyt díszítünk, kiültetjük a virágokat. Takarítani 
is többet kell, mert az ablakokat már többnyire nyitva tart-
hatjuk. Ezért igyekeztem a friss tavaszi zsengékből válogat-
ni gyorsan elkészíthető, komplett ebédet, ami egészséges, 
olcsó és finom.

Zöldséges krémleves, húsgombóc 
karalábé mártással, habdara
Először a desszert alapját készítjük el. ½ liter tejben megfő-
zünk 3-4 kanál búzadarát ízlés szerinti cukorral vagy édesí-
tővel, vaníliával. Kihűtjük.

Nyersanyagok:
A leveshez: 1 db sárgarépa, ½ db gyökér, darabka zeller 

és karalábé, 1 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, da-
rabka paprika és ½ paradicsom, ha van otthon: szárzeller, 
1 szál és 4-5 db kelbimbó, étolaj, lestyán/petrezselyemzöld, 
őrölt fehérbors, a gombócok főző leve. A gombócokhoz: ½ 
kg darált hús, 10 dkg rizs, 1 db tojás, étolaj, 1 db vörös-
hagyma, reszelt fokhagyma/granulátum, só, őrölt fehér-
bors, lestyán/petrezselyemzöld az 1,6 liter főzővízbe 3 db 
húsleveskocka.

A mártáshoz: 1 kisebb db sárgarépa /vagy új répa, ½ db 
gyökér/ vagy új gyökér, 3 db zsenge karalábé, 10-12 db 
egészséges karalábé levél, a gombócok főzővizéből 2-3 me-
rőkanálnyi, 1 nagy pohár tejföl, lestyán/petrezselyemzöld

Elkészítés lépései időrendi sorrendben: 1) megtisztítjuk/
hámozzuk, megmossuk az összes zöldséget. 

2) Egy fej hagymát apróra vágunk, és fedő alatt kis 
edényben puhára pároljuk kevés olajon. (kevergetjük). 

3) Közben lereszeljük a 2 ¾ db karalábét, új répát és 
gyökeret, apróra vágjuk a leveleket. 

4) Feltesszük egy nagyobb edényben forrni a leveskoc-
kás vizet. Megmossuk a rizst, a darált húst egy nagyobb 

tálba tesszük, hozzáadjuk a párolt hagymát, a rizst, a tojást 
és a fűszereket; összedolgozzuk. Hideg vízbe mártott kéz-
zel nagyobb diónyi gombócokat formázunk, amit a felforrt 
húslében kifőzünk.

5) Míg a gombócok főnek (19-21 perc), egy nagyobb 
lábasban olajon, fedő alatt megpároljuk a lereszelt zöldsé-
geket és az apróra vágott leveleket. (kevergetjük)

6) A levesnek szánt zöldségeket kisebb kockákra, a hagy-
mát apróra vágjuk, és olajon kevergetve pároljuk.

7) A megpárolt karalábés zöldséghez 2-3 merőkanálnyit 
teszünk a gombócok főzővizéből, és pár percig kevergetve 
puhára főzzük a mártást. Belekeverjük a tejfölt, majd for-
rás után szűrőkanállal beletesszük a megfőtt gombócokat. 
Óvatosan megkeverjük, 1-2 percig legkisebb fokozaton 
összefőzzük. Ha szükséges, ízesítjük.

8) A leveshez megpárolt zöldségekre öntjük a gombócok 
főző vizét. Pár percig forraljuk, ha szükséges, még ízesítjük, 
majd botmixerrel leturmixoljuk. 

9) Egy habport a megfelelő mennyiségű hideg tejjel 
habosra verünk, majd részletekben a kihűlt tejbedarához 
keverjük. A  krémet poharakba töltjük. Díszíthetjük cso-
kidarával, vagy néhány szem gyümölccsel, befőttel.

10) A tálalás következik. A levest csészékbe szedjük (te-
tejére tehetünk leves gyöngyöt). A karalábés húsgombócot 
puha kenyérrel tálaljuk, majd a desszertet adjuk asztalra.

A karalábé (sajnos) nem tartozik a legnépszerűbb éte-
lek közé, pedig nagyon hasznos zöldségféle. Ha nyersen 
fogyasztjuk a zsenge karalábét, sok értékes tápanyaghoz ju-
tunk. Pl.: több C-vitamint tartalmaz, mint a citrom. De 
van benne főzés-sütés során megmaradó réz, mangán, fosz-
for, magnézium, kalcium, vas, klorofil, jód, fehérjék, egy 
kevés cukor, a vitaminok közül folát (a folsav biológiailag 
aktív formája), B1-, B3-, B5- és B6-vitamin, valamint E-vi-
tamin. Nagyszerű forrása az antioxidánsoknak is: C-vita-
min, E-vitamin, mangán. Nem árt tudni, hogy a zsenge le-
velek nagyjából háromszor annyi tápanyagot rejtenek, mint 
maga a gumó. Sőt, még egy plusz tápanyagot is, a vérfris-

Burgonya krémleves

Habdara meggybefőttel díszítve

Karalábés húsgombóc
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séges, hogy hordták városban, hordták falun, vásárolták 
boltban, és varrták saját kézzel, sőt a korabeli mintaházi-
asszonynak nemcsak egy ilyen ruhája volt, hanem külön 
otthonkát használt a kertbe, főzéshez, kiülni a kapu elé, a 
jobb darabokban pedig akár a szomszédos közértet is meg-
látogathatta.

Egy kedves szó
Egyértelmű tehát, hogy az otthonka a szocializmus szülöt-
te, de hogyan lehetséges, hogy egy ilyen kedves, becézgető 
szó egészen a 70-es évekig nem volt rendes használatban 
a magyar nyelvben? Megválaszoljuk a saját kérdésünket: 
használatban volt. Már az 1860-as évek divatlapjaiban is 
találhatunk otthonkaleírást és szabásmintát, az akkori ver-
ziót azonban még így ajánlgatták:

„Ezen otthonka mindenféle kelméből készülhet, és 
nagyon ízletes háziöltöny. Szerintünk a bársony legalkal-
matosabb és egyszersmind legszebb is. A  szín itt nagyon 
keveset határoz és azért kizárólagosan az ízléstől függ. Ezen 
otthonka díszítménye sujtásból áll és pedig gazdagon al-
kalmazva.”

A korabeli otthonkák ezen leírások alapján inkább fel-
sőruhának, kardigánszerűségnek tűnnek, nem a ma ismert, 
mindent elfedő lebernyegnek, magát a szót pedig már rég-
óta használta a magyar nyelv. Érdekes, hogy az otthonka 
nevet 1938-ban levédette a Magyar Divatcsarnok egy saját 
terméke számára, ez pedig kisebb felháborodást is okozott 
a Textil-Ipar című lap korabeli tudósítása szerint. Azt per-
sze homály fedi, hogy a szocialista tervgazdaság honnan 
ásta elő magának ezt a kedves kifejezést.

Otthonka a kortárs művészetben
Talán nem kell hosszan ecsetelnünk, hogy egy ilyen, az ott-
hon végzett női feladatokhoz és a láthatatlan munkához 
kapcsolódó ruhadarab, mint az otthonka, amely éppen a 
női munka hőskorában, vagyis a probléma kezdetén kelet-
kezett, képes túlmutatni önmagán. Egyszerre terepe a nagy-
szülők iránti nosztalgiának és szimbóluma a lélekölő, a saját 
személyiséget és a nőiséget felemésztő szolgai házimunká-
nak. Ormótlan funkcionalitása pedig méltó jelképe annak 
a problémának, amellyel sok nő szembesül manapság: ho-
gyan találjunk egyensúlyt saját vágyaink és a körülöttünk 
élőkről való gondoskodás között. Mindezek pedig kiváló 
terepet adnak a kortárs képzőművészeti vizsgálódásoknak.

Ha valakit részletesebben is érdekel a téma, ajánljuk 
figyelmébe Frazon Zsófia érdekes írását, amely a jelenség 
gyökerét és szerepét boncolgatja. A  kortárs alkotók kö-
zül (a teljesség igénye nélkül) megemlítenénk otthonka 
témában Lackner Mónika és Fajgerné Dudás Andrea ne-
vét, illetve Szász Lilla Vasárnap délután című alkotását, a 
falvédőiről is ismert Szabó Eszter Ágnesnek pedig külön 
otthonkagyűjteménye van, és Budapest Blue-projektje ke-
retében foglalkozik a témával. 

Nagy Zsófia
Forrás: Welovebudapest.com

Szocialista 
nagymamaestélyi 
– az otthonka 
története
Nem nehéz belátni, hogy a flower power Kelet-Európá-
ban hatvanéves kor fölött kezdődik, és nejlonból készül. 
De hogyan lett az otthonka a szorgos nő attribútumá-
ból nagymamajelkép? Miért hordjuk, ha tudjuk, hogy 
csúnya? Talán nehezen tudjuk elképzelni, de az otthon-
ka mára fontos etnográfiai kutatások tárgya és izgalmas 
kortárs művészeti téma, mi pedig most megpróbáljuk 
története mellett ezt a sokoldalúságot is bemutatni.

Kötényből otthonka
Nem kell ahhoz viselettörténésznek lenni, hogy tudjuk, a 
dolgos háziasszonynak minden korszakban megvoltak a 
maga tipikus öltözékei, amelyeket azért viselt, hogy mosás 
vagy főzés közben megvédje a rajta lévő öltözéket. Ezért 
jött létre a 14. században a kötény, amelyet először férfiak 
és nők is viseltek, majd a praktikusság, a takarékosság és 
az egyéb háziasszonyi erények legfőbb jelképeként átszivár-
gott a polgári osztályok viseletébe, végső tündöklése itthon 
a 19. században az úri díszmagyar részeként jött el.

Az otthonka rendes, öltöztető-védő funkcióját tekint-
ve ezzel analóg módon keletkezett, mégis kellett hozzá a 
60-as, 70-es évek szocializmusának szellemisége. Ekkor az 
volt a mondás, hogy mindenki egyenlő, így kevés hely ju-
tott a divatnak, másrészt a rendes asszony – sőt alapvetően 
mindenki – életét meghatározott napirend és maximális 
társadalmi hasznosság kellett hogy meghatározza. Egy tisz-
tességes szocialista családban az elképzelések szerint reggel 
mindenki felöltözött, a gyerekek iskolaköpenyt vettek fel, 
a szülők pedig a munkahelyükön kék melósruhában, fehér 
orvosi köpenyben, fekete bírói talárban vagy más, hivatá-

sukhoz köthető ruhadarabban töltötték a napot, amit ott-
hon az édesanya otthonkára cserélt le.

A háttérben a szocialista észszerűség mellett persze ezer 
más indok húzódott meg, kezdve a háború utáni időszak 
ruhahiányától a könnyűipar sajátosságain és a népviselet 
elhagyásán át a műszálgyártás fellendüléséig. Hiszen a mű-
szálas termékeket nemcsak le kellett gyártani, hanem el is 
kellett adni, így született meg a terv, hogy olcsó, könnyen 
kezelhető tömegterméket hozzanak létre nejlonból, amely 
mindenki számára elérhető. Ennek az ötletnek egyik „leg-
tökéletesebb” eredménye az otthonka, amely a volt KGST 
országaiban, sőt Portugáliában is hasonló formában jelenik 
meg a 60-as, 70-es években. Szórakoztató adalék, hogy a 
miénkhez hasonló ruhadarab neve a lengyelben szintén az 
otthon szó származéka.

A társadalmi és gazdasági folyamatok eredményeként 
1968-ban a Budapesti Őszi Vásár könnyűipari pavilonjá-
ban a KÖBTEX (Kőbányai Textilművek) bemutatja azt az 
otthonkát, amit mi a mai napig ismerünk. A kissé formát-
lan szabás ötletét amúgy a munkaruhák és a melósköpe-
nyek adták. 

Az első nő, aki nyilvánosan viselte ezt a ruhadarabot, Kán-
tor Zoltánné volt egy 1969-es Nők Lapjában, ahol fotóval is 
illusztrálták az otthoni öltözet praktikusságát, sőt szabásmin-
tát is közöltek, elöl és hátul gombolós, sőt miniverzióban is. 

Innen indult tehát hódító útjára a nejlonszörny, amely 
a praktikusság jegyében azóta is sok hetven éven felüli tes-
tet fed. 

És valóban, az otthonka könnyen mosható, hatalmas 
zsebei sokat elrejtenek, ápol s eltakar. Talán ezért is lehet-

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

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

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

nyaraló és telek tulajdon esetén is. 
Ajánlatkérés: 

+36 1 788 9454 / +36 70 273 1600

LARGUS
ÖRÖKJÁRADÉK

 www.largusorokjaradek.com  +36 1 788 9454
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Mi fán terem? 
Ha azt olvassuk, hogy valaki a hátát mutatja az el-
lenségnek, pontosan tudjuk, miről van szó, szinte 
látjuk magunk előtt a jelenetet. De ha például azt 
halljuk, hogy kivágta a rezet, már nem tudjuk el-
képzelni magunknak, bár a jelentésével tisztában va-
gyunk. Sok ilyen és ehhez hasonló szólás gazdagítja 
nyelvünket, anélkül, hogy eredetüket, mai jelenté-
süket ismernénk.

O. Nagy Gábor nyelvtudós címadó könyvében 
több száz szólásunk eredetét, történetét adja közre. 

Lássuk, mi fán terem címbeli szólásunk a szerző 
szerint, aki Jókai Mórt idézi: „ A férj a mai világban 
olyan drága kincs, mely nem minden fán terem.  
Az azt se tudja, mi fán terem szókapcsolat Jókai ko-
rában már általánosan elterjedt volt, és napjainkban 
további változatokkal is gyarapodott: Azt se tudja, 
eszik-e, vagy isszák, halvány dunsztja, sőt, lövése, 
gőze sincs róla…

Sok szólásunk származik a Bibliából (Aki szelet 
vet, vihart arat), a görög–római mitológiából (Da-
moklesz kardja, Augiász istállója), a magyar és a 
világirodalomból (leteszi a lantot, szélmalomharcot 
folytat), a magyar és a világtörténelemből (nem en-
ged a negyvennyolcból). 

A nyelvünk virágainak nevezett szólások kifejező-
vé, változatossá, színesebbé teszik a mondanivalón-
kat. Következzék néhány példa.

Kolumbusz tojása
Akkor használjuk, ha valami nyilvánvaló, köny-

nyen érthető, pofonegyszerű. 
Az anekdota szerint sok okos ember törte már 

a fejét azon, miképpen lehetne egy főtt tojást élé-
re állítani az asztalon, hogy le ne guruljon. Végül 
Kolumbusz csapta oda a tojás tompább csúcsát. Ta-
nulság: miután valaki végrehajtja a „mutatványt”, 
megmutatja a megoldást, onnantól kezdve már bár-
ki meg tudja csinálni, hiszen „pofonegyszerű”.

Fabatkát sem ér
Ha valamire azt mondjuk, hogy fabatkát sem ér, 

a dolog értéktelenségét fejezzük ki vele. 
A batka az egykor használatos pénznemek közül 

a legkisebb, legértéktelenebb aprópénz volt, amiből 
akár három darabot is adtak egy krajcárért. Ez a 
pénz sem fából készült, csak annyi köze van hozzá, 
hogy a különböző fémekhez képest a fát tekintették 
legértéktelenebbnek.

Bottal üthetik a nyomát: arra szokták mondani, 
akinek sikerült megszöknie, de olyan dologra is 
használták, amit már hiába keres az ember. 

Régi babona szerint ártani lehet valakinek, ha a 
lábnyomán, ruháján varázslatot végeznek. Német-
országban például a tolvaj lábnyomába koporsó-
szeget vertek, mert azt hitték, így a tolvaj meg fog 
halni. Egyes feltételezések szerint a varázslások je-
lentését őrzi a szólás, valójában azonban a vadászat 
szaknyelvéből vették át. Ugyanis a hajtók bottal 
zavarták fel a vadat a bokorból, az avarból, de ha 
annak sikerült elmenekülnie, már csak bottal üt-
hették a nyomát.

Megtanítalak kesztyűbe dudálni:
Már Petőfi is megírta: „S ki megbosszant, legyen 

az akárki, Megtanítom kesztyűbe dudálni.”
Kesztyűn ebben az esetben az egykor használa-

tos, a hüvelykujj körmét szorító kínzóeszközt, az 
úgynevezett vaskesztyűt kell érteni, és a vallatásnak 
alávetett ember jajgatását nevezték gúnyos-tréfásan 
dudálásnak.

S ha már az ujjaknál tartunk, néha az ember ujjat 
húz valakivel, azaz beleköt valakibe. 

A szólás eredete az egykor kocsmákban szokásos 
vetélkedésekre utal. Azt, hogy ki a legény a csárdá-
ban, nemcsak verekedéssel, hanem vetélkedővel is 
el lehetett dönteni, amikor is két legény összeakasz-
totta a jobb keze középső ujját, és teljes erejükből 
igyekeztek kimozdítani a másikat a helyéből, egy-
más ujját húzva.

A szólás megcsontosodott kifejezés, amelyet nem 
szoktunk megváltoztatni. Gyakran azonban meg-
történik, hogy az abban szereplő régies szót egy köz-
ismert, hozzá hasonló szóval helyettesítik. Ilyenkor 
lesz például a közös lónak túrós a háta, túros helyett, 
amelznek jelentése fekély, sebhely. A közösen hasz-
nált dolgok hamar tönkremennek; ha úgy tetszik, 
„kisebesednek”, mert az emberek nem vigyáznak  
a közösre úgy, mint a sajátjukra.

Hallottam már a kisujján jön ki kifejezést is. Itt 
a kisujjában van, azaz kitűnően ismer, tud valamit, 
és a könyökén jön ki szólások keveredtek össze, talán 
a bennük található testrészek megnevezései miatt. 

Vajon keletkeznek-e ma is szólásmondások, átvitt 
értelmű kifejezések? O. Nagy Gábor szerint és akár 
saját tapasztalataink alapján is állíthatjuk, hogy: 
igen. Még korai lenne időtállóságukról beszélni, de 
nemegyszer visszaidéznek egy bizonyos időszakot. 
Már nincs húszfilléres, és a tantusz is eltűnt, de ezek 
a szólások – Most esett le a húszfilléres, leesett a tan-
tusz – őrzik egy korszak emlékét.

Szádvári Lídia

Kos
III. 21.–IV. 20.

Ha családtagjai, barátai nem értenek 
egyet azzal, amit mond, gyakran meg-
sértődik. Ennek oka az önbizalomhiány, 
amelz korábban nem volt jellemző önre. 
Most egy váratlan esemény hatására is-
mét hinni kezd önmagában, és ez erő-
sebb lesz, mint valaha volt.

Bika
IV. 21.–V. 20.

Gyakorlatias gondolkodás jellemzi, 
biztos abban, hogy jó döntéseket hoz. 
Ezekben a hetekben azonban még saját 
magát is meglepi, mert sokszor érzései 
irányítják cselekedeteit. Ezt ne fogja fel 
tragédiaként, ne féljen a változástól, csak 
előnyére válhat.

Ikrek
V. 21.–VI. 21.

Rendszeresen előfordul, hogy túlgon-
dolja a dolgokat, éppen ezért nem tud 
gyors döntéseket hozni, ami hátráltatja 
céljai elérését. Képes napokig elemezget-
ni, mi miért történt úgy, ahogy, ezalatt 
pedig nem veszi észre, ha szembejön ön-
nel a megoldás.

Rák
VI. 22.–VII. 22.

Eddig nem sokat töprengett azon, hogy 
egy váratlanul felmerülő probléma ese-
tén mit is tegyen. A jövőben szánjon in-
kább több időt arra, hogy átgondolhas-
sa a szükséges lépéseket, mert ez olyan 
készség, amely különösen hasznos lesz  
a mindennapokban.

Oroszlán
VII. 23.–VIII. 23.

Nagyon fontosak életében a családtag-
jai, igyekszik legjobb tudása szerint tö-
rődni velük, óvni őket minden bajtól, 
de mostanában sokszor túlzásba esik. 
Akkor is aggódik, ha nincs rá oka, és ezt 
a fojtó szeretetet ők nem értékelik, sőt 
teher a számukra.

Szűz
VIII. 24.–IX. 22.

Nincs kellő akaratereje, hogy megvaló-
sítsa elképzeléseit, a legkisebb akadály 
felbukkanásakor is azonnal meghátrál. 
Emiatt eleve nem mesél senkinek vá-
gyairól, nehogy kinevessék. Jól tenné, 
ha nyíltan beszélne róluk, mert még se-
gítőket is találna.

Mérleg
IX. 23.–X. 22

Nem esik nehezére alkalmazkodni kör-
nyezetéhez, de problémát okoz, hogy 
ezt túlzásba viszi. Vitás helyzetekben  
a másik fél véleményét fogadja el akkor 
is, ha tudja, önnek van igaza. Amíg saját 
érdekeit háttérbe szorítja, stresszes álla-
pota nem javulhat.

Skorpió
X. 23.–XI. 22.

Családtagjai szembesítik azzal, hogy ál-
talában túl bonyolultan fogalmaz, nem 
igazán értik, mit akar mondani. Ezért 
ne sértődjön meg, önnek is jót akarnak. 
Kérje meg őket, hogy mindig szóljanak 
hasonló esetben, hiszen képes érthetően 
is kifejezni magát.

Nyilas
XI. 23.–XII. 21.

Könnyen megoldja a mindennapokban 
felmerülő problémákat otthon és élete 
más területein. Ebben az időszakban 
még inkább hajlamos lesz rá, és hajlan-
dó engedményeket is tenni. Ez persze 
nem érvényes minden helyzetre, de álta-
lánosságban elmondható önről.

Bak
XII. 22.–I. 20.

Sokak számára megdöbbentő, hogy 
szinte bármilyen helyzetben képes át-
érezni más emberek gondjait, képes 
azonosulni érzéseikkel, gondolataikkal. 
Ennek köszönheti most, hogy olyan új 
ismerősökre tesz szert, akik közül nem 
egyet később barátjának mondhat.

Vízöntő
I. 21.–II. 19.

Most különösen ügyeljen arra, hogy ne 
legyen túl együttérző, elnéző azokkal az 
emberekkel, akik valaha bántották, vagy 
megpróbáltak ártani önnek és családjá-
nak. A jövőben is legyen óvatos, ismerje 
fel, ha valaki csak segítőkészségét akarja 
kihasználni.

Halak
II. 20.–III. 20.

Nincs egyensúlyban a mindennapok 
gyakorlati valósága és saját világlátá-
sa. Szeretné azt tenni, amire vágyik, de 
nem lehetséges, alkalmazkodnia kell a 
hétköznapok történéseihez. Ösztönös 
megérzései most segíthetnek egyensúlyt 
teremteni a két oldal között.
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