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A szabadidő hasznos eltöltése iránti igény hívta életre tavaly szeptemberben a Nyugdíjas
Klubot, melynek eredményeként az időskorúak rendszeres összejöveteleken találkozhatnak. A
klub megbízott vezetőjét, Szücs Istvánt kérdeztem az elvégzett majd egyéves munkáról.

Hogyan jött az ötlet a klub alakítására? Már 4-5 évvel ezelőtt, képviselő koromban is többször
beszéltünk arról Csöngei Gábor polgármesterrel, hogy szükség lenne egy klubra azok számára,
akik egyedül vannak, vagy éppen kevesebbet tudnak társaságba menni. Konkrét lépéseket
akkoriban nem tettünk, de ez az igény tavaly már komolyabban megfogalmazódott, és Gabi
megkért, hogy segítsek a szervezésben. Feleségemmel, Verával szívesen részt veszünk
ebben. Ildi menyem is segítségemre van, hiszen egyedülálló idősekkel foglalkozik, és a
beszélgetések során ott is felmerült, hogy ők is szeretnének egy ilyen közösségbe eljárni. Úgy
döntöttünk tehát, hogy megpróbáljuk, és ha bebizonyosodik, hogy igény van rá, akkor tovább
csináljuk. A klub működése tehát ideiglenes, annak létjogosultságára vagyunk kíváncsiak.
Mi történt az első összejövetelen?
Szeptember harmadik csütörtökén jöttünk össze, meginvitáltuk mindazokat, akik
bekapcsolódnának egy klub életébe. Már az első alkalommal 22 érdeklődő jött össze. Ekkor
Gabi elmondta, hogy milyen céllal alakultunk, és mire van lehetőség a klub keretein belül.
Például előadásokra, beszélgetésekre, melyekből néhányat azóta meg is valósítottunk. Nem
vagyok klubvezető, egyelőre az indulás idejére kaptam megbízást, aztán majd a tagság
megválasztja, akit a legalkalmasabbnak talál. Megállapodtunk, hogy minden hónap harmadik
csütörtökén tartjuk az összejöveteleket. Ezt tartottuk is, csupán januárban és márciusban
maradt el a foglalkozás a nagy havazás és hideg időjárás miatt.
Mely intézmény ad helyet a klub összejöveteleinek?
Első és második alkalommal a házasságkötő teremben találkoztunk, majd megpróbálkoztunk a
közösségi ház helyszínével. Ez sajnos, mivel az evangélikus templom felújítása miatt két
gyülekezet tartja ott istentiszteleteit, tagjaink között nem aratott osztatlan sikert. Jelenleg a
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kultúrház nagytermét vesszük igénybe. Igyekszünk a bútorzatot kis kört alkotva úgy elhelyezni,
hogy meghittebbek legyenek a találkozók.
Milyen tevékenységek voltak jellemzőek az elmúlt évben?
Az első három alkalommal az elképzeléseket egyeztettük, ismerkedő beszélgetéseket
folytattunk, mindenki mondott valamit magáról, amit jónak látott megosztani a többiekkel.
Nagyon érdekes történetek kerekedtek ki. Decemberben Gerecs István rendőr alezredes, a
Devecseri Rendőrőrs parancsnoka volt a vendégünk. Filmet vetített arról, hogy az
egyedülállókat mi veszélyezteti, melyben megtörtént eseteket mutattak be, károsultak
nyilatkoztak. Érdekes és hasznos előadás volt. A februári összejövetel fő célja dr. Dóczi
Mariann helyettesítő háziorvos elbúcsúztatása volt. Mi idősebbek többet járunk az orvoshoz,
nagyon megkedveltük őt közvetlensége és segítőkészsége miatt. A polgármester is elköszönt
tőle egy szép virágcsokorral. Ezt követően mutatkozott be új orvosunk, dr. Olácsi Judit. Ekkor
voltunk a legtöbben, 24 fő érkezett a rendezvényre. Áprilisban nem volt kötött program,
folytattuk a bemutatkozást. Májusban Dr. Vörös Ibolya a pápai Gróf Eszterházi Kórház
főigazgatója tartott tájékoztatást a kórház helyzetéről, terveiről. Kérdéseket tehettünk fel,
megfogalmazhattuk a betegként megtapasztaltakat. Júniusban kevesebben jöttünk össze, ezért
úgy állapodtunk meg, hogy nyári szünetet tartunk, és szeptemberben ismét találkozunk.
Milyen a csoport összetétele? Gondolok itt a férfi-női arányra, és arra, hogy az érdeklődők az
egyedülállók vagy családi körből érkeznek?
A nők többen vannak, de azért szép számban jönnek a férfiak is. Olyan 2/3-os az arány. Friss
nyugdíjasok is akadnak köztünk. Jönnek egyedül élők, akik nemrégiben özvegyültek meg,
házas emberek egyedül, házaspárok és a gyerekeikkel élők. Szóval igazán vegyes a kép.
Milyen támogatást kap a klub?
Az önkormányzat kezdettől sok segítséget nyújt számunkra. Legyen az előadók meghívása, a
fénymásolás vagy akár a kézbesítés. Minden meghívón szerepel, hogy akinek közlekedési
problémája van, Nyámándi István falugazda igény esetén háztól házig szállítja.
Milyen tapasztalatokra tettek szert a klub egyéves működése során?
Nekünk, nyugdíjasoknak is fontosak a társas kapcsolatok, szükségünk van egy olyan
közösségre, ahol megoszthatjuk gondolatainkat. Igyekeztünk hasznos ismereteket átadó
programokat szervezni, és úgy tűnik, közérdekű témánál több az érdeklődő. De a kellemes
időtöltés is fontos tényező.
Milyen foglalkozásokat terveznek a jövőben? Terveznek-e állandó tevékenységeket?
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Igen, a férfiak részéről felmerült különféle kártyajátékok szervezésének ötlete, a hölgyek pedig
a közös kézimunkázás megvalósítására tettek javaslatot. Mindenképpen bevonjuk a klub
életének alakításába a tagságot.
Akkor hát a következő összejövetel időpontja szeptember harmadik csütörtöke?
Igen, a művelődési házba várunk minden érdeklődőt.
Jó munkát és sok sikert kívánok a klubnak!
Sörösné Kolonics Erzsébet (HCJD)
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