
Nyugdíjasokról, a  nyugdíjasokért

Emberségből példát...
Egyre több nyugdíjas él megyénkben. 

Örömeik, gondjaik egy része eltér a másoké-

I tól. Ezért gondoltunk arra, hogy számukra 
külön rovatot nyitunk. Ezen az oldalon sze
retnénk hírt adni arról, hogyan élnek az idős 
emberek, hogyan élnek a fiatalon megrok
kantak. Azok, akik még bírják erővel és 
nyugdíjas éveikben is munkát vállalnak, 
azok, akik erre már nem vállalkozhatnak. 
Praktikus ötleteket szeretnénk adni ügyinté
zéshez, étkezéshez, életmódhoz, szórakozás
hoz. Az őket érintő új jogszabályokról is szó 
esik majd.

Ez a rovat azonban csak akkor lesz iga
zán érdekes, ha olvasóink is segítenek. Vár
juk leveleiket. Írják meg, mire kíváncsiak. 
Arra is számítunk, hogy felhívják figyelmün
ket egy-egy magára hagyott idős emberre, 
vagy házaspárra, rokkantnyugdíjasra. Az is 
jó lenne, ha arról informálnának bennünket, 
hol él harmóiában két, három nemzedék egy 
fedél alatt.

Bízunk abban, hogy elnyeri olvasóink 
tetszését új rovatunk és segítenek élővé-ele- 
venné tenni.

A Juventus—15. brigád a 
Medicor Esztergomi Gyárá
nak szerszámkészítő üzemé
ben dolgozik. Eddig kétszer 
nyerték el a szocialista bri
gád címet és az ezzel járó 
pénzjutalmat. De mi nem 
ezért kerestük fel őket. Se
gítőkészségükre hívták fel a 
figyelmünket.

— Történt, hogy korábban 
a brigádunk egyik tagja 
igen súlyos betegségen esett 
át: járóképtelen lett. Gyor
san határoztunk: s a ka
pott 12 600 forint jutalmat 
beteg kollégánknak postáz- 
tattuk. A kapcsolatunk az
óta sem szakadt meg, bri
gádtagnak tekintjük Kribusz 
Györgyöt — mondja Győző 
András brigádvezető pátosz 
nélkül, mintha a világ .leg
természetesebb dolga lenne, 
ami történt.

Balogh István, Csőregi Fe
renc, Dunai Gábor, Dragala 
László, Bucsi Lajos, Ékesi 
Gábor, Kiss László, Sipos 
Rudolf, Kovács Pál, Kribusz 
György, Lehrbaum Lászlóné,

Magyara Henrik, Molnár 
László, Pralovszky Imre, 
Perger Gézáné, Rittling Jó
zsef a brigád tagjai. Ki tud
ja, melyikük készíti az író- 
tolltuskót, ki bajlódik a vas
maglemezzel, ki köszörüli a 
kismágnest? Szitázósablo
nok, hajlítóbetétek. késélű 
lyukasztók, rugótekercse
lők, helyezőkészülékek ke
rülnek ki szinte naponta a 
kezük alól, s mindez köte
lességen túli teljesítmény!

— A gyár harminc bri
gádja között a Juventus — 15. 
mindig is dobogós helyen 
volt — nyugtázza elisme
réssel munkájukat Máder 
Ferenc munkaverseny-fele- 
lős. — Ez a brigád a gyár 
terveinek teljesítésében min
dig élen járt. Emberségből 
is példát mutattak.

Ha már a humánumról 
beszélünk, térjünk vissza a 
„tiszteletbeli” brigádtag
hoz, Kribusz Györgyhöz. A  
gyár jó kapcsolatai révén 
elérték, hogy a legjobb kór
házban kezeljék. Később en

gedélyezték, hogy bedolgoz
hasson.

— Az anyagszállítást mi 
vállaltuk. Aki máról hol
napra, fiatalon bénul le, 
mindenkinél nehezebb hely
zetet él át. Gyuri is rászo
rul a segítségre — mondja 
Ékesi Gábor szerszámkészí
tő. — Amíg dolgozott, Gyu

rira mindig számíthattunk . . .
☆

— Szinte naponta volt va
laki ná'líam a kórházban — 
említi Kribusz György. — 
Jólesett a brigádtagok láto
gatása, meglepődtem a se
gítségükön, pedig velük 
kezdtem ... Együtt gyere- 
keskedtünk, tanultuk a szak
mát. Már ezért is összetar
tunk. Nincs ebben semmi 
különös, régóta ismerjük 
egymást. Eleinte reményte
lennek éreztem a helyzete

met. A gyárból vittek be a kór
házba. Több mint egy éve 
itthon vagyok már. Főzök, 
olvasok, füvet .vágok. Mégis

. hiányzik a munka. Én kér
tem. hogy bedolgozhassak, 
hogy azt csinálhassam, amit 
szeretek Kezelésre is azért 
járok, hogy minél hama
rabb közöttük lehessek. Hi
szek magamban, az orvo
som is biztat. A  brigádnak és 
a feleségemnek csak köszö
nettel tartozom. ..

Kribusz György még fia
tal ember. Reménykedve be
szél magáról. Késő éjszaká
ba nyúlik az este, ám el 
nem apadó szavaiból csak 
kiviláglik: sokat szidjuk a

Kribusz György

munkát, de nélküle nem le
het teljes életet élni.

íme, egy mozgásképtelen 
ember, aki nem adja fel’ a 
harcot, akinek fájni tud a 
műhelyszag hiánya. Ami pe
dig a brigádja segítségét i l
leti ; egyszerre érezte sok
nak és természetesnek. Az 
ajándékpénzből egyébként 
betonfeljáró készült, a toló
kocsihoz az is k e ll. . .

— Köszönök mindent — 
mondja búcsúzóul. — Fordí
tott esetben én is ugyan
így segítettem volna.

Mészáros István

Napközben a „napköziben"...
Megbecsülni azokat, 

akik érdemeket szereztek
A Komáromi Mezőgazda- 

sági Kombinátban nagy ha
gyománya van az idősek 
találl kozóinak. Az elődök 
érezhetik, hogy becsülik 
őket. Emlékeznek arra, 
hogy ez a — ma már nyug
díjas nemzedék — rakta le 
az alapokat, igen nehéz kö
rülmények között. A  kombi- 

, náti százötven ki lene - olyan 
idős embert tart nyilván, 
akik ., alacsony L,, nyugdíjat 
kapnak. Nem hagyják löket 
magukra. Karácsony elölt 
útrakellék a szakszervezeti 
aktivisták, s személyesen 
vitték el kinek-kinek a se
gélyt, amely összesed 330 
ezer forintot tett ki, s átla
gosan 2000 forintos össze
get jelentett személyen
ként. Akinek kisebb a 
nyugdíja, többet, akinek 
több, annak kevesebbet jut
tattak.

A  kombinátban a nyugdí
jastalálkozók mellett még 
számos más is igazolja a

törődést — például a ki
rándulások, a tüzelő-, a 
burgonya-, a tüzelőakciók, 
a pénzbeli támogatás.

Pulay Zoltán vezérigaz
gató a törődés okairól szól
va leszögezte: nyugdíjas
honfitársaink a legnehezebb 
időszakban álltak helyt, ere
jüket nem kímélve dolgoz
tak. Nem tévedhetetlenül, 
de mégiscsak eredményesen 
tették dolgukat. Nem he
lyes. ha az idősebb generá
ció úgy tartja, hogy csak 
ők tették meg a magukét 
de az sem helyes, ha a ma 
fiatalok úgy vélekednek 
hogy az idősebbek mindent 
rosszul csináltak. Minder 
nemzedéknek kötelessége 
megbecsülni azokat, akik 
előtte érdemeket szereztek. 
Így kerek a világ. S így 
lesz példa a ma dolgozók 
előtt, hogy aki tisztessége
sen dolgozott, azt öregségé
re megbecsülik.

— á. é. —

Füstbe ment terv?
Marcell István hetvenhét 

éves örökifjú, Eredetileg 
asztalos és faesztergályos a 
szakmája, de mindenféle 
mesterséghez ért. Bármilyen 
nehezére esik a járás, még 
mindig nem bír nyugodni. 
Reggel héttől délután há
romig dolgozik: famunkát
vállal, exportra term el.. .  
gyári megrendelésre!

Csak bírnám jobban! — 
sóhajt. — Már egész évre 
minden napom be van táb
lázva . .. Délutánonként
jobban ráérek, eltöprengek. 
Rengeteg ötletem van. Húsz 
éve makacsul föl-fölbukkan 
bennem a füstöt okádó lá- 
batlani cementgyár képe. 
Elszomorító! Ha arra já
rok, fáj a szívem azért a 
környékért. Pedig van meg
oldás ...

— A szabadalmára gon
dol?

— Olcsón meg lehetne 
szüntetni a környezet szeny- 
nyezését! Már több helyen 
is előadtam. Meghallgattak, 
de mivel az ötletemet fél
tettem — mindent nem ad
tam ki — elálltak a meg
oldástól. Azt mondták, 
nincs keretük ezzel foglal
kozni . . .

— S ha jogi úton biztosí
tanák á  plagizálás ellen?

— Szívesen megadnám a 
műszaki leírást! Két hét, 
néhány ember, párezer fo
rint, s az a kémény nem 
okádna több cementport! 
Kicsiben is könnyen bizo
nyíthatnám, hogy igazam 
van. A  szükséges gépek már 
készek, csak módosítani 
kellene rajtuk . ..  Nagyon 
egyszerű dologról van szó. 
Ha a megyében senki nem 
hisz nekem, országos szer
vekhez folyamodok. Mert 
állítom, a világ minden füs
tölő kéményét megszelídít
hetnénk! — mondja az er
dészettől nyugdíjazott fe l
találó.

— Mennyit árulhat el az 
ötletéből ?

— A  kéményből távozó 
cementport fizikai úton meg 
lehet fogni. Még hasznosít
hatnánk is! Nem kérek 
mást, csak azt, hogy hall
gassanak meg ...  szívesen 
segítek a kísérletben! Rá
érünk a díjamról beszél
getni, ha beválik a mód
szer.

Pista bácsi Esztergomban, 
a Bánomi-dűlő új házai fö
lött lakik egy öreg épület
ben. Könnyen odatalálhal 
az illetékes . ..

— ész —

Különösen falun tud na
gyon egyedül lenni, akinek 
az élete úgy alakult, hogy 
magára maradt. Család nél
kül, társ nélkül kénytelen 
élni. Az idősek napközi
otthona éppen ezért vált 
szükségessé, s elterjedése 
után hamar közkedveltté. 
Szomódon 1972-ben hozták 
létre, akkor 30 személyre 
méretezték. Minden „nap
közis” túl volt a hatvanon, 
de inkább a hetvenen. Ma- 

. napság 16 körül mozog a 
létszám, ennyien érkeznek 
meg reggel nyolc és tíz óra 
között, hogy együtt beszél
getve, tévét nézve, rádiót 
hallgatva, kézimunkázva el- 
töllsék az időt délután 
négyig.

— Jó nekünk itt nagyon 
— mondja Sárközi néni. — 
Otthon az üres falat bá
mulni, senkihez sem szólni, 
az nagyon nehezen bírható.

— Eltréfálgatunk, én va
gyok itt a „kiscsoportos” — 
nevet Juli néni, akit való
színűleg apró termete, 81 
esztendeje és víg kedélye 
miatt becéznek így a tár
sai. — Itt tanyázunk egész 
nap. Aztán, ha valakinek 
valami baja támad, itt gond 
van rá, azonnal hívják az 
orvost, hiszen valamennyi
en küszködünk valamilyen 
bajjal.

Az asztal végén a társas
játékba merülve fiatal asz- 
szonv ül. A lig túl a har
mincon. Hogy kerül ide?

— Nagyon beteg vagyok. 
31 éves koromra másodfokú 
rokkantnyugdíjas. Munkát 
nem vállalhatok, pedig há
rom szép kislányom van, s 
őket én nem tudom nél
külözni. A  férjem gépkocsi
kísérő, de ő is elég beteges 
ember. Neki 5800 forint a 
keresete a családi pótlékkal 
együtt, az én nyugdíjam 
2270 forint. Nagyon nehéz 
ebből a pénzből ekkora csa
ládnak megélni.

Pók Lászlóné arca csupa 
könny. Az asszonyok előbb

némán nézik, aztán egymás 
szavába vágva bizonygatják, 
hogy a nagy baj ellenére a 
házaspár mindent megtesz a 
három kislányukért. Szépen 
járatják őket, mindig tisz
ták, rendesek. Az édesapa 
tiszteletre méltóan sokat 
dolgozik.

— Csak legalább a gye
rekekért ne lenne olyan sok 
a fizetnivaló! Soha nem 
gondoltam, hogy beteg le
szek. Ki gondolna ilyesmire, 
amikor boldogan férjhez 
megy? Házépítésbe fogtunk, 
s most ott a részlet. Meg 
fenn is kell tartani azt a 
házat. S mert ilyen a sor
sunk, én örömmel fogadok 
minden használt holmit, 
ami még viselhető. Kapok 
is. így aztán azokat, rend
ben tartva, a gyerekek szé

pen járnak. Csak a pénz! 
Az nagyon kevés ...

Beszélgetünk, s amikor 
feloldódik a hangulat, min
denkire átragad a jókedv. 
Elmondják, hogy reggelit, 
uzsonnát díjmentesen ad a 
tsz, az ebédért meg a leg
magasabb térítés egész hó
napra is csak 100—150 fo
rint. Nyugalmat és csendet 
akarnak, meg talán egy kis 
bedolgozó munkát, hogy ne 
szaladjon üresen az idő. 
Reménykednek, hogy vala
ki majd felfigyel a kéré
sükre, s biztosít olyan mun
kát, amit a megfáradt ke
zek örömmel végeznének.

Pókné ügyében felkeres
tük a községi tanács elnö
két, arra kérve őt, hogy az

ügyek ismeretében próbál
janak valamit tenni azért, 
hogy a Pók-gyerekek ked
vezményt kapjanak a nap
köziben. Hamarosan csen
gett a telefon, s jelentkezett 
Csicsai Istvánná, vb-titkár, 
és elmondta, hogy máris 
intézkedtek, a tanács egy 
gyermek napközis térítési 
díját átvállalta. Mivel a 
legnagyobb kislány rendsze
res nevelési segélyben része
sül a GYIVI-től, így ezen
túl csak egy gyerek után fi
zetik az óvodai térítést. Azt 
is közölte a gyorsan intéz
kedő vb-titkár, hogy az idén 
ismét kérik a harmadik 
gyerekre is a GYIVI-től a 
rendszeres nevelési segély 
folyósítását. Remélik, sike
rül, mert ez a család meg
érdemli a segítséget.

Ádám Éva

A „Bókay"-briqád az idősekért
Nyolc éve alakult meg a tata- műsorral, gyermekkacagással vi- 

bányai 8. számú bölcsödében a dítsák fel őket.
Bókay János szocialista  ̂ brigád. д  brigád mind a 28 tagja kis 
Sok idős ember gondján-baján játékbábokat készített, amiket
segítenek. Kapcsolatot kerestek a értékesítettek. Ebből a bevételből 
szociális otthonnal, s azóta is- jött össze a mikulásnapi vendég
merik őket és a szereletre vágyó látás a piciknek és az idős em- 
öregek. Férfiak és nők, gyerme- bereknek, 
keik által elfeledett, megfáradt
emberek várják látogatásukat. Minden nőnapon, anyák nap-
Mikuláskor patronáltjaikat meg- ján és nagyobb ünnepen felke- 
hívták a bölcsődébe, hogy ott rekedik a brigád néhány tagja, s

megy látogatóba. Meghallgatják A brigád szívesen segít másutt 
az idős embereket, hiszen szá- is. Egynapi bérüket adták a fel- 
mukra talán nincs is nagyobb építendő szociális otthon javára, 
öröm, mint beszélgetni. Múltról, már öt éve négy idős — saját 
gyerekekről, emlékekről. Erde- lakásában egyedül élő — em- 
kes — jegyzik meg a gondozó- bernek Viszik az ebédet, min-
nők — egyetlen öreg sem akad, dennap. Pénzt küldtek a ber-
aki a gyermekeit valamiért is hidai idős károsultaknak. Most
elmarasztalná. Valamennyien pedig felvették a kapcsolatot »
találnak mentséget arra, miért tarjáni gyermekotthonnal, ott Ы-
kerültek az otthonba, miért tenni akarnak valamit, 
nem élhetnek gyermekeiknél. — ád —
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Ki nyer ma? — jólesik a társasjáték


