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Tisztelt Olvasó!

Perkátán a Művelődési ház igazgatójaként 2012-ben alakíthattam ki közvetlen kapcsolatot a Perkátán működő nyugdíjas szervezetekkel. A civil szervezetek közül már akkor is az
egyik legaktívabbnak számító szervezetek voltak,
heti rendszerességgel klubnapot tartottak, ünnepeltek névnapot, évfordulót, Húsvétot, Karácsonyt. A helyi és térségi közösségi programokon, ünnepségeken szívesen részt vettek nem
csak nézőként, hanem fellépéssel, szervezéssel
színesítették az eseményeket. A két nyugdíjas
klub külön klubnapot tartott, de közös programokat is szerveztek az elmúlt 10 évben.
Ma is működik mindkét perkátai nyugdíjas
szervezet, a klubtagok közé szívesen fogadják az
új nyugdíjas társakat is.
A nyugdíjas szervezetek története mellett
az idén 43 éve működő Perkátai Nyugdíjas Klub
történetét mutatja be jelen Értéktár Füzet.
Bízom benne, hogy még hosszú évekig
folytatják a perkátai nyugdíjasok ezt az aktív civil
tevékenységet, jó egészséget kívánok nekik!
A Kedves Olvasónak pedig szeretettel
ajánlom ezt a Füzetet!

Bogó Anikó
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Az idős kor sokszínűsége

A Családi Kör Egyesület főszerkesztője,
H. Mészáros Erzsébet írása a
http://nyugdijban.sk oldalon.

Az
idős
kort
gyakran
próbálják
tapintatosan
körülírni.
Mondják
az
élet
alkonyának,
őszidőnek,
az
öregedőket,
nyugdíjasokat
finomkodva
–
régimódi
kedveskedéssel – szépkorúaknak becézik.
Tény, hogy ez az emberi lét utolsó
szakasza, amelybe elérkezik mindenki, akinek
életfolyamatát nem szakítja félbe még fiatalabb
korában valamilyen tragikus esemény, halálos
kór.
És – ma már egyáltalán nem olyan
félelmetes, kiváltképpen nem olyan rövid időszak
ez, hogy félelemmel, vagy kétségbeesve kellene
elérkeznie az első (60), majd a második (70) vagy
akár a többi évfordulóhoz, születésnaphoz…
Ez az időszak, most, a huszonegyedik
században, már éppolyan hosszú és sokszínű
lehet, mint az ifjúkor, amely egészen az ember
harmincadik életévéig tart/hat. A feltételes mód
arra utal, hogy mindenkinek másként kezdődik,
majd zajlik az élete.
Az idős kornak annyi fokozata, s egy-egy
fokozatnak annyi színárnyalata, változata van,
ahány ember megéli azt. Az öregedés, a
születésünkkel kezdődő, életünk végéig tartó
folyamat.
Nemcsak genetikai tényezőink, családi
indíttatásunk, hanem saját életmódunk, kialakított
életkörülményeink, céljaink, életkedvünk is
meghatározza a minőségét.
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Az időskor felosztása
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az idős
kort az alábbi szakaszokra osztja:
•60-75 év – idősödő kor, vagy korai öregkor
•75-90 év – időskor vagy késői öregkor
•90 év fölött – aggkor
Az egymást követő szakaszok jellemző fiziológiai
és lelki öregedési tünetei:
•A pszichológiai ügyesség és az önállóság
fokozatos csökkenése
•A társadalmi adaptáció lehetőségeinek
korlátozódása, ún. társadalmi öregedés
•Fokozódó másoktól való függés
Hogyan látjuk az idős embereket?
Ez sok tényezőtől függ. Máshogy
tekintenek az idős emberre a fiatalok, másképpen
a középkorúak és megint máshogy a hajlottabb
korban lévők.
Napjainkban – az utóbbi évtizedben,
miután egész Európában egyre magasabbra
emelték a nyugdíjkorhatárt is – az időskor
társadalmi határa is felfelé tolódott. Kit érzünk
idősnek, anélkül, hogy ismernénk az életkorát?
Olyasvalakit, aki elveszítette aktivitását és
életkedvét, leegyszerűsítve, aki „öregnek látszik”.
Ennek lehet oka az egyén családi
helyzetének
megváltozása
(kirekesztés
a
családból, legközelebbi hozzátartozó elvesztése),
krónikus betegség előidézte változások, az aktív
munkaviszony
megszűnését
követő
magányosság érzése, lakhely változtatása. Az
öregség megítéléséhez sok előítélet kötődik,
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amelyek
hatással
szemléletére.

vannak

a

fiatalabbak

Ezt próbálják ellensúlyozni a kisebbnagyobb
közösségek,
klubok,
amelyek
figyelmességgel, kedvességgel fordulnak az idős
emberek felé, elfoglaltságot, hasznos időtöltést, a
magány feloldását segítő tevékenységet kínálnak
nekik mind a falvakban, mind a városokban.
Az időskor fényei
Az idősödő kor kezdetén fontos a
megszűnő munkahelyi aktivitás helyett más
hasznos
elfoglaltságot
találni,
pihenéssel,
utazással, érdekes hobbival úgy eltölteni a
napokat, heteket, hónapokat, hogy legyen további
célja az embernek, ne váljék reménytelenné.
Akinek a közelében ott él a család, a
gyerekek, s vannak unokái, annak soha nem
marad felesleges ideje, mindig van tennivalója –
öröme, gondja, tehát benne marad „az élet
sodrában.”
A tudatosan élők ebben az időszakban
sok önkéntes tevékenységet vállalnak, s amíg
bírják erővel, a rászorulókon, a náluk
magányosabbakon
segítenek
azzal,
hogy
törődnek velük, bevásárolnak nekik, vagy, hogy
látogatják őket.
Az időskor árnyoldalai
Az
időskorban
a
betegségek
is
megjelennek, néha a kor előre haladtával,
máskor egészen váratlanul. A megelőző orvosi
ellenőrzések segítenek. Gyakori az emlékezet
romlása, a csontritkulás, a mozgásszervi
panaszok, a magas vérnyomás, az inkontinencia.
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Ahogyan gyengül a fizikai-pszichikai
önállóság, úgy erősödik a másoktól való függés.
Ez
szorongást,
sőt
pánikot
idéz
elő,
alvászavarokat is okozhat. Családi, orvosi
segítség javíthat a helyzeten, de sokszor hiányzik
a gyakorlati megoldás.
Az idős- és a hajlott korúak között sokan
a társadalmi kivetettség érzésével élnek,
feleslegesnek érzik magukat. Az egyedüllétből, a
magányból, a kortársak halálát követő gyászból
külső segítség nélkül nemigen tudnak kitörni. A
gyerekek érthetően, a saját életüket élik, a
munka, a család leköti őket.
Hiányzik a szociális „összekötő kapocs”,
az emberi láncszem, amely a való világhoz
kapcsolhatná őket. (És itt található a
magyarázata annak a jelenségnek is, hogy
bármilyen idegen kedveskedő szavára ajtót
nyitnak – s csalások, rablások áldozataivá
válnak.)
Amikor az idős embert már halálfélelem
és az elmúlástól való rettegés gyötri, általában
gyógyszerekkel, intézeti kezeléssel próbál rajta a
család „segíteni”.
Hosszan lehetne sorolni a tanácsokat,
hogyan kellene figyelni az idős hozzátartozóra,
milyen empátiával lehetne feloldani félelmeiket,
de minden idős ember, minden család – és
benne a kapcsolatrendszer – más.
Ahol a szeretet a féltés összekötő
kapcsa, ott, ha már intézeti ápolásra lesz is
szükség – megtalálhatják a módját annak, hogy
önkéntes vagy szakmailag hozzáértő ápolók
megkönnyítsék a legnehezebb napok, órák
elviselést is.
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A nyugdíjas szervezetek története
A kezdetek a Hazafias Népfront idejére nyúlnak
vissza, amikor e gyűjtőszerv keretében különböző
rétegklubok jöttek létre.
A Hazafias Népfront sajátos társadalmi szervezet volt 1954 és 1990 között, amely történelmi hagyományaihoz híven a nemzet előtt álló időszerű
feladatok megvalósítására hívta egységbe a magyar
társadalom minden osztályát és rétegét.
A HNF keretein belül, a Nyugdíjas Szervezetek
Nemzetközi Szövetsége, megyei szövetségeken,
majd helyi klubokon keresztül fogta össze a társadalom nyugdíjas rétegeit.
Ennek a szövetségnek volt tagja 1979-től 1989ig a Perkátai Nyugdíjas Klub is.
1989. márciusában 139 klub összefogásával
megalakult a Nyugdíjas Szervezetek „Életet az
éveknek” Országos Szövetsége, majd a Fejér Megyei Szövetség is. Jelszava az „Együtt, egymásért”
volt.
A Szövetség alapszabálya szerint érdekvédelmi,
érdekképviseleti, egészségvédelmi és kulturális
tevékenységet folytat. Küzd a nyugdíjasok életkörülményeinek javításáért, és a nyugdíjasok megbecsüléséért.
A Szövetség kiemelt célkitűzései, feladatai között
szerepel kedvezményes gyógyüdülés lehetőségének biztosítása a tagok számára. Hagyománynak
számít az egészséges életmóddal, szociális, egészségügyi, gyógyászati kérdésekkel foglalkozó, több
előadásból álló szabadegyetemek, életmód-táborok
szervezése is.
A Szövetség fontos törekvése a népi hagyományok megőrzése, átadása. Rendszeresen szervez
kiállításokat, kulturális fesztiválokat.
2003. január 1-től, mint közhasznú tevékenységet is folytató szervezet működik.
Ehhez a szövetséghez csatlakozott 1989-ben a
Perkátai Nyugdíjas Klub, és ma is ennek a szövetségnek tagja.
42.Állomás! Kulturális Egyesület
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Perkátai Nyugdíjas Klub
A
„Perkátai
Nyugdíjas
Klub”
megalakulásának módja és körülménye mesébe
illő.
A történet ott kezdődött, hogy 1978
őszén, Tischner Kálmán / a Perkátaiaknak Lajos
vagy Lali bácsi/ aki hosszú évekig a dunaújvárosi
Mentőállomás gépkocsivezetője volt, 55 éves
korában korkedvezménnyel nyugdíjba ment.
A mindig aktív Lali bácsi, az első
hetekben nehezen tudott megbarátkozni az új
körülményekkel, a sok szabadidővel. Esténként
jobban telt az idő, meg-meglátogatta barátait,
elbeszélgettek
egymással
gondjaikról,
dolgaikról. Délelőttönként azonban maradtak a
hosszú séták a falu központjában, a Szabadság
téren. /régebben Szt. István tér, előtte Községház
tér/

Egyik délelőtti séta alkalmával bement a
Tanácsházára a tanácselnökhöz, Kenyér Józsi
bácsihoz, akivel kortársak voltak és jó viszonyt
ápoltak. Kölcsönös üdvözlések után Lali bácsi
viccesen megjegyezte: „Józsikám, ezentúl sokat
fogsz sétálni látni a faluban, nehogy azt hidd
hogy KMK-s vagyok, csak egyszerűen
nyugdíjba mentem.” / A fiatalok részére: a KMK-s
volt az a munkaképes személy, aki munkakerülő
életmódot folytatott. A törvény szigorúan büntette/.

Kenyér Józsi bácsi a gratuláció után,
azonnal belekezdett fontos mondandójába, hogy
tudniillik őt már hónapok óta nyaggatják a
megyétől, hogy a faluban alakuljon meg egy
nyugdíjas klub. Eddig nem jutott előre ebben a
kérdésben, mert nem találta meg a megfelelő
embert. Most viszont úgy látja, hogy Lali bácsi
személyében megfelelő embert talált erre a
feladatra.
Lali bácsi annyit ígért a váratlan
felkérésre, hogy hirtelen jött szabadidejében
megpróbál
beszélgetni
több
emberrel,
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összegyűjti a véleményeket, és később
visszatérnek a dologra.
Ezzel kezdetét vette egy egész télen át
tartó szervező munka Lali bácsi életében.
Széles ismeretsége volt a faluban. Mindenkit
ismert, mindenki ismerte őt is. Szót tudott érteni
az ipari szférából nyugdíjba vonultakkal és a
TSZ nyugdíjasokkal is.
Első nekifutásra a közeli barátokat és
önmagát is próbálta meggyőzni arról, hogy
amire készülnek, az mennyire fontos és
mennyiben változtatja meg a hátralévő
nyugdíjas életüket.
Kapcsolatot keresett a megyei nyugdíjas
szervezet képviselőivel, akik tájékoztatták, hogy
egy megalakuló klub milyen lehetőségeket tud
kihasználni a megyei szervezet által kínált
programokból.
Nehéz volt. Meg kell értenünk, hogy ez
a generáció megélte a háború borzalmait,
megélte az önkéntesnek hazudott falusi
kényszerközösségek létrehozását. És most
hogy egy emberöltővel később valaki újra egy
önkéntes közösségbe invitálja őket, nem
mindenki fogadta lelkesen. Voltak, akik a
nyugdíjas kort elérve sem mentek nyugdíjba,
tovább akartak dolgozni, mások a családban
betöltött helyzetüknél fogva semmi szabad
idővel
nem
rendelkeztek,
míg
mások
egyszerűen csak nem akartak elköteleződni.
Az év végére mégis összeállt a csapat.
Közel 20 ember mondta biztosra, hogy
megpróbálja egy közös klubba szerveződve, az
országos és a megyei nyugdíjas szervezetek
adta kedvezményeket igénybe véve, minimális
elkötelezettséggel, ami heti egy közös
klubdélutánt jelentett, a hátralévő nyugdíjas
éveit
élményekben
gazdagítva
emlékezetesebbé, színesebbé tenni.
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A következő év januárjától már
rendszeresen, hetente találkoztak a Kastélyban,
ahol a Nyugdíjas Klub egy állandó helyiséget
kapott a heti klubnapjuk céljára.

Nyúl Imre a klub elnöke 1979-1994-ig

A klub elnökének korelnöküket, az akkor
Perkátára visszaköltözött Nyúl Imre bácsit
választották meg, a klub titkár Tischner Lali
bácsi lett, a pénztáros és adminisztrátor Leitgieb
Lászlóné, Juliska néni.
1979. február 28-án hivatalosan is
bejegyezték a Perkátai Nyugdíjas Klubot a Fejér
Megyei Nyugdíjas Szervezetek tagjai közé.
A Perkátai Nyugdíjas Klub alapító tagjai:
Bajó Károlyné
Baranyai József
Bölcskei József
Kundaker József
Leitgieb Lászlóné
Nyúl Imre
Sándor János
Szabó András
Szabó György
Tagai György
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+ neje
+ neje
+ neje
+ neje

Tagai József
Tischner Kálmán
Virág István

+ neje
+ neje

A klub tagjai a tagsági díjat
személyenként évi 60.- forintban állapították
meg. A helyi Tanácstól is kaptak némi
támogatást. Az újonnan alakult klub vezetősége
próbált kapcsolatot teremteni a megye többi
nyugdíjas klubjával, melyben a megyei
szervezet nagy segítségükre volt.
Egy-egy nyugdíjas klub meghívására
általában többen is elmentek a tagok közül,
vagyis annyian ahányan befértek az Imre bácsi
Trabantjába, vagy a Lali bácsi Zsigulijába.
Felváltva
használták
a
kocsikat,
hogy
egyiküknek se kerüljön sokba az utazgatás.
Ezeken a látogatásokon szerzett
tapasztalatokból tervezték saját klubjuk jelenét
és jövőjét.
Az első években még nem a saját
szervezésű programok megvalósításáról szóltak
a heti klubdélutánok, hanem jókat beszélgettek
a mindennapok gondjairól, örömeiről, a hétvégi
sütésről, a borfejtésről, amihez a kóstoló is
hozzátartozott

Klubdélután a Kastélyban, az 1980-as években
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A klubdélutánokon az együttlét, a
beszélgetés, a közvetlen emberi kapcsolat volt
az elsődleges.
A klubban lehetett televíziót nézni,
kártyázni,
dominózni,
sakkozni,
olvasni.
Rendelkezésre álltak a napilapok, hetilapok,
folyóiratok.
Mindenkor
megkapták
a
„Nyugdíjasok Lapját”, a nyugdíjas klubok és
szervezetek központi lapját, majd később a
„Perkátai Hírek”-et is.
Már az 1980-as évek elejétől egyre
többen csatlakoztak a klubhoz, akiknek
különféle okokból a kezdetekben még
fenntartásai voltak, vagy éppen most mentek
nyugdíjba.
A klub saját szervezésű rendezvényei a
jeles
ünnepekhez
kötődtek,
karácsony,
szilveszter, farsang, nemzeti ünnepek és a
névnapok, melyeket negyedévente összevontan
tartottak meg. Ilyenkor egy vezetőségi tag által
elmondott köszöntő után magnóról zene szólt,
és a hangulat emelkedése után a nótázás és
táncolás sem maradt el.

Farsang a klubban 1987-ben

Jó volt a kapcsolat az Általános
Művelődési Központ akkori igazgatójával,
Kulcsár Andrással. Ő és felesége Krizsány Anna
is sokat segített a klub működésében. A
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Nyugdíjas Klub tagjai aktív és lelkes résztvevői
voltak a szervezett találkozóknak. Ezekben az
években járt itt Koncz Gábor színész, Dr.
Czeizel Endre genetikus, Nemere István író.
Az 1980-as évek végén Hatházy Gábor
régész látogatott el egy előadásra, ahol a
résztvevők
nem
csak
a
nagyanyjuk
elbeszéléséből halhattak a múltbeli Perkátáról,
hanem több száz évre visszamenőleg is képet
kaphattak az akkor élt perkátai elődeinkről.
A megyei nyugdíjas szervezetekkel
létrejött közvetlen kapcsolatokon keresztül
mindenkor értesültek a megyében működő
klubok
éves
programjairól,
a
megyei
szervezettől pedig a kirándulási lehetőségekről.
Ezek a kirándulások tették a tagok életét
változatosabbá, színesebbé.
Ebben az időben igen kevesen
engedhették meg maguknak, hogy saját erőből
olyan országos kirándulásokat tegyenek, melyek
a klubon keresztül évente egyszer vagy kétszer
elérhetővé váltak.
1994-ben elhunyt a klub addigi elnöke,
Nyúl Imre bácsi. A klub tagsága egyöntetű
szavazással Tischner Kálmánt, „Lajos bácsit”
választotta az új vezetőjének, Tóth Lászlót és
Sipos Ferencet pedig helyettesének.

Tischner Kálmán a klub vezetője 1994-1996-ig
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Ekkorra a klub taglétszáma már
megduplázódott, 40 fő volt.
1994-ben
ünnepelte
a
Perkátai
Nyugdíjas Klub a megalakulásának 15 éves
évfordulóját.
A
megemlékezéshez
az
Önkormányzat és a TSZ is hozzájárult, hogy e
jeles évforduló minél színvonalasabb és
emlékezetesebb legyen. A környező települések
nyugdíjas klubjai is pár fővel képviseltették
magukat. Radeczki György polgármester
köszöntő beszédét követően a fellépő
vendégénekes műsora, és a jobbnál-jobb csírói
és szőlőhegyi borok kóstolgatása fokozta a
hangulatot.

A klub megalakulásának 15 éves évfordulója 1994

Az 1990-es évek elején elindultak a
különféle kereskedelmi cégek által országosan
szervezett termékbemutatók. A kereskedelmi
cégek szemében a nyugdíjas társadalom egy
olyan célcsoport volt, akiknek egy része ekkor
már megengedhette magának, hogy többet
költsön a kényelmére, egészsége megvédésére.
Őket célozták meg, mint leendő ügyfeleket
ezekkel a termékbemutatókkal, amelyek a
vásárlás mellett kellemes kirándulást is kínáltak
elfogadható
áron
és
színvonalon.
A
termékbemutatók
látogatását
és
saját
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szervezését is támogatták a megyei nyugdíjas
szervezetek.
A termékbemutatókon kívül 1995-ben a
megyei
szervezet
koordinálásával
és
támogatásával, minimális saját hozzájárulással
sikerült két kiránduláson is részt venni a
jelentkezőknek.
Ecsődi László országgyűlési képviselő
közbenjárása
eredményezte,
hogy
meglátogathatták az Országházat. Később az
Ópusztaszeri Nemzeti Parkban megtekinthették
a Feszthy körképet. Mindkét kirándulás örök
emlék maradt.
Az 1996-os nyugdíjas szilveszteri és
farsangi jó hangulat után tavasszal, nagy
létszámmal
vett
részt
az
egyesület
Dunaújvárosban a Jákó Vera emlékesten.
1996 áprilisában elhunyt Tischner
Kálmán a klub vezetője.

Tischner Kálmán temetése, 1996 április 5.

Búcsúztatóján többen is méltósággal
emlékeztek meg életútjáról, tisztességgel
elvégzett munkájáról, a faluban betöltött
közösségépítő
szerepéről,
melynek
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köszönhetően, úttörő munkát vállalva létrehozta
a nyugdíjas társadalmi réteg máig összetartó kis
csapatát.
A tagság három fős új vezetőséget
választott. Az új vezető Tischner Kálmánné,
Magdi néni, a vezetőségi tagok Viczkó István és
Sipos Ferenc lettek, a pénztáros Somogyi
Józsefné.

Tischner Kálmánné a klub vezetője 1996-1997-ig,
majd 1999-2011-ig

A következő években a klub létszáma új
tagokkal bővült.
Az 1900-as évek második felére az
általános kultúrát terjesztő és különböző
szabadidős programokat kínáló szervezetek
látókörében
igencsak
felértékelődtek
az
úgynevezett „ráérős” nyugdíjas szervezetek.
Ezekben az években a Perkátai
Nyugdíjas Klubnak is zsúfolt programja volt. A
szokásos
pótszilveszter,
farsang,
agárdi
fürdőzés mellett, hűséges látogatói voltak az
ÁMK által szervezett Író-olvasó találkozóknak,
színész találkozóknak, nótaesteknek.
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Lelkes résztvevői voltak az árubemutató
sorozatnak is. Sőt 1997-ben sikerült a Perkátai
Nyugdíjas Klubnak megrendezni egy „Bio
ágynemű” bemutatót a Stüszi vendéglőben.
Minden évben részt vettek a Fejér
megyei Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on. Perkátai
dalokkal, Hacsek-Sajó jelenettel, versmondással
szereztek nagy sikert a klub számára.
Az éves programból soha nem
maradhatott ki a környező települések nyugdíjas
klubjainak, rendezvényeinek meglátogatása. Ha
a helyi programok megengedték, szívesen
mentek az adonyi szőlőhegyi „Orbán napi
Búcsú”-ra, a martonvásári ökörsütésre, a tamási
fürdőzésre,
az
abai,
iváncsai,
ercsi
rendezvényekre.
Az új vezetőségválasztáson 1997-ben
öttagú vezetőséget választottak. A klub elnöke
Varjú Ferenc, titkár Tischner Kálmánné,
pénztáros Somogyi Józsefné, vezetőségi tag
Déri Győzőné és Viczkó István lettek.
Az 1999-es év a mindenkori megszokott
programokkal indult /nyugdíjas szilveszter,
farsang, nemzeti ünnep, fürdőzés/, de utána
elkezdődött a készülődés a Perkátai Nyugdíjas
Klub megalakulásának 20. évfordulójának
megünneplésére.
A jubileumi évforduló ünnepségnek az
Általános Iskola tornaterme adott otthont. A
mintegy 150 vendéget az óvodások és iskolások
kedves énekkel, versekkel, valamint néptánccal
köszöntötték.
Majd
Radeczki
György
polgármester és Adorján Attila iskolaigazgató
szólt a megjelentekhez.
Varjú Ferenc a Nyugdíjas Klub vezetője
pedig beszámolót tartott a klub működéséről,
programjairól, céljairól.
Elismerő
beszédében
köszöntötte
Perkáta nyugdíjasait Pallag Gyula, Fejér megyei
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi
Szervezetének
alelnöke is. Az emléklapok kiosztása után remek
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vacsora közben folyt a beszélgetés, régi-új
ismeretségek szövődtek, előkerült sok kedves
emlék, születtek tervek jövőbeli közös
kirándulásokról.

„Megy a gőzös” a jubileumi évfordulón 1999.10.02.

Varjú Ferenc még ebben az évben indoklás
nélkül lemondott az elnöki tisztségéről, és újra
Tischner Kálmánnét, Magdi nénit választották a
klub elnökévé.
A Perkátai Nyugdíjas Klub nem tartozott
a környék leggazdagabb nyugdíjas klubjai közé,
de voltak náluk szegényebb klubok is. Őket nem
támogatták nagyvállalatok. A klub a saját tagjai
által
befizetett
tagdíjakból
és
az
Önkormányzattól
kapott
támogatásból
gazdálkodott. Az évek alatt a megyei
szervezettel kialakított jó kapcsolatnak és a
Dunaújvárosi
Volán
vállalattal
ápolt
kapcsolatnak
köszönhetően
/aki
nagyon
kedvező feltételekkel biztosított autóbuszt a
mindenkori kirándulásokhoz/, minden évben
ebből a kevés pénzből is lehetett kirándulásokat
szervezni egyre távolabbra.
Többször is végigjárták Dunántúl
gyógyvizes fürdőit, Hévízt, Sárvárt, Zalakarost,
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Gunarast, Agárdot, Tamásit, sőt egy-egy
alkalommal
Gyulán,
Cserkeszőlőn
és
Kiskunmajsán is voltak. Megtekintették Herend
szépségeit,
élvezhették
a
budapesti
hajókirándulás örömeit. Eljutottak a Nemzeti
Színházba, Nemzeti Múzeumba, Sándor
palotába, Orczy kertbe.
2004-ben szerényebb keretek közt, de
megünnepelték a 25 éves évfordulót is. Az
önkormányzat és az intézmények kitettek
magukért és emlékezetes élményt nyújtottak a
nyugdíjasoknak.

25 éves évforduló a Faluházban 2004.10.02.

A 2007-es év is úgy indult, mint az
előző. 2007. január 7-én pótszilvesztert tartottak
32 fővel, a szokásos önellátással. Mindenki
hozott valami házi finomságot, süteményt, bort,
és egyéb kedvcsinálókat.
2007. január 22-én, egy összejövetelen
Varjú Ferenc bejelentette, hogy többedmagával
egy másik nyugdíjas klubot akarnak alapítani. A
döntés indokaként azt hangoztatták, hogy ők a
nyugdíjas években több táncot, zenét,
szórakozást, mulatást szeretnének szervezni.
Hamarosan
hivatalossá
is
tették
szándékukat, megalakították és bejegyeztették
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a „Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre” nevű civil
szervezetet.
Ezzel a lépéssel pont került egy közel
fél éve húzódó, feszültséggel teli folyamat
végére, amelyben a nyugdíjas klubot sem
kerülte el az a megosztottság, amit a 2006-os
választás eredménye okozott, történetesen azt,
hogy a falu többsége jobboldali gondolkodású
keresztény polgármestert választott.
Még hónapok múlva is tapasztalható
volt a nyugdíjas klubból kilépett, volt tagtársak
által hergelt ellenszenv, amikor lekezelően
„templomjáró nyugdíjasok”-ként emlegették a
klub tagjait.
Tisztelet azoknak, akik méltó módon
túltették
magukat
a
provokatív
megnyilvánulások okozta megtorpanáson, és a
Perkátai Nyugdíjas Klub élete a megszokott
kerékvágásba visszatérve, kisebb létszámmal,
de újult erővel folytatódott.
Megvoltak
az
éves,
folytonosan
visszatérő programok /pótszilveszter, születés- és
névnaposok köszöntése, Nőnapi buli, Húsvéti
készülődés, majális, Idősek Világnapja, Mikulás buli,
Karácsony/, és ezen felül minden olyan

rendezvény ahova meghívást kaptak és ahol
számítottak a megjelenésükre /Önkormányzat
által, Művelődési Központ által, megyei szervezetek
által vagy épp baráti klubok által szervezettek/.

A klub létszáma a szétválás után,
éveken keresztül 7 és 14 fő között változott.
Több idős ember is volt köztük, aki már nem
tudott minden rendezvényre, klubnapra eljárni,
ezért a programok közé beépült egy
beteglátogatási nap is.
2009-ben szerény körülmények között,
de jó hangulatban emlékeztek meg a klub
megalakulásának 30. évfordulójáról.
2010-ben
Országos
Nyugdíjas
Találkozón vettek részt páran Cserkeszőlőn. A
nyári hónapokat és a kedvezményes utazási
lehetőségeket kihasználva többször utaztak
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fürödni Dunaföldvárra, Dunaújvárosba, Agárdra.
Tischner Kálmánné, Magdi néni már
évek óta beköltözött Dunaújvárosba, de
továbbra is hű tagja és vezetője maradt a
klubnak. Az ő munkáját megkönnyítendően
vezetőváltásra került sor a klub életében.
2011-ben Somogyi Annát választották a
klub vezetőjének, Magdi néni vezetőségi tag
maradt, pénztáros Molnár Istvánné lett.

Somogyi Anna a klub vezetője 2011-2021-ig

A Perkátai Általános Művelődési
Központ igazgatója 2012-ben Bogó Anikó, a
József Attila Könyvtár vezetője Lászlóné Szabó
Edit lett.
A kis létszámú klub nem kergethetett
nagy álmokat, nem is tették. A következő
években is folytatták megszokott, beütemezett
éves programjaikat.
A változást az hozta, hogy az ÁMK
tervezett programjainak már nem csak hű
látogatói voltak, hanem aktív résztvevői is lettek
a programok, kiállítások megvalósításának.
Minden évben szervezett az ÁMK vagy
a Könyvtár, a nyugdíjas rétegnek szóló
előadásokat a mindenkori témában ismert
előadók meghívásával. Volt egészségügyi,
biztonságtechnikai-bűnmegelőzési, egészséges
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életmód témakőrökben szervezett előadás, és
süteményrecept cserebere is.
Nagyon jó volt a kapcsolat Perkáta
Nagyközség
Önkormányzatával
is.
Az
Önkormányzat
minden
évben
méltóan
emlékezett meg az „Idősek Világnapjáról”.
2014-ben ezen a napon a Nyugdíjas
Szervezetek Fejér Megyei Szövetségével
közösen méltó módon, ünnepi műsorral és
vacsorával
köszöntötték
a
klub
megalakulásának 35. évfordulóján az immár két
nyugdíjas klub tagságát. A klub fotókiállítással
emlékezett vissza az elmúlt 35 évre.
2016-tól a Perkátai Szociális Központba
tette át székhelyét a Perkátai Nyugdíjas Klub,
amely költözésre a Kastély elkezdődött
felújítása miatt volt szükség.
Az új helyre költözéssel nem szűnt meg
a kapcsolat az ÁMK és a Könyvtár közös
rendezvényeivel. Továbbra is aktív részesei
voltak a programoknak. Farsangkor fánksütő
versenyt szerveztek, óvodás és iskolás
kóstolókkal. Hű látogatói maradtak az „Irodalmi
Kör” rendezvényeinek, majd később a
gyönyörűen felújított Kastélyban, a József Attila
Könyvtár által szervezett kiállításoknak.
A 2016-os tisztségviselő választáson
megerősítették Somogyi
Anna
klubvezetői
tisztségét, Magdi nénit örökös tiszteletbeli
elnöknek, Rajcsányi Lászlónét vezetőségi
tagnak választották.
2017.
év
író-olvasó
találkozóval
kezdődött a Magyar Kultúra Napján, majd
farsangbúcsúztató fánkkóstolóval folytatódott.
Az évközi kiránduláson a Perkátáért
Közalapítvány pályázaton nyert kisbuszával,
Kiskunhalas csipkemúzeumába látogatott el a
kis csapat, majd fürdés következett.
A következő években az ÁMK sűrű
programjai mellett is jutott idő kirándulásra az
Önkormányzat támogatásával.
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2018-ban
az
agárdi
termálfürdőt
látogatták meg. A fürdést megtoldották a
Gárdonyi Géza Emlékház meglátogatásával és
a Dinnyési Várpark megtekintésével.
2019-ben a kisbusszal a Herendi
Porcelánmanufaktúra Látogatóközpontja volt az
úti cél, de Pápa sem maradt ki a kirándulásból,
itt a Kékfestő Múzeumot és az Esterházy
Kastélyt tekintették meg, és még maradt idő egy
városközponti sétára is.

A herendi kiránduláson 2019-ben

Jó volt a kapcsolat az ÁMK József Attila
Könyvtár által szervezett „Cimbora Klub”
résztvevőivel is. A fiatalok rendszeresen
látogatták a nyugdíjas klub foglalkozásait,
énekeltek, verseket szavaltak, viszonzásul a
klub vendégül látta őket süti és fánkkóstolóra.
2019-ben a Faluházban ünnepelték a
klub megalakulásának 40. évfordulóját. Az
emlékezetes
esten
Perkáta
Nagyközség
Önkormányzata vacsorával, Nagy Ibolya Déryné
díjas primadonna, a Dankó Rádió szerkesztője,
zenés műsorával köszöntötte a klub tagjait és a
meghívott vendégeket.
Az idősek világnapja alkalmából az
Önkormányzat nevében Somogyi Balázs
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polgármester, az ÁMK nevében Bogó Anikó
igazgató köszöntötték, és egy ízletes vacsorával
vendégelték meg a nyugdíjasokat.

„Idősek Világnapja” 2019 a Szoc. Központban

Az év zárásaként a klub tagjai egy
Adventi
kiránduláson
vettek
részt
Székesfehérváron.
A 2020-as év az előző évekhez
hasonlóan virslis évnyitóval indult, majd részt
vettek az ÁMK szervezésében a Magyar Kultúra
Napja rendezvényen és a „Gasztrotörténeti
Kiállítás”
keretein
belül
rendezett
fánkversenyen,
ahol
Rajcsányi
Lászlóné
szalagos fánkja nyerte el a „Perkáta fánkja
2020” címet és a vele járó díjat, a köténykét.
Az év hátralevő része a „Covid 19”
világjárványtól való félelemben, bezártságban
telt
el.
Elmaradtak
az
önkormányzati
rendezvények,
a
klubfoglalkozások,
a
találkozások. És ami eddig még soha nem
fordult elő, senki nem köszöntötte a
nyugdíjasokat
az
„Idősek
Világnapján”.
Bezárkózott az ország.
Még a 2021-es év is országos
lezártsággal indult. Mindenki szorongva várta a
„Covid 19” világjárvány éppen következő
hullámát.
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Az év áprilisában elhunyt Somogyi
Anna, a klub elnöke. A tagság közös akarata
volt, hogy nem választanak új elnököt, mindenki
a lehetőségéhez képest vesz részt a további
közös munkákban.
A nyári hónapokban két hetente
találkoztak a klubban. A klub tagjai eddig is
tudták egymásról, hogy a maga területén
mindenki
profi
munkákat
alkotott
a
kézművesség területén, de a közös munkákba
csak most kezdtek igazán belerázódni.
Ajándékokat varrtak a „Cimbora Klub”
tagjainak, kézimunkákat készítettek az Általános
Művelődési Központ rendezvényeire.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
részéről ebben az évben is elmaradt a
nyugdíjasok köszöntése az „Idősek Világnapja”
alkalmából, de a klub tagjai saját költségükön
egy ebéddel lepték meg magukat és a vendégül
látott Perkátai Szociális Központ igazgatóját.

2021. október 1. „Idősek Világnapja” a Kemencésben

Az
év
zárásaként
karácsonyi
ajándékokat varrtak a Perkátai Szociális
Központ dolgozóinak, melyeket a klubteremben
felállított karácsonyfára helyeztek.
Kézműves munkával kezdődött a 2022es év is. A „VELED az ifjúságért” Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület pályázata útján
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létrehozott közösségi tér ülőbútorait újították
meg, új bútorhuzatok varrásával.
„Varázstojás, hímes tojás” címmel, a
Perkátai ÁMK és a nyugdíjas csoport a tavasz
és húsvét jegyében rendezett kiállítására
készítettek látványos, kézműves termékeket.

Részlet a kiállításról

Negyvenhárom éve, hogy megalakult a
Perkátai Nyugdíjas Klub. Nyugdíjas generációk
alakították, formálták mindvégig az eddigi
fennállása folyamán, és ez így lesz a későbbi
generációkkal is.
A cél viszont valószínűleg ugyanaz
marad, mint 43 éve a megalakuláskor, a
hátralévő nyugdíjas éveket, élményekben
gazdagítva emlékezetesebbé, színesebbé tenni.
Ehhez kívánunk a mindenkori nyugdíjasoknak jó
egészséget!
42.Állomás! Kulturális Egyesület
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Jegyzetek:

1. http://nyugdijban.sk
H Mészáros Erzsébet
Az idős kor sokszínűsége
2. https://wikipedia.org
3. www.arcanum.com
4. A Perkátai Nyugdíjas klub archívuma

Minden jog fenntartva.
A füzetben található írások, képek másodközlése
csak a 42. Állomás! Kulturális Egyesület, írásos
engedélyével lehetséges.
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