
Jó pé ldák pedig vannak
Id sek otthona Bolqban

Va]aki né metül beszé l a folyosón, Összeté veszthetet-
Ien baranyai nyelvjárásban, kissé  megtört, nehezen
cseng  hangon, de azé rt é rtem. A beszé lgeté s apa é s
fia k zött zailik, egy lakásról van szó, bú torokról é s
másról, ami té nyleg nem tartozik senkire, csak a be-
szé lget kre, Az igazgatón t keresem, akinek a szobája
nem egy hosszú  folyosó é rces fé ny  tölgyaitaja mö-
gött rejt Zik, hanem mindjárt a bejárat me]lett, üVeg-
táblák mögött, Az is belát, aki nem akar bené zni,

Nyí lik a szeré ny mé ret  - é s nem é ppen a legú iabb
divat szerint berendezett - iroda ajtaja, schijí í er Anna
igazgatón  fogad. A bolyi Id sek Condozási Közplntia az
utóbbi é vekben oly sokszor szerepelt a hí rekben, hogy
már ké rdezé s né lküI sorolia azokat az adatokat, ame-
lyeket az ú iságí rók hallani szeretnek, naivan, minden-
fé le e] ismeret né lkül- Í gy tudom meg, hogy minden
l9ó9-ben kezd dött, amikor egy miniszté í iumi rende-
let valamennyi járáSi központnak (s Boly akkor az volt;
el í rta, hogy tegyen valamit az id seké rt, A tanács az
Öregek Napközi otthonának lé trehozása mellett dön-
tött, s ezzel letette a mai, már-már komplexumnak ne-
vezhet  rendszer alapkövé t,

Bármilyen jó is volt az ötlet - mosolyog az igazga-
tón  -, az id seket egy kicsit í jasztotta: tú Iságosan
é ]é nken é ltek mé g bennük az emlé kek let nt id k sze-
gé nyházailól. Talán ha hú szan ielentkeztek, Közülük is
mindössze tizenöten jártak be, Nem é rkeztek korán,
megetté k ebé djüket é s hamarosan hazamentek,
Scháffer Anna mindenre emlé kszik, Fiatal lányké nt -
mindené rt felelve - é lte meg a nehé z kezdé st é s az ol-
dódás idelé t is, melyet a lé lektan tudományának bolyi
megjelené se tett lehet Vé . 197l_ben már folyt az
ugyancsak ú jdonságnak számí tó hdziqand,ozás ls, Balogh
IStVánné  pszihológus, a megyei tanács megbí Zottia-
ké nt jött Bolyba, é s megszervezte az id sek napkózi fog-
IalfrOztatását. A varrds, hí mzé s, a b rmunkáfr telkeltetté k az

emberek é rdekl dé sé t. lgazából nem is az vo]t a fon-
tos, hogy mit csinálnak, hanem hogy tesznek valamit,
s ezáltal is é rezhetik: idós emberké nt is é rnek mé g va,
lamit, ké pesek valamire, szú ksé g van rájuk.

A napközí tó1 az aparttnanig

A bolyi inté zmé nyben ma neggvenké t apartmanban lak-
nak id skorrlak. Pé nzbefizeté ssel vagy saját ingatla,
nuk átadásával szeleztek lakhatási jogot az egy, vagy
másfé l szobás ]akré szekben, Az egyszobásé rt az el-
mú lt é vben l,8 millió forintot kellet fizetni, a másfé l-
szobásé rt 2,4 milliót. Soknak nem mondható ez, s ta-
lán ezé rt is nagy a sorban állás. Ha valaki ma egy
apartmanhoz szeretne iutni, hónapokiq, de nem kizárt
hogy egy é viq is váróIistán marad. Az é rdek] d k között
vannak bolyiak é s környé kbeliek is. Mindannyian
ugyanannyit fizetnek a beiutásé rt, de a helybelieknek
a városi önkormányzat mé ltáryosság cí mé n, általában
harminc száza]é kot megté rí t, A nagyré szt egyedülálló,
önmagukat csak nehezen ellátni ké pes id seket a
husmnné gyórás felügtlelet vonzza, Valamint a szahhé Wett
n vé rek jelenlé te, a társaság, az eliátás, a programok é s
az a tudat, hogy soha nincsenek egyedül, de összezár-
va sem senkivel. A hetvenes é vekben a napközi otthon
vé gül beváltotta a hozzáf Zött remé nyeket, é s az id -
seket valóban sikeresen integrálta egy olyan közös-
sé gbe, amelyben iól é rezté k magukat, Ahol megkap-
ták azt, amire a Jegnagyobb szüksé gük volt: a fiqyelwet,
az elismeré st, az é rtelmes id tölté s lehet sé qé t. EZé rt l982-ben
nem jelentett különösebb zökken t, amikor átál]tak
aZ ú gynevezett hetes naphözire, ami azt ielentette, hogy
az id sek hé t közben már benn laktak az otthonban,
csak a hé tvé geket töltötté k saját lakásukban, Mivel
azonban a ház rendben tartása, a t té s, a f zé s, a ta-
karí tás sokak számára í gy is komoly gondot jelentett,

szinte önmagát gerjesztette a kí -
vánság a teljes bentlakás iránt, Ekkor
már mintegy ötven,hatvan ember
volt rendszeres látogatóia a nap,
közi otthonnak ilyen vagy olyan
formában. ]elentkez  is akadt vol-
na b ven, csupán megoldás nem
kí nálkozott, hiszen a heles napkö-
ziben a pedagógus-]akásokból át-
alakí tott szobákat mássa] is meg
kellett osztani, Ehhez pedig
hosszú távon é s szünet né lkül mé g-
sem volt kedve senkinek. scháffer
Anna saiát bevallása szerint a Nók
Lapja egyik l982-es Számában ta-
lálta meg azt a megoidást, amelyet
addig hiába kelestek, Egy, a
lapban ismertetett tököli pé Ida vá-A bolyi otthon balátságo§ udvara
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,,Bekö|tözé sük nem volt feie§ugrás az ismeletlenbe,.."

Zolta fel Számára aZ apartmanoS rendSZert, a pé nZbefi,
Zeté ses Vagy ingatlan{elajánlásos formát, Mindjárt
tudta, ez lesz a megoldás Bolyban is. Amennyiben
egyáltalán lesz rá pé nz, hiszen az nyilvánvaló volt,
hogy egy eset]eges é pí tkezé st mé gis ielent S mé rté k-
ben támogatni kell ma jd.

Hivatalos szinten Sem volt egyszer  elfogadtatni a

tervet olyan é vekben, amikor országszerle szociális ott-
honokat Vontak öSSZe, Nagyon fontos Volt tehát a la-
kossági támogatás. Szerencsé re akkor már jól tudták,
mi aZ, ami a heies napköziben törté n]k, AZ áttöré St aZ

akkori tanácselnök, B sz ]ózseí  kezdemé nyezé se hozta
meg, aki - mé g a po]itikai rendszervállás el í t - lakassóqi

hötvé wtrek hibocsátását iul,í tvánuazta é s a tervet sikerre is vit-
te, A tanáCs páiyázat ú iján egymillió foí intot nyert aZ

akkori Tervhivataltól, í gy nagyon hama1 mé g ]989-ben
átadták az els  hé t apartmant, amelyek rögtón gazdára
is taláLtak, Nemcsak Bolyban, de az egé sz kórnyé ken va-
lóságos sorban állás alakult ki, a b ví té s ké nyszere te-
hát a kezdetekt l jelentkezett.

S eg (ts é q N é tn eto rszdg b ól

A nyolcvanas é vek vé ge fejé  a horvátországi Szentí ülöp,
r l Nyugat-Né metországba el zött né metek egy cso,
portja a Baranyai fürd helyen, Harkáru4ban nyaralt- Ak-
koriban mé g lehetetlennek t nt, hogy valaha is cso-
portosan látogassanak - a Tito öröké t hordozó |ugo-
szláviába, Sokan közülük azonban mé g emié keztek a
szé p bolyi lányokra, akik a harmincas é vekben hozzá-
juk zarándokoltak é s akjkkel, közös né met anyanyelv-
ük ré vé n, olyan kit n en megé rtetté k egymást, EI ,
ször  k látogattak el Bolyba, í gy az id sek otthonába
iS, l989-ben már a Stuttgarti Dunamenti Sváboh Kulturá-
lis Alapí tvóntla fizette a bolyi nyugdí jas klub utazását a
volt szentfü löpiekhez, Ekkor kerü]t el ször szóba,
hogy esetleg né metországi pé nzzel is támogathatnák
a bolyi é pí tkezé st, hiszen a klubtagok mintegy nyo]c-
van száza]é ka - miké nt ma is az - magyarországi né -
met volt. Mivel azonban az alapí tványnak erre nem
volt pé nze, kapcsolatot teremtettek a né met Belügy-

m jniszté riummal, amely l99)-ben,
az akkori Magyarországi Né metek
DemokratikuS Szövetsé gé n keresz-
tü] hetvenezer márkáva] támogatta
ú jabb apartmanok kié pí té sé t a te-
lölé rben lqo8-bdn egy Iií t beepr
té sé t rinanszí rozták í gy feleré sz-
ben, ]999-ben pedig kilenc másfé l-
szobáS apartman é pí té sé t. Erre
nyí lván nem került volna sor, ha
BoIy nem lenne több>é gé ben ne
metek által lakott kisváros, Bár la-
kásokat is adtak át l995-ben, l 997-
ben, az uto]só nyolcat pedig ez é v
májusában, mé gsem tudni, mikor
kerülhet be a hé t bolyi, é s a hú sz
vidé ki várólistás id s ember

Egq darabnqi otthon

Megfogalmazni nehé z, de é sztevenni é s megé rteni na-
gyon könny , mit ie]ent a bolyi központ né met jellege.

Talán a nyolcvan százalé kos származási aránynál is
többet mond Berk Ferencné  e]s  ké rdé se, amikor
megmutatja szobáiát. Tudok-e svábul - ké rdi, majd
saiát nyelvé n fo]ytatja törté neté t, els  fé rjé nek világ-
háború s halá]ától a legú jabb id kig, amikor ú gy é rez-
te, családiában mindenki jobban jár, ha egy itteni
apartmanba kö]tözik, Három gyermeke é J Bolyban, de
jobb külön lenni, mondja, sokat Seltet en, BüSZké n
fí tzi hozzá: mind a három gqerek, é s az unakák is szinte áIlan,
dóan látloatiák, Neki nehé z már minden, 85 é vesen sok-
szor mé g felállni is nehé z, Több é ve ]akik már itt, s
dönté Sé t soha nem bánta meg, mondja mé g, s hozzáte-
szi, a legiobb dolgok egyike az volt, hogy maqával hoz-

hatta saiát bú torLit, EZl egyé bké nt Scháffer Anna igazga-
tón  is í gy látia, é s a kezdetekt l fogva harcolt azé rt,
hogy minden beköltöz  ,,egq darabnqi |tthont" is magá-
val hozzon.

Amikor a be]s  udvart körülfogó é püIetek között
ballagok, az egyik teraszon találkozom össze Spohn

Bálintné val é s Heiszl?r Ádámmal, akik az ú  j lakók közé
tartoznak, Szerencsé jük vojt, hiszen egyikük hat hó-
nap, másikuk csupán ké t hé t várakozás után költöZhe-
tett be. (Spohn Bálintné  hat hónapig a lányánál, Har-
kányban 1akott, aki anyagilag is hozzájárult az apafi-
man megvásárláshoz, ] Mindketten jól é rzjk itt magu-
kat - mondiák -, egy pillanatig sem gondolták mé g
ú gv, hogv inkább elmenné nek, Mive] korábban is js-
merté k a nqugdfias klubot (melynek közel háromszáz
tagja van), beköltözé sük nem volt fejesugrás az isme-
retlenbe, Tudták miben lesz ré szük,

Cazdag progravn a Klubban

Az ld sek l(lubját, amelybe nemcsak Bolyból, de a
környé kbeli falvakból is járnak az emberek, Korósi

Róbertné  vezeti, A k]ubban meSé li - dé leI ttönké nt
lilmeket né znek, o]vasnak gyógytornáznak, maid kó-
vetkezik az ebé d. Ezé rt egyé bké nt a rendszeres igé ny-
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I k (mintegy negj,lr'enen) nyugdí juk 12%-át, de napon_
ta maximum 250 forintot fizetnek, Az ebé d a szomszé -
dos Etzsé bet YtqadóbóI é rkezik, é s mé g nem volt rá pa-
nasz. Dé lutánonké nt sokfé le más program is várja
 ket, megünnepelnek minden ünnepet, né v- é s szüle-
té Snapot, rendszeresen hallgatnak iSmeretterieSZt 
el adásokat, S t heten-nyolcan Budapestre is eljárnak
az ld sek Aftadé miájára, Harmincan a klub kórusában is
é nekelnek, s - mint körösi Róbertné  immár kiváló né -
metre vá]tva elmondja - legtöbbször né met dalokat ad.
nak el , mert az valahogy mé giscsak könnyebben megy.
Azok is megszokták ezt, akik nem tudnak né metü], de
persze vannak repertoáí iukban rra4yar é nekek is, Ami
nagyon hiányzik, az egy igazi nagy terem, mondia mé g
a fiatal klubvezet , hiszen ha egyszer minden tag el_
jönne egy rendezvé nyre, nem fé rné nek el sehol, Ha-

scháffer Anna az igar€atól irodában

Vonta, ké thavonta kifejezetten né met klubestet iS tar-
tanak, ahol az é vszakok szokásairól, ünnepekró1, a ré gmú ltról
beszé lnek, mindig csak né metül. Ha kirándu]nak a né met
klubbal, akkor a legtöbbször a tágan vett környé k
egyik né met települé se a cé l. ]ártak már többek kö-
z tí  Mecseknddasdon, Ófaluban é s Óbdnuán is-

Böhm ]ózsefné  a,,]elkek szaké rt ie", bár ezt nem
mind járt a beszé lgeté s elejé n ismeri el. 1989 körü] a
házigondozásban kezdett el dolgozn1, s ké s bb vette
át a fogialkoztatások irányí tását. Tudja, mihez, mi-
lyen alapanyagra van szüksé g, ki milyen ké zimunká-
ban tudia a legszebb hí mzé st vagy köté st, a legszebb
ágyterí t t vagy abroszt elké szí teni, de tudja azt is,
kit milyen bánat, gond gyötör, Eddig inkább ösztö-
nösen beszé lgetett az id sekkel, é s próbálta meg
lelküket ápolni, most azonban Pé csett ,,Szociális szer-
vez  é s gondozó" szakon tanu], mentáIhigié né s qandazást is.
Ha vé gez, hivatalosan is ez lesz a f  területe. SZak-
mai sikelnek tekinti, hogy a legtöbb lakóhoz nagyon
ló viszony f zi, sokszor elmondják neki minden fá;-
dalmukat, amit a háború , az üldözteté s, a hányatta-
tások okoztak_ Sokan magqarul ki sem tudndk fejezni ma-
gukat_ A né met nyelv né lkü1 - mondja Böhm ]ózsefné
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- biztosan hem tudltt volna ilqen szoros kapcsolatba kerí il-
ni pártí OqOltiaival.

Kornolq tárnasz az önkormánqzat

Amikor visszaé rek Scháffer Anna igazgatón  irodáiá-
ba, é ppen te]efonál, Egy 1akóról van szó, A városi ön-
kormányzat ezú ttal ismé t magára vállalt valamilyen
köhsé get, amit tulaidonké ppen nem neki kellene
megté rí tenie, Már ezerszer megtetté k ugyanezt, í gy
marad most is minden, ahogy volt, Talán ez az oka an-
nak is, hogy az igazgatón  nem tudja pontosan meg,
mondani, mennyibe kerül é vente az inté zmé ny fenn-
tartása. Sok közüzemi é s egyé b szám]a az önkormány-
zathoz fut be, persze - f zi hozzá - tud]a mindenki,
hogy minden forintra ügyelni kell, í gy a pazarlásnak

sehol sincs nyoma, Az azonban
biztos, hogy az apartman-tu]ajdo-
nosok befizeté sei, amelyek fe jen-
ké nt nuuqdí ]uk nqoltvan százalé hát, de
maximum 2ó ezer forjntot tesznek
ki, mé g a dolgozók bé ré t sem fede-
zik. Ebb ] biztosí tják a telies ellátóst,
az lnlst é s a qqóqqszereket, s mindln
program ingqenessé qlr, Nem kell fizet-
ni az apartmanok renoválásáé rt sem, le-
gyen szó lepergett vakoiatról vagy
egyszer en a szobák festé sé r l, Ha
valaki beköltözik, beié pé si dí jának
tí z százalé ka egy olyan alapba ke-
rül, amelyet az önkormányzat ho_
zott lé tre azzal a cé llal, hogy kifi-
zethessé k azokat, akik meggondol-
ták magukat, s inkább kiköltözné -
nek, Erre tí z é vig, ré szarányosan
van fedezet, de eddig mé g nem
kellett a pé nzhez nyú  lni

Bolyban persze az is iontos ké rdé s, vajon mit szólnak
az emberek ahhoz, hogy va]akinek a családtagja beköl-
tözik egy ilyen lakásba. Ez valamilyen módon mé gis-
csak a hagyományos csaiádmode]] felbomlása. Ma már
- s ezt nemcsak az igazgatón , de vaiamennyi beszé lge-
t  parlnerem ú gy látta -, a saládok számóra sem jár presz-
tí zsvesztesé qgel, ha a szül k, vagy egyikük, beköltözik az
otthonba. Mlndenki |ózan feijel belátja: nem minden
család engedheti meg magának azt, hogy egyik tagja
teljesen az ápolásnak szentelie magát, Böhm lózsefné ,
a lelkek ismer ie mé g azt is hozzáf zte, hogy a legtöbb
esetben né hány hé t után az id s szemé ly é s családja vi-
szonya áltaiában mé g akkor is meqjavul, ha el tte nem
volt é ppen problé mamentes.

Amikor Scháffer Anna igazgatóval beszé lgetünk,
mondataiba sokszor belef zi az ,,utódom" szót. Nem
ké rdezek rá, de nyilvánvaló, hamarosan nyugalomba
kí ván vonulni, Legalábbis papí ron, hiszen a bolyi pé l-
da, é lete munkája, Olyan iól sikerült, hogy valószí n -
leg mé g sokáig hí vni fogják, hol ide, hol oda, hogy ad-
jon tanácsot, segí tsen- Enné l nagyobb elismeré st bi-
zonyosan nem várt soha,

hor


