Több nemzetiség egy fedél alatt
Beszélgetós az elehi Ntluqdíjas Otthon ígazqatójával, Nedreuné BorbéIq Máriával
Az eleki nyugdíias otthon az idősek klubján belüI működik, l995,ben alakult, mégpedig úgy, hogy egy néni
felajánlotta a házát a polgármesteri hivatalnak, Van
ugyan csaiádia, de ő úgy gondolta, hogy nem megy a
távolabb és nagyobb városokban (Egerben, Debrecenben és Gyulán) lakó gyermekeihez, hanem itt marad

helyben, EleÉzn. Ezért úgy döntött, hogy felajánlja a
házát nvugdíias otthon ]étrehozására, Az ötletet a
Polgármesteri Hivatal örömmel fogadta, A néni l995
márciusában, első lakóként be is költözött az otthonba, Azóta tizenegyre nőtt a bentlakók száma, akik tapasztalataim szerint |ól érzik iti magukat, A Polgármes,
terí Hivatallal kötdtt eltartási szerződés órtelmében az idekerü,
lő emberek életük végéigegyszemélyes szobákban
kapnak helyet,
- Elek soknemzetiségű kisváros. Tükröződ,ik ez a bentlakók
esetében is?

- Eleken több nemzetiség é1 együtt, ltt aZ otthonon
belül is van német, romdn, maaqar és szlováli ]akónk, Nagyon jól ki|önnek egymással, de ez természetes, mert
ez a városon belül is így van. A nemzetjségek összeférnek és becsülik egymást,
-

Emlftette, hoqq az otthon az időseh klubján belül működik-

,

Hány taqla van a klubnak?

Mit naújt ez a hlub az idősehnek?
- Az idősek klubia azt jelenti, hogy nappali gondozást biztosítunk. Az idős ember reggel nyolc órára bejöhet az idősek klubjába, és fél négyig ott töltheti aZ
ideiét, Van lehetőség reggelit, ebédet és vacsorát kérnie- Ahogyan a pénze engedi, úgy étkezhet, aszerint
választhat a lehetőségek közül, Van két autónk is, melyekkel házhoz is szállítunk ebédet, il]etve a mozgásukban kor]átozott időseket szállítjuk, Takarítunk, ha
megkérnek bennünket, és más módon is segítiük az
otthoni életvitelüket, Csak annyit Segítünk azonban,
amennyit megkívánnak tőlünk, Többet tulaidonképpen nem is szabad, mert az idős embertől a fizikai
mozgást nem szabad elvonni,

- Százhúsz tagunk van, Az elmúlt évekhez képest
közel megduplázódott a tagok száma, Előbb hetven
tagunk volt, majd kilencven, az idén pedig már kérnem kel]ett az önkormányzattól a százhúsz fős ]étszám engedélyezését,
íöbbször 1ártam már Eleken ós sokszor hallottam a nqugdíjas klub kórusáróL . .

-

.- Nem a klub kórusáró] van szó, hanem az

eleki

Nauqdúas Eqesület ónekkaniról- Az eleki Nyugdíjas Egye-

sület civil szeívezet, melynek keretén belül egy nagyon színvonalas énekkar működik, Tagdíiakkal finanszírozzuk a kórus útiait, fellépéseités meg kell mondanom, hogy igen büszkék vagyunk rájuk, Ugyanúgy,
mint az otthonban, itt is - kóruson be]ül - ielen vannak a nemzetiségek, Főleg román és német emberek
és természetesen magyarok alkotják a kórust, E]ég
sok helyen voltak már az idei évben, például Budapesten, Klndl r 0s0 n, Cserfteszólín, Békéscsab ó n, va gy e m l íthetném a helyi fellépésüket, mikor itt Eleften nagyon szép
programot adtak a millenniumi napon,
- Amikor meqórkeztem az otthonba, tulald,onképpen eqq
ép(tkezés kellős közepébe csöppentem. Milqen munkdlatokról
van szó?

Eleinte minden együtt volt, az otthon és a k]ub
egy épületben működött, De sainos, három éwei eze]őtt a klubnak egy másik ideiglenes helyre kellett
költöznie, a klub régi épü]etszárnya már felújításra
szorult, Megpróbáltuk aláfalazni, de a be]víz következtében a renoválási munkák már nem voltak elegendőek, Le kellett bontani az épületet, ezért aZ otthon lakóinak az élete is egy picit unalmasabbá vált, mert így
már nem állnak napi kapcsolatban a bejáró klubtagokkal, akik hozzák a városban töíténő eseményekrőJ
a különböző híleket, Több ember volt együtt és több
ember többmindenről tud beszélgetni, Célunk, hogy a
munkálatok befejezése után visszaá]lítsuk az eredeti

-
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