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Az öregkort sokszor a magány, a 
kiszolgáltatottság és a passzivitás 
kíséri, de a Napfény Otthonban 
arra törekednek, hogy ez ne így 
legyen, ahol fontosnak tartják 
egy szeretetteljes, elfogadó kör‑
nyezet kialakítását az itt élő idős 
emberek számára, akik családi‑
as légkörben élnek itt egyedül 
vagy párosan. Pénteken délben 
jó ebédhez szólt a nóta, az 
operett és a régi nagy slágerek. 
Jó volt nézni, milyen lelkese‑
déssel fogadták a Lukin László 
Alapfokú Mûvészeti Iskola 
növendékeit: Fazekas Mercédesz 
és Mendelson Jennyfer fiatalos 
lendületével és szép énekhang‑
jával hamar belopta magát a 
szépkorúak szívébe, akik lel‑
kesen tapsoltak egy‑egy szám 
után. Tanáruk, Szóka Júlia már 
többször volt itt vendég, ő főleg 
az operettmûfaj örökzöldjeivel 
repítette vissza az időben álmo‑
dozó hallgatóit. 

Másnap, szombaton még több 
érdi nyugdíjast köszöntöttek 
virággal, zenével, szép szóval, 
ajándékkal az idősek világnap‑
jának központi rendezvényén, 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban. Több mint négy‑
százan jöttek el az érdi nyugdí‑
jasklubokból, akik már a bejá‑

ratnál egy szál virágot kaptak. 
Először Badalai Ödönné – ahogy 
mindenki hívja, Emmike –, a 
klubok referense állt a színpadra 
és köszöntötte az ünnepelteket, 
majd T. Mészáros András pol‑
gármester mondott beszédet:

– Ez a világnap alkalmas arra, 
hogy felhívja mindenki figyelmét 
az idősekre, még a fiatalokét is, 
akik majd egyszer idősek lesz‑
nek. Talán arra is alkalmas ez 
a nap, hogy az ünnepeltek is 
jobban odafigyeljenek egymásra 
és önmagukra. Bizonyára többen 
is tudják önök közül, hogy a 
magyar EU‑s elnökség ideje alatt 
dolgozta ki és hirdette meg az 
Európai Unió az „Aktív idősödés 
és generációk közötti szolidari‑
tás európai évét”, aminek épp 
az a célja, hogy egymásra irá‑
nyítsa a különböző generációk 
figyelmét és az aktív idősödés 
koncepciójának szellemében 
önmagunkra is több figyelmet 
fordíthassunk. A mai nap alkal‑
mas még, hogy felhívjuk a figyel‑
met erre a rövidesen kezdődő 
európai évre, amelynek közép‑
pontjában az idősek, az idősö‑
dés áll. Nagy öröm számomra 
– folytatta a polgármester –, hogy 
városunkban ilyen sok idős él 
aktív életet és ilyen sokan veszik 

ki részüket a klubok program‑
jaiból. Tavaly szeptemberben 
az Idősügyi Tanács létrehozásá‑
val is ezt a tendenciát szerettük 
volna érvényesíteni, és azt, hogy 
minél szélesebb körben tudjanak 
érvényesülni az idősek szem‑
pontjai, mert számítunk önökre, 
tudásukra, tapasztalataikra és 
igyekszünk mindent megtenni 
azért, hogy önök is számíthas‑
sanak ránk. Bízom benne, hogy 
ez a nap az önök számára valódi 
ünneppé tud válni.

S jó szórakozást kívánt az Egy 
szoknya két nadrág címû vidám 
zenés egyfelvonásoshoz, amely‑
ben a szoknyát Szóka Júlia, az 
egyik nadrágot Egri László, a 
másikat Domahidi László szí‑
nész‑énekmûvész viselte igen 
nagy sikerrel, a szerelmes triót 
Hegedüs Szabolcs kísérte zon‑
gorán. Az előadás után pedig 
Badalai Ödönné ajándékkal, az 
Érd TV által készített, a város 
történetét és kincseit feldolgozó 
dvd‑vel lepte meg a tizenhárom 
érdi nyugdíjas klub vezetőjét, 
majd mind a négyszáz nézőt 
hidegtállal vendégelték meg. 
Az idősek napján megfiatalod‑
va térhetett mindenki haza a 
mûvelődési központból.

 Temesi László

Régi slágerekkel idézhették fel fiatalságukat

Idõsek világnapja  
a Szepesben és a Napfényben
Vidámság, szeretet, egy 
kis napfény és persze egy 
jó mûsor kell az idõseknek, 
ami megédesíti az ünne-
püket, az „õ” napjukat, 
a régi slágerekkel pedig 
visszaidézhették fiatalsá-
gukat az idõsek világnap-
ján, amelyet a hét végén 
tartottak Érden, többek 
között a Kende utcai 
Napfény Otthonban és a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban. A otthon lakói virággal köszönték meg a mûvészek mûsorát
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A jó hangulatú ünnepség részvevõi Badalai Ödönné, a nyugdíjas klubok referense

helyi társadalom


