Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Nyugdíjastársak!
Kedves Barátaim!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szövetsége nevében őszinte tisztelettel és barátsággal köszöntöm kedves mindnyájukat, a
Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesületének valamennyi tagját, a Klub megalakulása 20.
évfordulója alkalmából!
Az ünnepségre invitáló meghívó, a nagyon fiatalon, 46 éves korában (1960-ban) elhunyt,
Albert Camus, francia Nobel-díjas író- és filozófustól idézett sorok nagyon találóan és
tömören fejezik ki az össze-, az együvé tartozás lényegét:
„Kezet csak megfogni szabad…
Elveszíteni vétek… Ellökni átok…
Egymásba simuló kezek tartják össze az Eget s a Világot.”
Kifejezik azt, hogy óriási érték a kölcsönös baráti-, segítséget nyújtani kész kézfogás-, a
valamilyen közösséghez való tartozás, különösen a mi korunkban, amikor az emberi
kapcsolatok mindenekelőtt felértékelődtek!
Óriási érték az olyan közösség, ahol megosztva az egyéni gondokat, talán nem is
okoznak akkora traumát a mindennapok problémái.
Ahol segítenek abban, hogy tartalmasabb, felszabadultabb, örömtelibb életet lehessen
élni.
Ahová (tapasztalatból tudom) egyre többen csatlakoznak, mert Czeizel Endrével, az
ismert orvos-genetikussal egyetértve vallják, hogy kell lennie, egy u.n. „belső töltetnek”
ahhoz, hogy az ember ne elszenvedője, hanem irányítója legyen életének. És ha ezt
sikerül megoldania, akkor nem érdekes, hogy ki hány éves, betegségei mellett, vagy
ellenére is, jól érzi magát.
És az önök közössége immár 20 éve ilyen!
Vezetőik közül többen is tevőlegesen meghatározó szerepet vállaltak a megye nyugdíjas
társadalma érdekvédelme, (Szövetségünk lehetőségei határain belüli) formálásában,
élethelyzete-, életminősége-, közérzete alakításában. A Klub alapítói, Dr. Szilágyi János
és Dr. Pásztor János kezdeményezői voltak a Megyei Nyugdíjas Érdekvédelmi Szövetség
megalakításának. Sőt, Dr. Pásztor János az Érdekvédelmi Szövetség működésének jogi
feltételeit is kidolgozta, majd több éven keresztül, vezető szerepet vállalt Szövetségünk
munkájában, csakúgy, mint Őt követően Dr. Muzsnai Lajos és segítőkész támogatásával
jelenleg Siska Andrásné is.
Meggyőződésem, hogy önök olyan közösséget alkotnak ahova tartozni olyan nagyon jó,
mert értelmes időtöltést-, kikapcsolódást-, egymás iránti figyelmet-, együvé tartozást
jelent tagjai számára.
Ahol barátokra és nem egy esetben társra is lehet találni.
Biztos vagyok benne, mert tapasztalom, hogy ezek a közösségek, az idősebb korosztály

számára elviselhetőbbé teszik a sokszor súlyos gondokkal teli hétköznapokat.
Mert azért valljuk be, hogy gondok (kinek-kinek más-más mértékben) vannak
garmadával: a nyugdíj, amely lehetne magasabb, az egészség sem a régi már, de sokszor
a magány, a társtalanság nyomasztó érzése is egyre több korosztályos társunkat éri el.
Úgy gondolom, hogy talán a megbecsülésből is többre vagyunk érdemesek, hiszen
határozott meggyőződésem, hogy a mai magyar idősebb nemzedéknek nincs
szégyellnivalója!
Megtette mindazt, amit a kor parancsa szerint kötelessége volt megtenni!
Emelt fővel adhatja át a stafétabotot az ifjabb nemzedéknek!
Ugyanakkor joggal várja el, hogy az általa teremtett és felhalmozott értékekből
megkapja azt a számára járó részt, ami a tisztességes öregkor biztonságos és nyugodt
életviteléhez szükséges!
Jogosan igényli a szerény megbecsülést, a figyelmet, és a két keze-, tudása alapján
végzett munkája-, verítéke után kijáró tiszteletet!
Meggyőződésem, hogy Önökhöz hasonlóan legtöbb időstársam, a társadalom aktív és
hasznos tagjaként kíván élni időskorának még hátralévő éveiben is! Talán ehhez is
hozzásegíti önöket ez, a Siska Andrásné által kiválóan összetartott és megszervezett
közösség!
A klub fennállásának 20. évfordulója alkalmából, a Közigazgatási Nyugdíjasok
Egyesülete valamennyi tagjának, – a bennünket követő generációknak is példát mutatóés magatartásmintát adó életükhöz-/tevékenységükhöz: jó erőt, egészséget, további
sikereket, boldogságot, kívánok!
Engedjék meg, hogy átadjam Érdekvédelmi Szövetségünk, Egyesületük elmúlt 20 év
munkáját elismerő Oklevelét, és jó kívánságaimmal, az elnök asszonynak ezt a csokor
virágot!
Miskolc, 2016. május. 25.
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