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2018 Idősek Napja
Tisztelt Ünnepeltek, Hölgyeim és Uraim!
Taktaszada Község Önkormányzata és a faluközösség
nevében minden kedves jelenlévőt szeretettel köszöntök
az

idősek

világnapja

alkalmából

rendezett

ünnepségünkön.
A legújabb kutatások szerint a 2018. évben született
gyermekek várható átlag életkora eléri a 105 évet. Ez a
tendencia

az

életkörülmények

javulásával,

az

orvostudomány fejlődésével fokozatos növekedést jelent
a továbbiakban is.
Idősödő világban élünk. Ez nemcsak azt jelenti, hogy
tovább élünk, mint korábban, hanem azt is jelenti, hogy
ma az idősek sokkal többre képesek, mint évtizedekkel
ezelőtt, ezért fontos szempont az, hogyan lehet aktívan
tölteni az időskort?
A

világban

mindenütt

kormányzati

intézkedések

történtek, történnek az aktív munkával töltött idő
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növelésére, egyszóval a nyugdíjkorhatár emelésére. A
2018-ban hatvan évesek az első generáció, akiknek 65
éves korukban jön el a nyugdíjkorhatár. Vélhetően az
évek múlásával egyre inkább közelít a 70 éves korban
bekövetkező nyugdíjazás.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 27 évvel ezelőtt
nyilvánította október elsejét az idősek világnapjává.
Azóta minden évben megemlékezünk a Földön élő
mintegy közel 700 millió 60. életévét betöltött emberről,
Magyarország több, mint 2 millió szépkorújáról és itt
Taktaszadán 380 fő azoknak a száma, akiket ma
köszöntünk.
Bizonyára sokan emlékezünk azokra az 1991. év előtti
időszakra, amikor még nem volt idősek világnapja és a
munkában tisztességben megöregedett szüleinkkel,
nagyszüleinkkel
kinyilvánítottuk

együtt

élve

tiszteletünket,

minden

nap

szeretetünket.

Mára

megváltozott ez a helyzet, sajnos csak nagyon kevés
családra jellemző a többgenerációs együttélés. A
gyermekek elköltöztek, a család szerepe, összetartó
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ereje nagyban korlátozódott. Ezt a hiányt próbálja
helyettesíteni

a

szociális

ellátórendszer

a

családsegítésen, a házi jelzőrendszeres szolgáltatáson,
az étkeztetésen, az ebéd házhozszállításán és egyéb
segítő intézkedéseken keresztül.
Mindennapi életünk biztonságosabbá tétele érdekében
Önkormányzatunk újabb négy intézménynél összesen
mintegy 16 kamerával figyeli a közterületeket. A
fentieken túlmenően felújításra kerülnek a régebbi
mintegy 11 db térfigyelő és újabb 9 db telepítésére is sor
kerül. Arra biztatom Önöket, hogy sérelem esetén
jelezzék az önkormányzatnak és visszanézzük a
térfigyelőket, mindannyiunk napi biztonsága érdekében.
Sok, nagyon sok embert ismerek az ittlévők közül is,
akikről tudom, milyen küzdelmes volt az élete. Az
időskorúak társadalmának köszönhetjük, hogy kijelölték
azt az utat, amit ma is követünk. Az élettapasztalatot
szerzett

ember

útmutatásaira

jó

szüksége

tanácsaira,
van

az

bölcsességeire,
őt

körülvevő

nemzedéknek. Gyermek, fiatal, idős mind együtt él, ez a
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világ rendje. Egymást kiegészítve, segítve csak együtt
tudunk értelmes és tartalmas életet élni.
A mai ünnepi alkalommal megköszönöm mindazt, amit
tettek, önzetlenségüket, áldozathozatalukat. Fontos,
hogy tudja minden éltes ember, ha már megfáradt is,
esetleg ambíciója csökkent, hogy szeretik, gondolnak rá,
megemlékeznek

születésnapjáról,

névnapjáról,

házassági évfordulójáról és még mindig számíthatnak
munkájára nagymama és nagyapaként.
Kiváltképp igaz ez a gondolat azokra a hozzátartozókra,
gyerekekre,

unokákra,

akik

már

nem

itt

élnek

Taktaszadán és csak távolból szerethetik, tisztelhetik
szüleiket. Az idősödő ember számára fontos, hogy
érezze, van értelme életének idősen, egyre öregebben is.
Ezt csak úgy fogja tapasztalni, hogy ő maga is elhiszi,
ha megerősítést kap általunk. Ezt a megerősítést
szeretetnek hívják.
Hiszem, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy idősödő
embertársainkról az aktív munkát vállalni már nem
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tudókról gondoskodjunk. Akik ezt teszik, tisztában
vannak azzal, hogy milyen értéket képviselnek az
idősek, milyen problémákkal küzdenek az év minden
napján.
Mai rohanó világunkban is mindannyiunk célja az
élhető világ megteremtése. Ebben a cselekvésben a
családnak a kisebb civil szervezeti közösségeknek a
településünknek és az államnak egyaránt megvan a
felelőssége.
Nem felejthetjük el, hogy mivel tartozunk elődeinknek,
akik

közül

nagyon

sokan

az

elmúlt

évszázad

legnehezebb évtizedeit viselték vállukon, átéltek igen
nehéz

történelmi

dolgoztak

időszakokat.

becsülettel

és

Mindezek

tanították

a

mellett

felnövőket

tisztességre, szeretetre.
Mindannyiunk felelőssége, hogy ne csak a mai napon,
hanem mindig szeretettel és tisztelettel gondoljuk
Önökre, akik egy hosszú élet munkáját és tapasztalatát
tudhatják maguk mögött. Az eseménydús és boldog
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időskornak az lehet az alapja, hogy minden nap
kitaláljanak valami újat és mindig alkossanak.
Kívánom, hogy szeretteiknek mindig legyen idejük egy
jó szóra, egy érintésre, egy mosolyra, egy simogatásra.
Érezzék, hogy nem hagyják, nem hagyjuk Önöket
magukra, fontos részei az életünknek.
Őszinte szívvel remélem, hogy szeretteik körében
egészségben, békében, boldogságban és szeretetben élik
tovább mindennapjaikat.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Taktaszada, 2018. 09.28.

Filep András

