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Nyuszi hopp!
Április 4-én (szerdán), mi is
lázasan készültünk a Húsvétra a
Művelődési Házban. Színeztünk,
festettünk, vágtunk, ragasztottunk

– szorgoskodtak a kis kezek.
Gyöngyi irányítása alatt készítettünk ruhaszárító csipeszből szalvétadíszt, húsvéti
kosárkát, asztali díszeket.
Mariann néni
megtanított
minket arra,
hogyan lehet csomagolópapírból
nyulacskát és
tojástartó kosarat hajtogatni. Persze nagy
keletje volt a
tojásfestésnek is. A főtt tojások
színezését idén a gyerekek fantáziájára bíztuk, így a tojások – ki-ki
kreativitása szerint – megmár-

tóztak egyszerre több színben is.
Nagyszerű eredmények születtek!
Nem maradhatott el az arcfestés sem! Picúr kezei alatt
pillanatok alatt
átalakultak a
kis arcocskák.
Mikor elfáradtunk, ittunk egy
pohár meggyszörpöt, majd
nyuszi keresésre indultunk
az udvarba. A
négy kis csapat
játszi könnyedséggel lelte meg
az elkallódott
állatokat. Energiánkat végül
fogócskával vezettük le.
Kellemes, vidám délután
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Mezei utak rehabilitációja
4,5 km hosszú mezei út felújítására került sor Egyházasrádócon.
A felújítás költsége közel 10 millió
Ft volt. Különösen elhanyagolt
volt a lakóparktól a piros kereszt
irányába vezető út állapota, most
a felújításnak köszönhetően a
felső mező tökéletesen járható.
Természetesen egyes helyeken
még így is előfordulhatnak apróbb hibák, de a mezőre, erdőre
járó gazdák közlekedése mindenképpen könnyebbé válik majd a
jövőben.
A mezei utak felújítása nem ért
véget, a tervek között szerepel az
alsó mező rosszabb állapotban
lévő útjainak a helyreállítása is.
Gersli Zsolt mezőőr elmondta,
jó lenne, ha a mezőgazdasági
gépekkel közlekedők is jobban
odafigyelnének az utak minőségének megtartására oly módon,
hogy nem csak egy nyomvonalon
közlekednek. Valamint megkéri

a lakosságot, hogy amennyiben
bárki útjavításra használható
gumikímélő építési törmelékkel

rendelkezik, ne szórja azt szét,
hanem előtte egyeztessen vele.
Végül azzal zárta, jó, hogy az
önkormányzat a mai nehéz gazdasági helyzet ellenére is igyekszik
gondot fordítani az utak karbantartására.
Gy.T.Z.

Apróhirdetés

Értesítjük a kedves lakosságot, hogy a temetőben a korábbi illemhely épülete lebontásra
került,
aminek a  helyére egy mobil
mellékhelységet helyeztünk.

Anyakönyvi hírek
Születés: –
Házasság: –
Halálozás: Bazsó Gábor 2012. április 2.
Magyar Gyuláné Kovács Teréz 2012. 04. 08.
A hozzátartozóknak részvétünk.

ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNY
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Hóhalihóóó, baktat az erdõn
a kiránduló…

Egyházasrádóc–Viszák: 2-2 (7-2), Vasalja–Egyházasrádóc: 5-0
(3-0), Egyházasrádóc–Körmend VSE: 0-2 (0-9), Egyházasrádóc–
Szarvaskend: 2-0 (0-3), Magyarszecsőd–Egyházasrádóc: 4-0 (4-3),
Egyházasrádóc–Csörötnek: 1-1 (1-4)
További mérkőzések: április 22., Szakonyfalu–Egyházasrádóc,
április 29., Egyházasrádóc–Őrimagyarósd, május 6., Csákánydoroszló–Egyházasrádóc, május 13., Egyházasrádóc–Vasvár, május
20., Őriszentpéter–Egyházasrádóc, május 27., Egyházasrádóc–
Halogy, június 3., Nagyrákos–Egyházasrádóc, június 10., Egyházasrádóc–Rábagyarmat, június 17., Bajánsenye–Egyházasrádóc

Figyelem!

HÍRMONDÓ
X. ÉVFOLYAM 110. SZÁM

Labdarúgás hírek:

volt. Köszönöm Picúrnak, Mariannak, Gyöngyinek és a szülőknek is
a részvételt és minden segítséget!

Gy.T.Z.

EGYHÁZASRÁDÓCI

Balogunyomban 2009-es építésű, mediterrán jellegű, 3 szobás,
100 négyzetméteres családi ház eladó. Irányár: 18,9 millió Ft. Tel.:
0630/384-6508.
Egyházasrádócon, a Szecsődi utcában 67 nm-es, 1+2 fél szobás
gázfűtéses családi ház 2100 nm telekkel, melléképülettel eladó. Érd.:
0630/691-6144.
Egyházasrádócon, a Bartók Béla utcában 85 százalékos készültségű, új építésű családi ház eladó! Érdeklődni: 0630/8249-121 vagy
0630/4480-217.
Többgenerációs családi ház eladó! 6 szoba /200 m2/ + 2 garázs,
műhellyel, 1400 m2 telekkel eladó. Tel.: 30/427-2113.
Egyházasrádócon a VASÚTÁLLOMÁS közelében, Kossuth L. u. 66.
sz. alatti 2 szobás, összközműves, felújításra szoruló családi ház eladó.
Érd.: Tel: 06/92/354-762, 06/70-557-2631.
Egyházasrádócon a Kossuth L. u. 18. sz. alatt eladó 1180 négyszögölön 110 m2-es ház (három szoba, fürdőszoba, központi fűtés,
gázrácsatlakozási lehetőség) melléképületekkel és garázzsal. Telefon:
420-220
Egyházasrádóc a Kossuth L. u. 79/B szám. szám alatt lakóház +
udvar eladó. Érdeklődni: 420-462
KÁLYHAKÉSZ TŰZIFA ELADÓ. Érd.: 70/4169841 vagy 94/420-559
Három részes konyhaszekrény eladó. Érdeklődni: 0630/587-7380
Termelőtől termelői áron eladó szabadföldi és hajtatási tápkockán
-poharas- paprika és paradicsom palánta. Érd.: 420-433, 0630/4937284. Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 4.

Április 31-én (szombaton) tarisznyába vágtuk az elemózsiát
és elindultunk Kőszegi hegységet
látni. Szuper időnk volt, meleg
és ragyogó napsütéssel teli. A
falubusz nem csak hogy megtelt,
de még két autó is csatlakozott
kis csapatunkhoz, így kb. 26-an
voltunk. Első állomásunkhoz, a
Kálvária templomhoz, bemelegítésképpen mindjárt egy meredek
földúton jutottunk fel. A barokk
templomot a pestis járványt követően jezsuita kezdeményezésre
1729 és 1734 között építették.
Szerencsénkre éppen nyitva álltak
kapui, így aki akarta, megnézhette
az épületet belülről is. Egy szus�szanásnyi pihenő után tettünk egy
kis kitérőt a Trianon kereszthez,
innen a szomszédos Ausztriába
csodás kilátás nyílt. A kereszt
melletti táblán megtekinthettük
a Trianon előtti Vas vármegye
térképét, ami mellett fel voltak
sorolva a Trianoni békeszerződés
alapján elcsatolt vas megyei települések nevei.
Folytattuk utunkat a Hétforráshoz. Épp időben érkeztünk,
ugyanis ekkorra már kis négylábú
kísérőnk, Boni, éppen bevégezte
a buszon lévő buborékmentes ásványvizünk utolsó cseppjét is, így
újra lehetett tölteni a flaskákat.
Megebédeltünk és szedtük a
sátorfánkat egyenesen az Óház
felé. A 609 m magas óház-tetőn
kezdődött Kőszeg alapítása. Itt
épült, valószínűleg határőrizeti
céllal a XIII. században a város első
vára, a Felsővár v. Óvár. Később, a
XIV. században, az Alsóvár létrejöttével fokozatosan elveszítette
jelentőségét. 1996-ban állították fel a mai kilátót, ahonnan
szédületes volt a kilátás: kelet
felé Kőszegre nyílik fantasztikus
panoráma, dél felé pedig végignézhető az Alpokalja számtalan
kis települése. Észak felé Ausztriába nyílik széles betekintés. Olyan
kellemes meleg volt, hogy talán
ezen a helyen időztünk legtöbbet. Ettünk, ittunk, napoztunk,
nehéz volt továbbállni. Utolsó állomásunk a Vörös kereszt volt. (A
Borha forrást közös megegyezés

alapján kiiktattuk a napirendből.)
Itt köszönném meg Gombának és
Ilnicki Norbinak, hogy nagylelkűen hozzájárultak a sziklakertem
csinosításához oly módon, hogy
legalább egy kilométeren keresztül cipelhettem (tudtomon kívül)
a hátizsákomba belehelyezett 6 kilós szikladarabot. Szép volt fiúk! :)

otthonról, a megszokott hétköznapokból, természetben voltunk,
éreztük a szellőt, hallgattuk az
erdő hangjait, közösségben, barátokkal, jó csapatban voltunk és
nem utolsó sorban mozogtunk.
És ezeket a pillanatokat, bizony
akármennyire is szeretnénk, nem
adják vissza a képek. Azt az érzést

A kereszttől Sóvári Attila vezetésével - aki nem csak sofőrünk,
de túravezetőnk is volt egy személyben- nem a jelzett útvonalon
mentünk tovább, így a Pogányok
völgyén az utunk talán még vadregényesebb helyeken kanyargott,
míg nem egyszer csak visszaértünk a városba. Jó szokásunkhoz
híven egy kőszegi kiskocsmában
fejeztük be a napot.
Bár többen is megjártuk már
korábban a kőszegi hegységet, mégis nagy élmény volt
mindannyiunknak ez a gyalogtúra. Hogy miért volt jó, arra
roppant egyszerű a válasz: megismerkedhettünk olyan emberekkel,
akiknek lehet, hogy korábban
csak köszöntünk egyet az utcán,
s legközelebb már örülünk annak,
ha újra ott van. Kimozdultunk

meg kell élni, látni kell, szagolni,
hallani. Azt a viccet, történetet,
nevetést vagy éppen csak egy
mosolyt te fogod tudni csak, aki
átélte, és elraktározta a memóriájában.
Köszönjük Attilának a túrát! Köszönöm mindenkinek a részvételt
és a jó társaságot! Külön gratulálok legifjabb csapattagjainknak
(és a kedves apukáknak): Ilnicki
Marcinak és Ilnicki Hannának,
akik felnőtteket megszégyenítő
energiával gyalogolták végig a
közel 20 km-es utat- igaz, olykor
„apaháton”, de ez mit sem változtat a tényen.:)
Képek már fent vannak a honlapon (www.radochollos.hu) és
a facebookon is (Kossuth Lajos
Művelődési Ház).

Gy.T.Z.

Felhívás
iskolatalálkozóra!
Iskolánk 50. jubileumi tanévének utolsó nagy rendezvényére 2012. május 19-én
(szombaton) kerül sor, amikor
is 50 osztály közös találkozóját
szervezzük meg intézményünk
területén.
Szeretettel hívunk és várunk
minden 1962-2011 között
végzett egykori diákunkat és
nevelőinket volt iskolájukba.
Arra kérjük hajdani tanítványainkat, hogy saját osztálytalálkozójuk megszervezése
érdekében ún. riadóláncban
értesítsék a távolabb lakó
és az eseményről nem tudó
osztálytársaikat a találkozás
lehetőségéről.
Mire számíthatnak az iskolatalálkozó résztvevői?
Programkínálatunkból:
9.00-9.30: Gyülekező az
iskolaudvaron, regisztráció,
9.30-10: Az iskola megtekintése, 10.00-10.20: Emléktábla
és emlékpark avató az első iskolaudvaron, 10.30: A rendezvény megnyitása (a pályán),
10.45-11: A táborhely (főzési
helyszínek) elfoglalása az iskola kertjében, 11-13: Főzés
bográcsban, sportversenyek,
ügyességi játékok a pályán,
múzeumlátogatás a padláson,
beszélgetés osztálytársakkal és
nevelőkkel, ki mit tud az 50
éves iskolánkról, rövid üzenetek és aláírások az üzenő falon
stb., 13-13.30: Ebéd, 13-3014: Eredményhirdetés
A programok szabadtéren
kerülnek megrendezésre, ezért
szabadidőruha ajánlott. A
programokon való részt vétel
nem kötelező, de ajánlott
minél több versenyben remekelni „A legjobb osztály” cím
elérése érdekében.
További információ kérhető
a rendezvény főszervezőjétől,
Gigler Jánosnétől az 528 008
telefonszámon, illetve az alábbi e-mail címen: suliradoc@
freemail.hu
Szeretettel várjuk egykori diákjainkat a megye legnagyobb
osztálytalálkozójára!

Az iskola vezetősége
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TÜKÖRKÉPEK
„A világ egy hatalmas tükör.
Visszatükrözi felénk azt, amik
vagyunk. Ha kedvesek, ha barátságosak és ha segítőkészek
vagyunk, akkor a világ kedvesnek,
barátságosnak és segítőkésznek
fog felénk bizonyulni.”

Ebben bíztunk mindannyian,
amikor elhatároztuk, hogy egy
kulturális – jótékonysági estet
rendezünk itt, a Kossuth
Lajos Általános Iskolában.
Kulturális programot, hiszen
amit diákjaink tudnak: a vers
és az irodalom, az ének, a
zene és a tánc mindaz, amit
a kultúra számunkra jelent.
Jótékonysági programot,
hiszen szükségünk volt a
segítségre, a támogatásra:
miután betörtek iskolánkba
március elején, mindannyian
„kifosztva éreztük magunkat” nemcsak anyagilag,
hanem valahogy „amúgy” is.
Kellett a megerősítés.
Március 30-án öt órára az
iskola tornatermébe invitáltuk
mindazokat, akik szerintünk
megérthették szándékainkat:
szülők, régi és jelenlegi diákok,
családtagok, utcabeliek, „barátok
ás üzletfelek” tisztelték meg az
estet jelenlétükkel. A fellépők –
alsós és felsős diákok – változa-

tos műsorszámokkal készültek:
mindegyikük azt „adta”, amihez
legjobban ért. Így közönségünk
láthatott néptánc koreográfiát,
ízelítőt kapott a modern táncok
világából, részese lehetett a
„versélménynek”, amit egyéni és
csoportos előadások tettek
lehetővé, megtapasztalhatta,
hogy csengő gyermekhang
még mindig mennyire tiszta
- bár zajos és fülsüketítő a
világ körülöttünk. Egyetlen
dologra nem derült fény azóta sem: ki ette meg szegény
Nyilas Misi cipőkenőcsét…
Jó volt látni az arcokat.
Látszott: mindenki kapott
valamit. Valaki élményt, ami
segít színesebben látni a világot, valaki dicséretet, mert
tényleg tehetséges, valaki
bíztatást, hogy jó irányba halad,
valaki megerősítést, hogy nem
hiábavaló a munkája… Jó volt

Jó tudni!
Sőre Zoltán polgármester
a lakosságnak telefonos
egyeztetés alapján biztosít időpontot: 528-007,
0630/946-3041
Háziorvosi rendelés:
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 13.00-17.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: Egyházasrádócon
nincs rendelés.
Körnap a kapcsolt községekben:
Nemesrempehollós: 8.0010.00
Rádóckölked: 11.00-12.00
Nagykölked: 13.00-14.00
Harasztifalu: 14.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Fogorvosi rendelés:
Hétfő: 8.00-10.30.
Kedd: 16.00-20.00.
Szerda: 8.00-10.30.
Csütörtök: 16.00-20.00.
Péntek: 16.00-20.00
Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő: 14.00-17.30
Kedd: 14.00-17.30
Szerda: 8.30-12.30
Csütörtök: 11.30-13.00
Péntek: 8.30-13.00

látni a „közönség arcát”, mert
saját arcunk: tűnődésünk, izgalmunk, mosolyunk tükröződött
vissza azon.
Köszönjük, hogy a támogatói
jegyek megvásárlásával anyagilag
is segítették a diákönkormányzatot és az iskola tanulóit.
Horváth Anikó


2

2012. ÁPRILIs

Könyvtár nyitva tartása:
Szerda: 13.00-17.00
(ünnepnapok kivételével)
Gombos T. Bálint fogadóórája:
Szerda: 9.00-11.30.
Péntek: 9.00-11.30 és
13.30-15.00
Helye: Plébánia

Katolikus mise nyáron:
Szombaton: 18 órakor
Vasárnap: 8.30 órakor
Református istentisztelet:
Vasárnap: 10.00 órakor
Közérdekű telefonszámok:
E-on hibabejelentés:
0680/533-533
E-on ügyfélszolgálat:
0640/220-220
Égáz hibabej.: 0680/820141 és 0680/440-141
Orvosi rendelő: 420-006 és
0630/901-6883
Védőnő: 420-606
Fogorvosi rendelő: 316562
Dr. Csordás Miklós: 316562
Gyógyszertár: 420-010
Posta: 420-049
Idősek klubja: 420-018
Általános iskola: 528-008
és 528-009
Meseház óvoda: 528-016
és 528-017
Gyermekjóléti Szolgálat:
528-008, 0630/683-9495
Művelődési ház: 801-035,
0630/760-2336
Körzeti megbízott: Kovács
Gábor: 0630/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Savaria Takarékszövetkezet: 528-014
Katolikus Egyház: 420-111
Református Egyház: 420020
Gersli Zsolt-mezőőr:
30/493-5421
Weboldal: www.
radochollos.hu

Nyílt nap az iskolában
Ismét eltelt egy év, közeleg
az iskolai beíratás ideje. Ha-

gyományainkhoz híven, szerettünk volna kedvet ébreszteni a
nagycsoportos ovisokban és
szüleikben, hogy válasszák
a helybeli iskolát általános
iskolai tanulmányaikhoz.
Ezért szeretettel hívtuk és
vártuk a gyerekeket április
2-án egy délelőtti komplex órára, ahol betekintést
nyertek az iskola életébe,
aktív részesei voltak az órai
munkának. Megismerkedhettek a digitális tábla biztosította lehetőségekkel,
hiszen iskolánk ugyanolyan
felszerelt modern technikai

eszközökkel, mint egyéb városi
iskolák.
Megtapasztalhatták az óvodai
és iskolai lét közti különbséget
is.
Délután a
napközi otthon
kézműves foglalkozásán munkálkodtak és az ott
folyó tevékenységekkel ismerkedtek.
Bízunk abban, hogy a szülők
értékelik a helyi iskola előnyeit,

nem kényszerítik gyerekeiket
fölösleges bejárásra, hiszen
iskolánk sok
egyetemnek
és főiskolának adott
hallgatókat,
sok neves ember került ki e
„falusi iskola”
falai közül,
akikre méltán
büszkék lehetünk.
Gueth
Gyuláné, Babi néni

Osztálytanító
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A szegények orvosa
Dr. Gyürki László pápai prelátus
tartott vetítéssel egybekötött
teltházas előadást Boldog Batthyány Strattmann Lászlóról, a
körmendi szemorvosról az Idősek
Klubjában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gombos T
Bálint atya is.
„Az igaz ember emléke örökké
megmarad” – a zsoltárok szavai
szerint. Ezen munkálkodik falunk
szülötte, a prelátus úr is, hogy
ne merüljön feledésbe a jóságos
orvos áldozatos munkássága. Már
életében legendák vették körül a
rendkívüli embert. Megtapasztalhatták gyógyító jóságát azok a
szegény emberek, akiket kezelt.
A vizsgálat és a kezelés után
kikérdezte a betegeket a családi
helyzetükről, s ha szükség volt
rá, nem csak a gyógyszert adta
ingyen, hanem útiköltséget, ruhát
is adott, ha szükség volt rá.
Egyik betege így vallott róla:
„Amikor bekerültem rendelőjébe,
úgy foglalkozott velem, mintha
én lennék a világon egyedül.”
Ezt az érzést keresik ma is sokan,
az orvosuknál, amikor felkeresik
betegként. Nem csak gyógyítóra,
odafigyelőre, meghallgatóra,
empatikus segítőre vágynak,
akinek el lehet mondani minden
bút, bajt. Sajnos azonban nehéz
ebben a rohanó világban ezeknek
az elvárásoknak maradéktalanul
eleget tenni, a rengeteg féle adminisztráció, különböző előírások,
ellenőrzések, terhek tengerében.
Hallhattunk családjáról, szeretett fia haláláról, akit nem tudott
megmenteni, de saját gyógyíthatatlan betegségéről is, melyet
méltósággal viselt haláláig.
Végrendeletének befejező sorait próbáljuk meg valóra váltani
életünkben:
„Ha boldogok akartok lenni,
tegyetek másokat boldoggá!”
Április 7-én van az egészségügyi világnap, amihez aktuális
témát választott a WHO: Aktív
időskor, életet az éveknek. Köztudott, hogy a születések száma
szinte mindenütt csökken, az
55 év felettiek aránya azonban

2060-ra a becslések szerint elérheti a 40 százalékot. A látványos
demográfiai változások miatt is
kulcskérdéssé lépett elő az egészséges, aktív öregedés kérdése. Az
egészségügyi világnapon túl az
egész 2012-es év azt hivatott tudatosítani, milyen hasznos szerepet töltenek be a társadalomban
az idősebb emberek. Az Aktív
idősödés és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai évének célja
azon intézkedések támogatása,
amelyek esélyt kínálnak az aktív
idős korra. Ezen a téren bőven
van tennivaló!
Az idősellátás nem csak a szakembereknek, hanem a társadalom egészének az ügye, mert
mindenkit valamilyen formában
érint közvetve, vagy közvetlenül.
Idősként már részese is lehet a
folyamatnak, vagy fiatalként még
előtte áll.
A lelki egészség, teljes egészségünk részeként a mindennapi
életünk során képessé tesz bennünket arra, hogy életünket jól
irányítsunk. A lelki egészség azon
múlik, hogy alapvető szükségleteink kielégülnek-e. Ide tartozik a
szociális és pszichológiai feltételek egész sora, mint a megfelelő
étel, menedék, védelem, biztonság, társas támogatás, valamint
a magasabb rendű szükségletek,
mint a szeretetteljes kapcsolatok,
tisztelet, önbecsülés, méltóság,
szabadság és önkiteljesítés. Minden ember idősödése során változásokon megy keresztül. Ezek
nem csak biológiai változások,
hanem a szociális kapcsolatokat is
érintik. A következő szakaszhatárok azok, amelyek különösen befolyásolják az idős emberek életét:
– a munkahely elvesztése, nyugdíjba vonulás
– a családtagok, barátok elvesztése
– a megszokott környezet változása
– az önállóság elvesztése.
Ezek a történések veszteséget
okoznak, és felvetik az élet értelmére vonatkozó kérdéseket. Az
öregedési folyamat attól függ,

hogyan játszódnak le ezek az átmenetek, állapotváltozások.
Az életkor növekedése azt jelenti, hogy meghosszabbodik az
a periódus, amely biológiailag,
gazdaságilag és egészségügyi
szempontból is eltér az aktív
kortól. Ebből adódóan az időskori
lelki egészség az előbbi kategóriák változása miatt eltér az előző
életszakaszoktól. Az alapvető
életszükségletek általában kielégítettek, a magasabb rendűek
területén viszont károsodások
jelentkezhetnek.
Az „aktív öregedés” modellje arra
irányul, hogy az
idősek aktív résztvevői maradjanak
a társadalomnak,
nem csupán ellátásra szoruló, mind
több terhet jelentő
réteg. Ehhez tudatosan át kell formálni az öregedésről és az idős emberekről
vallott tévhiteket, mindennapi
gyakorlattá kell tenni az aktív
időskor alapelveit. Meg kell tanulni motiválni az embereket
olyan magatartás és életstílus
kialakítására, amellyel elérhető a
tevékeny öregedés.
A lélektani kutatások alapján
ismert, hogy a személyiségfejlődés nem áll meg a felnőtt korban,
hanem egész életen át tart. Az
időskor tehát az élet produktív
szakasza lehet, ha elég kihívást
tartalmaz, és támogatást kap a
környezettől.
A nyugdíjazás következtében
felszabaduló idő és szabad energia lehetővé teszi, hogy az idősödő ember azzal foglalkozzon,
amivel még életében szeretne.
Ennek alapfeltétele egyrészt, hogy
ezt az idős ember felismerje és
megfogalmazza, másrészt, hogy a
társadalom, a környezet elismerje,
erősítse annak fontosságát. Aki
ezzel élni tud, annak boldogabb
öregkora lesz!
Az időskorra való felkészülésnek nálunk nincsenek hagyományai. A nyugdíjba vonulás után

megmaradó több szabad idő a
depresszív tünet-együttest generálja. A megbirkózási stratégiák
megismerésével, mind szélesebb
ismeretterjesztő programok keretében kell segítséget adni az
időskori problémák megoldására.
Ennek formája a támogató kisebb
közösségek létrehozása lenne,
mely egyben véd az elmagányosodástól, a fölöslegesség érzésétől is. A meghallgatás élménye
sokszor elég gyógyír az időseknél.
Az időseket aktívabb életre
késztető programok,
melyek egyben alkalmasak a szemléletváltásra a
nemzedéki kapcsolattartásban:
– rendszeres beszélgetések az idősek kívánsága
szerinti témákról,
– fiatalokkal való találkozások, közösségi kapcsolatok kialakítása,
– olyan programokba való bevonás, amelyek a csoportkohéziót
erősítik,
– színházi előadások rendszeres látogatása, kirándulások
szervezése,
– klubfoglalkozások, társas
programok.
A tevékeny öregedés elérésére
történő motiváció nagyon fontos.
Az életkorral járó változások megismerése, az egészséges életmód,
a mozgás szükségessége, a helyes
táplálkozás és gyógyszerszedés
ismerete mind az idősek életminőségének, egészségének megőrzését
szolgáló programok. Akkor tehetünk legtöbbet az idősekért, ha tudatosan hasznosítjuk mindezeket.
Végezetül ne feledjük, hogy
olyan öregségünk lesz, amilyen
mintát adunk fiataljainknak az
idősekkel való bánásmód terén.
De akkor lesz nyugodt, boldog,
kiegyensúlyozott fiatalkorunk is,
ha idősebb hozzátartozóink jól érzik magukat, tevékenyek, aktívak,
„nem szorulnak ellátásra, ránk”.
„Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá!”

Pummer Lászlóné

Idősek Klubja

Mûvelõdési Ház hírek:
A könyvtár nyitva tartás a
következőképpen alakul:
Hétfő: 15.00-17.00.
Szerda: 15.00-17.00.
Programok:
Április 26.: Vásár
Április 28.: Falutakarítás
Április 30.: Főzőverseny és

Májusfaállítás (Esőnap: május
27.)
Május 5.: Kirándulás –Medveölő-szurdok, Mixnitz (Ausztria)
Május 10.: Vásár
Május 14.: Játszóház
Május 26.: Kirándulás – Fertőtó, Sopron
Május 27.: Májusfa kitáncolás

Tervezett nyári kirándulások:
• Medveölő-szurdok, Mixnitz
(A nagy érdeklődésre való
tekintettel a kirándulást megismételjük júniusban. Jelentkezni már most lehet! (3700 Ft
útiköltség+3 Euró-belépőjegy/
fő.)
• Északi-középhegység, Horto-

bágy, Debreceni virágkarnevál:4
nap, 3 éjszaka. Továbbra is várjuk
az érdeklődőket.
• Június 23: Bükfürdő (belépő+ útiköltség: 2400 Ft/ fő).
• Július 20: Kőszegi áfonyatúra
(útiköltség: 1000 Ft/fő).
• Július 27: Plitvicei-tavak,
Horvátország (egy napos túra).

