KINEK KELL AZ IDÔSEK OTTHONA?
EGY CSENDBEN ELMÚLT RENDEZÉSI TERV HATÁSAIRÓL
Tordas gyönyörû, ideális lakóhely mindazoknak, akiknek ôsei itt
látták meg a napvilágot, s azoknak is, akiket az élet sodort el a
Budapesttôl mindössze 30 km-re fekvô településre. Akik úgy
döntöttek, hogy életük hátralévô részét itt kívánják eltölteni, természetszerûleg minél összkomfortosabb körülményeket kívánnak maguknak biztosítani. Különösen így van ez az idôsebb
embereknél, akik nem csak nyugalomra, de biztonságra is vágynak. Bálint Istvánné csodálatos szakmát választott, hiszen nyugállományba vonulásáig könyvkötôként dolgozott. A betû, a tudás és
a szépség került harmóniába kezei által, s így az sem véletlen,
hogy most is pontosan, szépen fogalmaz.
- Itt születtem, ebben a völgyekkel és dombokkal színesített
faluban, s örömmel látom, hogy Tordas másoknak is
komoly vonzerôt jelent. Sok új ház épült itt a közelmúltban,
de ezek sem hivalkodók, hanem esztétikusan olvadnak a
már meglévô környezetbe. S bár a lakosság folyamatosan
cserélôdik, mégis úgy érzem, hogy a táj szeretete összeköt
bennünket.
Pintér Sándorné mindössze tizenkét éve lakik Tordason - ezt
megelôzôen azonban negyedszázadon át jártak a családdal az
Öreghegyre, ahol a telküket gondozták. Tucatnyi éve azután
nagyot gondoltak: immár álladó lakóhelynek választották a
települést, s miután véglegesen ideköltöztek, Pintérné szakácsként dolgozott egy helyi intézményben.
- Napjainkban is szívesen vagyok együtt a hozzám hasonló
korosztályúakkal, s erre remek lehetôséget nyújt a
mûvelôdési házban mûködô nyugdíjas klub, melynek jelenleg
közel hetven tagja van. A társaság remek, bár minden
különösebb kritika nélkül elmondhatom, hogy a program
még jócskán színesíthetô. Így van ez még akkor is, ha a
mûvelôdési ház vezetôje, Bediné, Márta igazán nívós rendezvényeket szervez. Családommal együtt úgy érezzük: a falu
közössége befogadott bennünket.
Muzsik Sándor és felesége három éve költözött a fôvárosból
Tordasra, s bár tôsgyökeres budapestieknek mondhatják magukat,
már nem vágynak vissza a nyüzsgô és zsúfolt metropoliszba.
- Megtetszett a falu, felszámoltunk mindent, ami Budapesthez
kötött bennünket. Már nyugdíjasként költöztünk ebbe a
csodálatos fekvésû faluba, s szépen felújított családi
házunkban boldogan, harmonikusan élünk. Ám kár lenne
tagadni - a jövô is foglalkoztat bennünket. Úgy terveztük
egyébként, hogy életünk utolsó fejezetének egy idôsek
otthona adhatna majd méltó és elfogadható keretet.
Muzsik Sándor gondolataihoz az asztaltársaság valamennyi tagja
csatlakozik, s természetszerûleg szóba hozzák az önkormányzat
azon döntését is, mely meghiúsította a Szépkorúak otthona létrehozását. A bentlakásos rendszerben mûködô intézményt Szollár
László, helyi vállalkozó kívánta felépíteni, de a képviselô-testület
közelmúltban hozott döntése - legalábbis egyelôre - a beruházás
elmaradását eredményezte.
- A testület 2006-ban kilenc egyetértô voks és egy tartózkodás
mellett támogatta az idôsek otthonának felépítését, s egyhangú döntésével a rendezési tervet is ennek megfelelôen
kívánta elkészíttetni. Tavaly már valamennyi jogszabályi

követelmény lehetôvé tette volna e terv elfogadását, ám ez
folyamatosan halasztódott, míg a közelmúltban a képviselôk
egy része elutasította a rendezési tervet - mondja visszafogottan az érintett helyi vállalkozó, de hangjából elkeseredettség,
gesztusaiból csalódás érzôdik.
Beszélgetôpartnereim ugyancsak a közelmúltban tudták meg,
hogy az általuk is óhajtott idôsek otthonának megépítését az
önkormányzat megtorpedózta. A településen keringô hírek
egymásnak ellentmondanak, s csak annyi bizonyos, hogy Tordas
az ügynek vesztese lesz.
- Mi magunk és a környezetünkben élôk közül is sokan
szívesen költöznének az intézménybe, hiszen naponta
tapasztaljuk, hogy csak magunkra számíthatunk. Amíg nem
szorulunk ellátásra, addig tulajdonképpen gond sincs, ám a
kor elôrehaladtával egyre kiszolgáltatottabbak leszünk.
Tudomásunk szerint a Szépkorúak otthonában 24 órás
orvosi szolgálatot is tervezett a beruházó, s így a község
összes polgára élvezhette volna ennek elônyeit. E téma
fontosságát csak az itt élôk érzékelhetik igazán, hiszen
jelenleg egy héten mindössze ötször négy órát rendel az
orvos. Munkájával, egyéniségével ugyan elégedettek
vagyunk, de az ügyeleti rendszer - melyet Ercsibôl irányítanak - nem veheti figyelembe maximálisan az itteni
igényeket, elvárásokat. Ezért is lehetünk hálásak Szollár
Lászlónak, aki egy újraélesztô készüléket ajándékozott a
falunak, s tudomásunk szerint hamarosan megkezdik az
önkéntesek kiképzését a készülék használatára. Az
egészségügyi gondok megoldásán túl más, praktikus okok is
az intézmény megvalósítása mellett szólnak. Helyi tapasztalatok alapján egy hasonló nagyságrendû intézményben
naponta 18-20 adag étel marad meg - jót tenni, a rászorulókon segíteni mindannyiunk kötelessége.
Szollár László ez utóbbit nemcsak természetesnek veszi, de maga
is szorgalmazza, hiszen fontosnak tartja a tordasi gondok
megoldását. Vajon hasonlóképpen látja a helyi ügyeket a település
polgármestere is - kérdezem a helyi vállalkozótól, aki ezúttal már
sarkosabban fogalmaz:
- A polgármesternek nincs felelôsségérzete ezekben a
kérdésekben: számára közömbös a huszonnégy órás orvosi
ügyelet is, hiszen ô és családja biztonságban van, - Tordas
elsô embere ugyanis nem itt hajtja álomra naponta a fejét másik településen lakik. Egyébként ha az önkormányzat az
elmúlt évben elfogadta volna a rendezési tervet, az idôsek
otthonát már 2008-ban birtokba vehették volna a szépkorúak. Ez nemcsak az ô kényelmüket, biztonságos életüket
szolgálná, hanem hatással lenne a helyi foglalkoztatottságra
is: az intézmény mûködése mintegy félszáz tordasinak nyújtana stabil munkahelyet.
Tordas tehát szegényebb lett egy új, a környezô településekre
is hatással lévô intézménnyel, ám a helybeliek azzal a tapasztalattal gazdagodhattak, hogy néhány képviselôjük döntése
nincs mindig szinkronban választóik akaratával.
(Süli Ferenc)

