„Ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád,
hanem hogy mit tehetsz te a hazádért.”
John F. Kennedy
Kedves nyugdíjas Társaim, kedves Barátaim!
Ismét nagy öröm számomra, hogy a Nyugdíjasok Egyesülete megalakulásának 30 éves ünnepi kiadványába írhatok
néhány összegző – búcsúzó gondolatot. Különös büszkeséggel tölt el, hogy aktivistaként és az egyesület vezetőjeként
részt vehettem a 15, 20, 25 és 30 éves jubileumi ünnepség megszervezésében, a kiadványok elkészítésében, mert ezt a
hosszú ideig tartó teljesítményt kevesen mondhatják el magukról a hazai nyugdíjas vezetők közül.
A nyugdíjas mozgalomba atyai jó barátom, Egyesületünk alapítója Üszögi Bleyer Jenő hívó szavára 2001-ben léptem
be. 2004 – 2010 között általános elnökhelyettesként, majd 2010 - 2019 között az Egyesület elnökeként
tevékenykedtem. Megtisztelő feladat volt ez, hiszen Pécs város legnagyobb létszámú civil szervezetét irányíthattam
ilyen hosszú időn keresztül. Irányításom alatt valamennyi betervezett rendezvényünket és programunkat megtartottuk,
köszönhetően a vezetőtársak, önkénteseink és közvetlen munkatársaim önzetlen munkájának, annak ellenére, hogy az
anyagi támogatások, a pályázati lehetőségek igen beszűkültek. A civil szervezetek működését hátrányosan érintő
intézkedések miatt nagyon sok energiát igényelt a pénzforrások biztosítása, de mindig megoldódtak a gondok és
eseményekben gazdag volt ez az időszak. Igazi baráti közösségként működtünk és minden nyugdíjas társunk az
érdeklődési körének megfelelő területen jól érezhette magát, biztosítva volt számukra az ismeret felújítás, szellemi és
fizikai állapotuk megőrzése. (Énekkarok, dalkörök,tánc csoportok, kézimunkázók, bel- és külföldi kirándulások, bálok
és tájékoztató előadások szervezése.) Egyesületünk alapítása 15, 20, 25 éves jubileumi ünneplésének hagyományát
tovább folytatva a 30 éves jubileumi ünnepséget 2019. május 17-én rendeztük, amikor az évek óta megszokott
menetrend helyett nem a Régiós Tavaszköszöntő Kulturális Fesztivált tartottuk meg. A 30 éves eredményes
működéshez méltó nagyszabású ünnepséget szerveztünk, melyre meghívtuk az Önkormányzat vezetőit, az országos
Nyugdíjas Szövetségek vezetőit, a Dél Dunántúli Régióban működő nyugdíjas szervezetek vezetőit, a határainkon túli,
velünk együttműködő nyugdíjas szervezetek képviselőit, valamint kultúrcsoportjainkat és nyugdíjas tagjainkat. Az
Apáczai Nevelési Központban tartott fesztiválon a pécsi Mazsorett Együttes Tánckara bemutatójával indult a műsor és
a 135 fellépő nagysikerű műsorral szórakoztatta a telt házas közönséget. Eljöttek hozzánk külföldi barátaink és a hazai
nyugdíjas szervezetek vezetői is és mindannyian elismerően szóltak a tökéletesen lebonyolított, színvonalas
fesztiválról. Valamennyien úgy éreztük, hogy méltó módon tisztelegtünk elődeink emléke előtt, beváltottuk elődeink
álmát és egy összetartó, sikeresen működő közösséget tudtunk fenntartani 30 éven keresztül. Büszkén mondhatom,
hogy a Pécsi Önkormányzattal egész fennállásunk alatt jó munkakapcsolatot ápoltunk, rendezvényeinkre rendszeresen
eljöttek és a lehetőségeik keretén belül anyagilag is támogatták programjainkat. A Pécsi Idősügyi Tanács tagja voltam
9 éven keresztül és igyekeztem idős társaink élethelyzetével megismertetni a döntéshozókat. A Nyugdíjasok Országos
Szövetsége elnökségi tagja voltam 3 cikluson keresztül, közben a Dél Dunántúli nyugdíjas szervezetek
együttműködése koordinálási feladatait is végeztem, így lehetőségem volt szinte az egész ország nyugdíjas
szervezeteinek munkáját megismerni és jó munkakapcsolatot kialakítani. A belföldi és külföldi kapcsolati rendszert
megújítottam, tovább bővítettem és több évtizedes együttműködést, rendszeres baráti kapcsolatot tartottam a német,
olasz, francia, szlovén, horvát, vajdasági, erdélyi és török nyugdíjas szervezetekkel. Őszintén remélem, hogy ez a
nemzetközi kapcsolat tovább folytatódik még hosszú évekig. Amikor befejeződött a 30 éves jubileumi fesztivál úgy
éreztem, hogy Egyesületünk egykori alapítójának tett ígéretemet teljesítettem, megtettem vállalt feladatomat, olyan
hazai és nemzetközi kapcsolatokat, barátságokat alakítottam ki, amely hosszú távon megtartja jó hírünket a
nyugdíjasok társadalmában. A jövőben több időt kell fordítanom a családomra, jobban kell vigyáznom az
egészségemre, ezért döntöttem úgy, hogy visszavonulok a civil szervezetek fennmaradásáért és a nyugdíjasok
helyzetének javításáért folytatott kilátástalan harctól, lemondok elnökségemről, átadom helyemet egy fiatal, új erőnek,
aki fiatalos lendülettel új irányt tud hozni az Egyesület életébe. Munkájához erőt, egészséget kívánok!
Természetesen munkájában mindig segíteni fogom tiszteletbeli elnökként. Szégyenkezni, vagy titkolni valóm nincs,
Pécs város legnagyobb létszámú civil szervezetének működtetése során soha nem kerültünk finanszírozási gondokba,
az Egyesületi vezetői funkciót úgy adhattam át, hogy biztosított volt a fedezet minden betervezett programunkra és
még pár éves működést biztosító lekötött banki betétünk is volt.
Minden nyugdíjas társamnak, munkatársaimnak, barátaimnak megköszönöm az önzetlen segítségét és egyúttal sikeres,
hosszú, boldog életet kívánok mindenkinek.
Somogyváry Attila tiszteletbeli elnök.

