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Az idősek világnapját idén nem egészen úgy ünnepeljük, ahogy azt korábban 

megszokhattuk. Borongás helyett azonban lapunk úgy döntött, a hosszú élet 

titkának kutatásába kezd. 

 
Csizmadia János. Fotó: Mártonfai Dénes 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. A 

Földön 600 millió hatvan év feletti ember él. Számuk 2025-re akár meg is 

kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban érdemes számolni az idősek 

önkéntes munkájával, tapasztalatával. 

Kiváló példa lehet egy Szekszárd közelében élő úr. Csizmadia János, a medinai fodrász-

író, a település krónikása 91 éves, de még mindig vállal hajvágást, és továbbra is írja 

novelláit. 

– A koronavírus-járvány miatt visszahúzódtunk a feleségemmel, Sárival. Van kertünk, 

mindent megtermelünk, amire szükségünk van. A hosszú élet titkát nem tudnám 

megmondani. Mindig sokat dolgoztam, nem értem rá ezzel foglalkozni. Háborús gyerek 

vagyok, tizennégy évesen nekem kellett eltartanom édesanyámat és két öcsémet. A 

feleségemmel már ketten vagyunk, de csak délelőttönként. Délután jönnek az unokák, 

akik a környékünkön laknak – mondta lapunknak. 

Öt unokája és ugyanennyi dédunokája van. Három novelláskötete jelent meg, a negyedik 

és az ötödik a helyi önkormányzatnál vár szerkesztésre. Azt is elmondta, hogy a 

történetek elkészültekor a felesége véleményére mindig kíváncsi. 

Valamint, hogy ma már az a legfontosabb, hogy egészségesek maradjanak. – Ebben a 

korban az embert a kíváncsiság viszi előre, hogy mi lesz holnap. A több mint kilenc 

évtized élettapasztalata az, hogy sokszor lehet csalódni az emberekben, de mindig bízni 

kell bennük, mert különben nem tudnánk közéjük menni.  



Most a dédunokámról írtam egy rövid kis novellát, tárcát, Noelnek hívják, és autista. 

Rendkívül eszes kisfiú. Már három éves korában ismerte az ábécét, folyékonyan olvas, 

számol, a telefonból megtanult angolul, de nem tudja megfogni a kanalat, hogy azzal 

egyen. Rejtély, hogy ezt mi okozza, de maga az élet is az – mondta a medinai fodrász-író. 
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