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Mindenki tudja, hogy az egészség kincs, addig védjük, amíg van stb. Mi azt 

gondoltuk, egy picit megint teszünk érte. Péntek Ferenc klubtagunk igazán ízletes és 

kevésbé ismert zöldségből, a csicsókából salátát készített, mellé teljes kiőrlésű 

lisztből és magokból kenyeret sütött. Szomjunk oltására is gondoltunk. Vásároltunk 

sok-sok almát, narancsot és mindebből egy gyümölcscentrifuga segítségével levet 

készítetünk. Minden elfogyott, ebből azt gondoljuk, finom is volt. 

 

 

 

 

 

 

I. sz. Idősek Klubja 
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Kabos Gyulát parodizálva, egy kis virággal és borral fűszerezve. Ezt adtuk át a nevük 

napját az év utolsó negyedében ünneplőknek. Jó egészséget mindenkinek!  

 

I. sz. Idősek Klubja 

 

 

 

 

A téli délutánok kicsit lassabban telnek, korán is sötétedik. Ilyenkor van ideje és 

helye alkotókedvünk kibontakozásának. Székely Judit gondozónő vezetésével színes 

anyagokból karácsonyfára díszeket varrtak a dolgos kezek. Nagyon szépen 

sikerültek, ezért ezeket ajándéknak szántuk a hozzánk – karácsony alkalmával – 

vendégségbe érkezőknek. 

A sikerélményen felbuzdulva jött az ötlet, hogy ékesítsük saját klubos 

karácsonyfánkat saját készítésű dísszel. Kicsi színes papírangyalkák mutatósra 

sikeredtek. Csak a jókedv ne hagyjon el bennünket! 
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I. sz. Idősek Klubja 

 

 

 

 

A Mikulás idős kora ellenére idén sem felejtett el eljönni hozzánk. Kérdeztük Tőle, mi 

a titka. Öreg nyugodt bölcsességével ránk bízta azt: sok mosoly, kedvesség, és 

természetesen sokat mozog a friss levegőn. Mindenkit erre bíztatott, aztán kiosztotta 

a puttonyából előhúzott ajándékokat. Mi izgultunk, gyerekkorunk érzései törtek elő. 

Köszönjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I. sz. Idősek Klubja  
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A karácsony sokak számára a legfontosabb 

ünnepek közé tartozik, várjuk a hozzánk 

érkező vendégeinket, mi is felkeressük 

szeretteinket, barátainkat. Az advent 

időszakát átható várakozás, készülődés 

fontos. A klubban is ezt próbáljuk évről évre 

megvalósítani. Szakál Elemér református 

lelkész Tóth Árpád egyik versével és saját 

gondolatai megosztásával segítségünkre 

volt ebben. A klubtagok – az asszonyok- 

összefogtak, sütöttek az ünnepi asztalra 

mézeskalácsot, linzerkarikát, kekszgolyót és kókusztekercset. A közös készülődés 

most is jól sikerült. Jó volt együtt lenni, jó volt együtt készülődni.        

                                                                                                

I. sz. Idősek Klubja 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyhoz közeledve a Mocorgó Óvoda Micimackó csoportja, a Brenner János 

Általános Iskola tanulói, valamint a Nagy Lajos Gimnázium diákjai adtak műsort. 

Elbűvöltek bennünket bájukkal, ügyességükkel. Köszönjük Nekik. 

 

I. sz. Idősek Klubja 
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2013. december 14-én klubunk Nefelejcs Kórusa ellátogatott Döbörhegyre, egy 

százötvenes lélekszámú kicsit településre. A faluban csak ritkán, havonta egy 

alkalommal tartanak istentiszteletet, ritkák a közösségi összejövetelek, fellépők 

szinte soha nem látogatnak el hozzájuk, ezért Király Katalin kórusvezető arra 

gondolt, hogy karácsony alkalmával ajándékozzuk meg őket. A kórus tagjai 

pásztorjátékkal készültek, amelyet sok-sok énekkel fűszereztek. A műsort a 

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákkórusának dalai egészítették ki. 

Valóban feledhetetlen élményhez jutott ott mindenki. Mindenki kapott és mindenki 

adott is. 

 

I. sz. Idősek Klubja 
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Az idei év első zenés rendezvényére január 15-én került sor. A hangulat nagyon 

hamar a tetőfokára hágott, ez volt arra az ékes bizonyíték, hogy a zenére, táncra 

kortól függetlenül szomjazik az ember. Nem kell ehhez alkohol, csak egy jó zenész 

és sok, énekelni, táncolni, mulatni akaró klubtag. Ezek találkozása a Gagarin utca 

24. szám alatt azon a napon szerencsésen megtörtént. Folytatása következik. 

 

      

nyitótánc  
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Szeptember 

Hangos lett szeptember hónap, 
a gyerekek iskolába járnak. 

Az idősek az otthonba mennek, 
hogy napjaik vígan teljenek. 

Suttognak, kacagnak, 
éveik nagyságán mulatnak. 
Nyolcvan-kilencven évüket 

számolgatják, 
sok szép napot megéltek ez idő 

alatt,  
bút, bánatot feledtek, 

 hogy a bánatos napokra ne 
emlékezzenek. 

nagyanyó a nevük,  
de ők ezt természetesnek veszik, 
mert az idő valóban eltelt felettük. 

Reggel korán ébrednek, útnak 
indulnak, 

hogy a buszról le ne maradjanak. 
Annuska az első, utána Szilvike 

érkezik, 
Mártika, Piroska, Gabika, Gizike, 
Terike,Marika, Zsuzsika, Jutka és  

Katika 
őket követi. 

A főnök Zsanettka veszi a naplót, 
 számolja, hogy nem marad-e le  
Klárika, no meg Karcsi és Gyula 

bácsi. 
Mindenki a megszokott helyét foglalja, 
A jó meleg teát várja, s meg is issza. 

Tea után indul a  nagy lárma, 
torna- és énekóra vár az idősek 

szórakozására. 
Délben szól a napos, 
ebédelhet mindenki, 

a jó mákost ne hagyja ki senki. 
Ebéd után az idősek pihennek, hogy  

gyomrukat meg ne ülje 
a mákos nokedli. 

a busz a kapuban, 
viszi az időseket haza. 

A holnapi viszontlátásra. 
 
 
 

Dr. Nagy Bálintné 
I. sz. Idősek Klubja 
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December 19-én délelőtt az Orlay szakközépiskola diákjai karácsonyi műsorával 

hangolódtunk az ünnepre. 

A Polgármester úr és Kulcsár Lászlóné Márti intézményünk vezetője jelenlétükkel 

megtisztelték a Nyugdíjasház lakóinak rendezett ünnepséget.   

Az Őszirózsák Kórusa nagy izgalommal készült, hiszen az idén is, mint minden 

évben ők adták a műsort Fasching Zsuzsanna karnagy vezetésével. Sok szeretettel 

és szorgalommal készültek a szeretet ünnepére. 

Új énekeket, verseket tanultak, hogy még szebbé és meghittebbé tudják varázsolni a 

szeretet ünnepét. 

Megköszöntük Polgármester úrnak az ajándékát, a televíziót, melynek nagy hasznát 

vesszük a hosszú téli estéken. A nyár élményeit visszanézve, vagy fényképeket 

nézegetve, melegség költözik a klubba Fasching Zsuzsa karnagy nagyon szép 

verssel  könnyeket csalt szemünkbe. 

 

Balogh József: Mit kívánok 
 

Kívánok én hitet, kedvet, 

szép szerelmet, hű türelmet, 

utakhoz fényt, csodát, álmot 

békességes boldogságot, 

magyar szót és égre kéket, 

emberarcú emberséget, 

verseket, célt, igazságot, 

daltól derűs, jobb világot, 

bokrok mellé társnak fákat, 

napfényt, amely el nem fárad, 

tekintetet szembe nézve, 

éjt meg nappalt soha félve, 

kézfogásos, tiszta csöndet. 
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A meghitt ünnepséget Judit azzal zárta, hogy megköszönte a kórusnak, a folyosó 

felelősöknek, a könyvtárosoknak, az önkéntes segítőknek, a fiatal táncosoknak és 

nem utolsó sorban a dolgozóknak az egész évi áldozatos munkáját.  

 A szépen feldíszített karácsonyfa alatt mindenki számára volt ajándék. 

Ezután ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG ünnepeket kívánt a megjelenteknek. 

Az ajándékozás után békével és szeretettel telve köszöntünk el egymástól. 

 

II. sz. Idősek Klubja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most is, mint minden évben a december a karácsonyra való készülődés jegyében 

zajlott. Így történt ez klubunkban is.  

Ebben az időszakban kicsit mindenki jobban figyel a másikra, próbál több szeretetet 

adni. 

Régi hagyomány, hogy a Váci Mihály Általános Iskola tanulói és felkészítő tanáraik 

jönnek és képzőművészeti kiállítással, ill. karácsonyi dalokkal, betlehemes játékkal 

örvendeztetik meg az időseket.  
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Rendszeresen meglátogatnak minket a szomszédos bölcsőde apróságai is, Mikulás 

ünnepén és Luca napján ismét gyönyörködhettünk műsorukban.  

Ezek mind felejthetetlen pillanatok. 

A Polgármester Úr és az Intézményvezető Asszony is minden évben ellátogat 

hozzánk, nem feledkeznek meg az idősekről. Dr. Puskás Tivadar polgármester úr 

minden évben ajándékkal is meglep minket, idén televíziót és kávéfőzőt kaptunk, 

melynek nagyon örültünk, egy kis műsorral próbáltuk meg viszonozni a felénk áradó 

szeretet. 

A látogatás után szűk körben folytatódott a karácsony, köszöntöttük egymást apró 

ajándékokkal és nem maradhatott el a bejgli és forralt bor sem az ünnepi asztalról. 

Nagyon fontosak ezek az együtt töltött órák, így azon klubtársaim is családias, 

meghitt karácsonyi hangulatba kerülhetnek, akik magányosan ünnepelnek odahaza. 

     Soós Lászlóné III. sz. Idősek Klubja 

 

 

 

December az örömadás és az öröm várás hónapja. Ilyen öröm volt az Irodalmi 

Kávéház is az I. sz. Idősek Klubjában. A vendégeket nem csak a fények hatották 

meg, hanem az emberek egymás iránt érzett szeretete, ami szétáradt a teremben, 

amikor a karácsonyi dalokat ünnepeltük. Egymás után elevenedtek meg a karácsonyi 

pillanatképek, hangulatok a versek által.   

Finom kávét, teát és sütiket fogyasztottunk vendéglátóink jóvoltából. Szívünkben 

melegséggel és a karácsony üzenetével távoztunk, köszönjük ezt a felejthetetlen 

délutánt.       

Fekete Ferencné III. sz. Idősek Klubja 



11 
 

 

 

Idén először látogattak el hozzánk a Paragvári utcai Művészeti Szakközépiskola 

diákjai. Gyönyörű barokk muzsikával örvendeztettek meg bennünket. Az ember 

ilyenkor nemcsak a fülével hall, hanem a lelkével is, a zenéből nyugalom áradt, olyan 

harmónia, ami leginkább karácsonyeste tölti el az embert, minden gondról 

megfeledkeztünk egy rövid időre.  

Hálásan köszönjük a diákoknak, hogy ilyen meghitt, szeretetteljes hangulatot 

teremtettek. Várjuk őket jövőre is klubunkba, hiszen zene nélkül sivárabb lenne a 

világ. 

      Fekete Ferencné  
III. sz. Idősek Klubja 

 

 

 

 

 

Szeretnék röviden beszámolni, az elmúlt időszakban a IV. számú Idősek Klubjában 

történt eseményekről, a klubéletről és programjainkról. 

Október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából bölcsődés gyerekek köszöntötték a 

klubtagokat. Nagyon meghatott bennünket a kicsik műsora. Verseket mondtak, 

énekeltek, melyekkel színesebbé, változatosabbá tették napunkat.                    

Novemberben méltó módon megünnepeltük, illetve emlékeztünk azokra a 

klubtagokra, akik már nem lehetnek velünk.  

Kézműves foglalkozások keretében Murainé Jutka gondozónő vezetésével és aktív 

közreműködésével töklámpást készítettünk, és egy nagyon jó hangulatú Halloween 

partit tartottunk. A képek, amelyek akkor készültek, önmagukért beszélnek. 
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Ezen kívül még két fontos esemény történt a klubunkban, az Irodalmi Kávéház és az 

Erzsébet és Katalin bál.  

November 28-án délután tartottuk az Erzsébet és a Katalin bált, ami nagyon jól 

sikerült. Kellemes meglepetés volt számunkra, hogy 50 fő vett részt a rendezvényen. 

Megtiszteltetésnek vettük, hogy ilyen sokan eljöttek, ami azt jelenti, hogy jól érzik 

magukat a klubban, ebben a közösségben. A jó hangulathoz hozzájárult egy kis 

uzsonna üdítővel, és ami ki nem maradhatott volna, az élő zene.  

Köszönetet szeretnék mondani a vezetőknek, a gondozónőknek, akinek nagy 

szerepe volt abban, hogy jól éreztük magunkat. Örülnénk, ha 2014-ben is ilyen szép 

létszámmal jönnének a klubtagok a programokra. Egyúttal mindenkinek boldog új 

évet szeretnék kívánni.  

 

Darmos Pálné 
IV. sz. Idősek Klubja 
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A december a karácsonyra való készülődés jegyében 

telt el. Nagyon érdekes előadáson voltunk az Idősek 

Szabadegyetemén a Savaria Múzeumban, ahol 

Horváth Sándor néprajzkutató beszélt az András napi 

népszokásokról, és a karácsonyi ünnepkörhöz 

kapcsolódó hagyományokról. Ettől a naptól kezdődik 

az egyházi év is. Sok jövendőmondás is kapcsolódik e 

jeles naphoz, pl. a lányok gombócba rejtett nevek 

alapján jósolták meg a jövendőbelijük nevét.  

Nagy izgalommal vártuk a klubos karácsonyt is, 

amelyet december 2-án tartottunk. Mindenki sietős 

léptekkel igyekezett a klubba, hiszen ez a nap az ünnepről szólt, az év legszebb 

napjáról, a karácsonyról. Az ajtón belépve meglepődtünk, mert a szemünk előtt 

pompázott, apró kis lámpák fényében a karácsonyfa. A fa alatt egy csodaszép 

betlehem volt a megszületett Jézuskával. Apró fények nemcsak a fán csillogtak, 

hanem a klubtagok szemében is a meghatódottságtól, a könnyektől.  

Mindenki elfoglalta a klubban megszokott helyét és vártunk egy kedves vendéget. 

Karácsonyi dalok éneklése közepette érkezett meg a Polgármester Úr.  

Üdvözölte a klubtagokat és átadta a klub részére hozott hasznos ajándékokat, a 

mikrohullámú sütőt és az edényeket.  

A klub nevében én köszöntöttem a sok ajándékot és azt is, hogy ismét eljött hozzánk 

ezen a szép napon.  

Ebédeltünk, majd ezt követően örömmel énekeltünk, jókedvűen énekeltünk 

karácsonyi dalokat, közben elhangzott egy-egy szép, a karácsonyról szóló vers is. 
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Apró ajándékokat kaptunk a klubvezetőtől és a gondozónőktől, de adtunk 

egymásnak is.  

Szeretettel fordultunk egymás felé, ami jó érzéssel töltött el mindenkit. Reméljük ez a 

figyelem és szeretet az év más időszakában is megmarad. Szívünket melegség 

öntötte el! Jó ilyen közösséghez tartozni. 

 

Németh Ágota 
IV. sz. Idősek Klubja 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézműves foglalkozások keretében karácsonyfadíszeket festettünk, amelyeket az 

unokáknak és a klubban karácsonyi műsort adó gyerekeknek ajándékoztunk. 

 

 

                       

 

Karácsonyi műsort tartott nálunk a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület is. A műsor után 

kedves, apró ajándékokkal is kedveskedtek nekünk. 
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Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük. Az Öregek Nemzetközi Napját az 

UNESCO vezette be 1991-ben. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Az idős 

embereket tisztelnünk kell! Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, 

támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük őket. 

Igyekszünk odafigyelni idős társainkra, törekszünk egymás mélyebb megértésére, 

jobb megismerésére, hogy lássuk meg és keressük egymásban az értékeset, az 

elsajátításra, a követésre méltót. A fiatal nemzedék az elődök által megalkotott 

világba születik bele. Munkánkat az elődök eredményeire építve végezzük. Életünk 

akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával, saját utódainknak értékesebb 

világot, példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából 

meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. Sokat 

segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük 

megosztásával.  

2013. október 1-én ünnepi műsorral és a II. sz. Idősek Klubjába járó tagok által 

készített kézműves munkákból rendezett kiállítással emlékeztek meg a Pálos Károly 

Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. 

V. sz. Idősek Klubja 
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A tél beköszöntével számos fafajta lehullatja levelét, hogy tavasszal megújulhasson 

a lombkoronája. Az örökzöldek viszont nem veszítik el ősszel a leveleiket, a hóban is 

zöld ruhában vagy ezüstszínben pompáznak. Tavasszal ezért a fiatal, világoszöld 

tőleveleik még sokkal feltűnőbbek. 

A fenyőfélék az észak féltekén őshonosak. Közéjük majdnem 200 fafajta tartozik. a 

vörösfenyő és a kíni aranyfenyő kivételével valamennyi örökzöld. 
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Közönséges jegenyefenyő: Európa egész területén megtalálható. Magassága eléri 

a 40 m-t is. Tűlevelei 3 cm hosszúak, fényesek, sötétzöldek. Termése, toboza 

henger alakú, 15 cm hosszú. Gyakran csak a fa csúcsán fejlődik ki. Örökzöld. 

Lucfenyő: Európában mindenfelé láthatjuk. Leveli tőszerűek, hegyesek, sötétzöldek, 

csavarvonalban veszik körül az ágat. Toboza henger alakú, barna, lecsüngő. A 

hegyvidékek nedves területeit kedvelő örökzöld fa. 

Erdei fenyő: Ázsiában és Európában őshonos örökzöld. Levelei tűszerűek, 

vaskosak, kékeszöldek vagy kékes szürkék. Toboza tojásdad alakú, mely fiatalon 

zöld, később bebarnul. 

 

 

Sarkady Sándor : KÉRLELŐ 

Fenyő ága 

Hó subában, 

Mire vársz a 

Hófuvásban? 

 

Hideg az a 

Kristálybunda, 

Gyere haza 

Kis házunkba. 

 

Karácsonyfám 

Te lehetnél, 

Gyertyalángnál 

Melegednél. 
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Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

A halloween eredetét a keltáknál kell keresni. Ők november elsején ünnepelték az 

újévet, ekkor kezdődött náluk a tél. Úgy tartották, hogy a napot megelőző éjszakán 

vándorolnak az adott évben meghaltak szellemei a túlvilágra. Mivel féltek az ártó, 

rosszakaratú szellemektől, hatalmas máglyákat gyújtottak, hogy ezzel mutassanak 

irányt nekik, állatjelmezbe öltöztek, hogy távol tartsák maguktól őket, illetve állat- és 

termésáldozatot mutattak be. A tűz körül pedig táncra perdültek. 

 

Másnap reggel a papok szétosztották a parazsat, melyet az emberek hazavittek, 

hogy beköltözzön otthonukba a fény, és elkerüljék a rossz démonok a házat. A 

Római Birodalom terjeszkedése következtében (a légiók meghódították területeit is) 

déli ünnepek vegyültek az újév ünnepével: Feralia, a holtak emléknapja, a Ponoma, 

a gyümölcs-és növénytermésért felelős isten ünnepe. A kereszténység 

térhódításával pedig a pogány ünnepnapokhoz igazították az új vallás ünnepeit, ezért 

került át idővel a római „szentek ünnepe” is november elsejére. 
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Az elmúlt években hagyománnyá vált, 

hogy a Pozsony utca 47. szám alatt lévő 

V. sz. Idősek Klubja is megrendezi saját 

karácsonyi ünnepségét, amire 2013. 

december 20-án került sor, ünnephez 

méltó környezetben, kulturáltan 

megterített asztalnál. Az idősek klubját 

saját készítésű díszekkel igyekeztünk 

kiemelni a hétköznapok 

egyhangúságából. A telet szimbolizáló 

díszek között egy szépen feldíszített 

karácsonyfa is emelte az ünnep 

hangulatát. 

Klub tagjaink, illetve a Gondozóház lakói 

számára karácsony előtti szentgyónási 

és szentáldozási lehetőséget 

biztosítottunk . 

A délelőtt 10 órakor kezdődő névnapi-, 

illetve karácsonyi ünnepségen műsorral, 

illetve ajándékokkal kedveskedtünk 

klubtagjainknak,  Amint a műsor 

befejeződött, következett a finom ünnepi 

ételek elfogyasztása. 

Délután folyamán, nagy öröm volt 

számunkra Kulcsár Lászlóné 

Intézményvezető Asszony és Dr. Puskás 

Tivadar Polgármester Úr látogatása. 
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Ajándékokkal kedveskedtek a klub-, 

illetve a gondozóház lakóinak. 

Polgármester Úr - az intézményvezetőnő 

irányításával -körbenézett az épületben, 

majd  szeretetteli élményekkel 

búcsúztak az idős emberektől. 

Rendezvényünk ünnepváró 

hangulatban, a jelenlévők kötetlen 

beszélgetésével zárult. 

V. számú Idősek Klubja  

 

 

 

 
 

nnepi szimbólum a karácsonyfa. Amely, bármely hihetetlen, alig 400 éve jelent meg 

a keresztény világban. Ez azonban nem zárja ki, hogy a karácsonyfa gyökerei nem 

az elmúlt évezredekbe nyúljanak vissza. A régi rómaiak például babérkoszorút 

díszítettek fel, ami az élet megújulásának jelképe volt. 

 

Ü 
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A karácsonyfa mai változata Németországból származik. Feltehetően Luther Márton, 

a protestáns vallásreformer állított először karácsonyfát. A XVII. századra a német 

evangélikusok körébe a karácsonyfa már jórészt tradícióvá vált. 

Magyarországon a XIX. század második felében vált igazán hagyománnyá fenyőfát 

díszíteni. Hazánkban az első óvoda megalapítója, Brunszvik Teréz állított először 

karácsonyfát 1824-ben. De igazán csak 1867 után terjedt el, először csak a nemesi 

és a nagypolgári lakásokban, majd kis idő múlva a társadalom széles körében. 

 

A karácsonyfadísz kezdetben alma, dió, mézeskalács, gyertya volt. A karácsonyfa 

díszítése sokat változott az elmúlt évek alatt. A korábbi díszeket felváltották a 

szupermarketekbe kapható színes üveggömbök, szalagok, fából vagy textíliából 

készített díszek vagy akár a szaloncukor. A gyertya helyett napjainkban inkább 

égősort használnak, ami lehet színes, fehér, de akár zenélhet is. 

 

V. sz. Idősek Klubja 

 
 

 

 

Klubunk havi rendezvényei közt szerepel a népszokások felelevenítése, amihez a 

Selmec úti óvodások műsora kapcsolódik. Rendszeresen ellátogatnak hozzánk, 

kedves műsorral szórakoztatva az időseket. Az év során vendégeink voltak Szent 

Márton napján, Luca napkor, szüreti mondókákat, énekeket adtak elő. Az óvónők 

kedves gyermekverseket, mondókákat, énekeket, körjátékokat tanítanak a kicsikkel. 

A gyerekek szereplése, az őszinte gyermekszáj nagyon meghatotta az időseket.  

 

 
 
 
 
K
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arácsony jellegzetes virágai 
 

 

Decemberben szépen díszíti a lakást a mikulásvirág, a ciklámen és az erika. 

Gyakran akasztanak az ajtó fölé fagyöngyöt. A hagyomány szerint szerencsét hoz a 

ház lakóinak. 

Ha december 24-én, éjfélkor a család együtt fagyöngycsokor alá áll, boldogok 

lesznek tagjai a következő évben. 

A ciklámen a legszebb szobanövények egyike. Levelei szív alakúak. Törékeny virága 

szeptembertől márciusig nyílik. Nincs illata. Virágzása alatt sok vizet igényel. A hűvös 

és félárnyékos helyet kedveli. A fűtött helyiséget nem szereti. Ha gondosan ápolják, 

egész télen dísze lehet a lakásnak.  

A fagyöngyöt az erdő könnyének is nevezik. A tölgyek kivételével majdnem minden 

lombfán előfordul, de főleg nyárfákon, akácfákon, sőt a fenyőféléken is fellelhető. 

Fél-élősködőnek nevezik, mert a gazdanövénytől csak vizet és ásványi sókat szív el. 

Fehér bogyója a madarak kedvenc csemegéje. 

A mikulásvirág a téli időszak egyik legismertebb dísznövénye.  Lágy szárú, elágazó 

növény, melyet fellevelei ékesítenek. Ezek lehetnek élénkpirosak, krémszínűek és 

rózsaszínűek. Egyenletes, kellemes szobahőmérsékletet igényel. Hideg helyen 

leveleit hamar elveszti. 

 

V. sz. Idősek Klubja 
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Szent András apostol, a keleti egyház védőszentje az első században élt. A 

hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért nevezik az ilyen 

keresztet andráskeresztnek. 

András apostol napja régebben ünnep volt sokfelé: a naphoz legközelebb eső 

vasárnap volt az egyházi év, advent kezdete. A naphoz, illetve estéjéhez fűződő 

szokások általában minden vidéken hasonlóak voltak. Közös céljuk, hogy  a fiatalok 

megtudják, ki lesz a házastársuk. A nap előestéjén a lányok férfinadrágot vagy 

gatyát, a legények női inget vagy szoknyát tettek a fejük alá, azért, hogy 

megálmodják, ki lesz a férjük, illetve a feleségük. 

Férjjósló praktikák: 

Szokás volt András-nap estéjén, hogy a lányok a zsúpfedeles házak ereszét 

megrázták, és a kötényükbe hulló magból jósoltak: ha a köténybe búza hull, jómódú 

legény veszi feleségül, ha rozsmag, akkor szegény legény lesz a férje, ha pondró 

hull bele a zsúpszalmából, még a következő évben teherbe esik. 

A hallgatózásból való jóslásnak legismertebb formája az ól rugdosása, amely 

nemcsak András-napkor szokásos praktika. Úgy vélték, ahányat röffent a disznó, 

annyi év múlva mennek férjhez. Ha nem ébred fel a disznó, a lány még abban az 

évben férjhez megy. A Zempléni-hegység falvaiban azt is figyelték, hogy anyadisznó 

röffent-e először, mert az özvegyet jelzett, a malac pedig legényt. 

Az András-pogácsa készítése szintén párjósló cselekmény volt. Három pogácsát 

sütöttek, mindegyikbe egy-egy férfinevet rejtettek. Kitették a küszöbre, s amelyiket a 

legkésőbb vitte el a kutya,  az mutatta meg a jövendőbeli nevét. 

András-naphoz különböző hiedelmek kapcsolódnak, ilyen például az András-napi 

derelyefőzés. A lányok 8-10 cédulára fiúneveket írtak, s a cédulákat derelyébe 
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gyúrták. Amelyik derelye először feljött a víz tetejére, azt gyorsan kikapták, s 

felolvasták a cédulán lévő jövendőbeli nevét. 

Az András-napi férjjóslás másik módja az ólomöntés. A forró ólmot vízbe öntik és 

megnézik, hogy milyen szerszámhoz hasonló forma jön ki, így próbálják kitalálni a 

jövendőbeli foglalkozását. 

A szalmakoszorú dobálás szintén a férjjóslás szertartásai közé tartozott. A lányok 

szalmakoszorút készítettek és megpróbálták feldobni a fára, ahányadik dobásra 

fennakadt, annyi év múltán mehet férjhez a lány. 

A doroszlói lányok úgy próbálták kideríteni a jövőt, hogy cédulára írták fel a számba 

jöhető legények nevét; a cédulákat, valamint egy  fésűt és tükröt betettek a párnájuk 

alá. Ha a cédulán levők valamelyikével álmodtak, úgy tartották, az lesz a férjük. 

Az almamagot szintén jóslóeszközként használták. András-nap előtt nagy 

előszeretettel ették a lányok az almát és számolták a magokat. Ha olyan almát 

találtak, amelyben 7 vagy 9 mag volt, akkor a magokat papírba csomagolták, András-

nap estéjén a párnájuk alá tették, hogy megálmodják a férjüket. 

 

10 Ötlet a hidegben 

Bőrünk minden négyzetcentiméterén tizenkét hideg receptor fúj riadót, amikor 

elérkezik a tél. 

A szél cserepesre szárítja a szánkat, kicserzi a kezünket, szalmaszerűvé változtatja 

a hajunkat, miközben a szélsőséges időjárás, a fűtött szoba és a jéghideg utca 

közötti óriási hőmérséklet-különbség megviseli a bőrünket. 

- Nappali és éjszakai krémünket is cseréljük tartalmasabbra, sőt, a 

szemránckrémünk is lehet gazdagabb. Az UV-védelemről azonban ilyenkor 

sem szabad megfeledkezni, a téli nap nemcsak a vakító sípályákon károsít! 

- Ugyanígy ne felejtsük el a belső folyadékpótlást és a vitamindús táplálkozást – 

ezek ugyanis minden évszakban ugyanúgy óvják a bőr szépségét. 
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- Hetente egyszer kényeztessük tápláló pakolással a bőrt. 

- A szaunázás is jót tesz az arcunknak, nem mellékesen pedig az 

immunrendszert is formában tartja. 

- A kicserepesedett ajkat ne nyalogassuk, mert ez csak ront a helyzeten. Mindig 

legyen nálunk szőlőzsír, időnként pedig kenjük végig a szánkon egy kanálka 

mézet, amely regenerálja, kisimítja a bőrt. 

- A kezünk ápolásáról se feledkezzünk meg: a heti arcpakolásból ide is kerülhet 

egy kevés, a táskánkba pedig készítsünk be kis tubus kézkrémet a 

vészhelyzetekre. 

- Bár a forró zuhany nagyon jól esne egy hideg napon, válasszuk inkább a 

langyos vizet, mivel a forró nagyon szárítja a bőrt. 

- A tusfürdőnkben is legyenek bőrápoló, visszazsírozó hatóanyagok, a száraz 

bőrűek számára pedig ilyenkor jön el a tusolóolajok ideje. 

- Fürdés után normál bőrre ápoló, hidratáló testápolót használjunk, a száraz 

bőrűek pedig kipróbálhatják a gazdag testvajakat. 

- A hidegben összehúzódnak az apró erek, romlok a fejből vérellátása, így 

kevesebb tápanyag jut a hajhagymákhoz. Érdemes tehát természetes 

anyagból, például pamutból készült sapkával melegen tartani ezt a területet, a  

hajmosáshoz, pedig kímélő sampont, tápláló balzsamot és langyos vizet 

választani. 

 

 

 

 

2013. november 27-én a Vépi „Hangulat” nyugdíjasokból álló színjátszó csoport 

vendégszerepelt klubunkban. Őszi kavalkád címmel, vidám műsorral kedveskedtek 

vendégeinknek. A programban vers, mókás történet, citera előadás, nóták, 

táncdalok, cigány dalok éneklése szerepelt. Színvonalas műsorral sikerült a 

vépieknek ismét jó hangulatot varázsolni az ott töltött egy órában.   

Köszönjük a hangulatos perceket.  
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Beköszöntött a hidegebb idő, a teázás időszaka. Kinek ne esne jól egy gőzölgő, 

finom tea egy hideg nap után? Ám sokan nem csak ilyentájt isszák ezt a jótékony 

italt. Sok helyen különleges kultúrája, hagyománya van a teafogyasztásnak. Valóban 

jó lenne, ha mi sem csak ilyenkor innánk teát, hiszen nagyon jó hatással van 

szervezetünkre!  

 

A tea 

  

A tea Kína déli tartományaiban, a Kínai-tengertől Tibetig húzódó sávban őshonos. A 

levelei miatt kezdték a cserjét termeszteni. Belőlük készült az illatos főzet, a tea. 
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A tea számtalan olyan anyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a különböző 

betegségek kialakulását. Ráadásul a tea kémiai összetevői regenerálják az 

immunrendszert, ennek következtében a téli hidegben vagy megfázás esetén nem 

csoda, ha egy bögre, forró, illatos tea után vágyakozunk. A 

teában antioxidáns hatású flavonoidok vannak, amelyek képesek elnyelni és 

hatástalanítani a potenciálisan ártalmas szabadgyököket. Egy csésze tea mintegy 

200 mg flavonoidot tartalmaz, ennek nagy része a forrázás első percében 

beleoldódik a teába. Teintartalma miatt éberséget kölcsönöz a testnek, de a kávé 

koffeinjével ellentétben nem terheli a szívet, fokozatosan szívódik fel és a hatása is 

tovább tart. 

  

A teázásról 

  

A tea valamikor az uralkodók itala volt. Mint a legtöbb szokás, a teázás is idővel 

meghonosodott, s egyre nagyobb szerepet játszott a magánházaknál is. Kialakultak 

a tea elkészítésének és felszolgálásának szabályai. Eredetileg a szerzetesek itala 

volt, majd később a kolostor faian kívül is népszerűvé vált. 

 

  

 

 
  

 

 

A tea rendszeres fogyasztása a megfigyelések szerint több 

krónikus betegség kialakulásának esélyét csökkenti. Munkához, tanuláshoz, 

társasági összejövetelekhez alkalmas a teázás, hiszen élénkítő hatása kedvező 

bármely időtöltésnél. 

  

 

 

 

 

 

http://www.enportal.hu/antioxidans.html
http://www.enportal.hu/betegseg-.html
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Teaházak 

  

Régen a teaházak a társas érintkezés színterei voltak, ahol már nem a szertartás 

dominált. A tea mellett üldögélve kedélyesen társalogtak, filozofálgattak, olykor még 

sakkoztak is. 

  

  

  

A teaházak kínálatának köszönhetően még azok az emberek is előszeretettel 

fogyasztják ezt az italt, akik eddig inkább a kávé vagy kakaó mellett tették le a 

voksukat. A teaházak kialakítása, környezete, kínálata illatai és varázsa magával 

ragad. Egy didergős estén ki ne szeretné idejét egy ilyen meghitt helyen tölteni egy 

gőzölgő, finom tea társaságában. 

  

A teázás kultúrája 

  

A kínaiak a teáról azt tartották, hogy ápolja és meghosszabbítja az életet, ezért 

eleinte orvosság gyanánt itták. A kínai bölcsek szerint, aki a teát issza, annak 

szellemi képességei tiszták és frissek lesznek. A tea megszabadít a testességtől és 

elűzi az álmosságot. Miért is terjedt el ilyen gyorsan a tea világszerte? Anno, Kína 

több tartományában nagyon rossz volt az ivóvíz, ezért forrázva, teával tették 

élvezhetővé. A szárított leveleket kőmalmokban porrá őrölték, amikor pedig 

Európába is eljutott a tea, Kínában már nem a porteát használták, hanem a 

megszárított leveleket forrázták le. Ezt a készítési módot vették át az európaiak. 

Japánban még ma is szertartásos keretek között fogyasztják a zöld teát. Angliában 

pedig fontos kísérője a teázás az étkezéseknek és a társasági életnek. 
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 Rossz szokások 
  

Sajnos már gyermekkorban hozzászoktatjuk a kicsiket a tea édes ízéhez – pedig a 

gyógynövények főzete igenis veszíthet hatásából, ha cukorral kombináljuk. 

Édesítsünk inkább mézzel vagy egyéb természetes édesítővel. Ízesítsd friss 

citromlével, ami még jobban kiemeli az ízét és még a citrom jótékony hatásait is 

élvezheted egy csésze forró teában. 

A kemény víz tönkreteheti a legfinomabb tea ízét, aromáját is. Ügyeljünk rá, hogy a 

10 keménységi fokot ne lépjük át. Érdemes ásványvízből vagy forrásvízből 

elkészíteni melengető italunkat. 

  

  

 A klubtagok részére teadélutánt szerveztünk, ahol finomabbnál finomabb teákat 

kóstolgattunk.  
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Az Idősek Klubjai az alábbi címeken találhatók: 

 

 I. számú Idősek Klubja 
Szombathely, Gagarin u. 24. 

Vezetője: Meskó-Csépány Zsanett 

Tel.: 94/510-284 

       

 II. számú Idősek Klubja 
Szombathely, Karmelita u. 2/C 

Vezetője: Horváth Judit 

Tel.: 94/314-185 

 

       III. számú Idősek Klubja 

Szombathely, Váci M. u. 1-3. 

Vezetője: Szegedi Marietta 

Tel.: 94/311-320 

 

 IV. számú Idősek Klubja 
Szombathely, Barátság u. 22. 

Vezetője: Ujvári Andrea 

Tel.: 94/314-574 

        

 V. számú Idősek Klubja 
Szombathely, Pozsony u. 47.  

I. számú Gondozási Körzet: Lőrincz Attiláné Andi vezető gondozónő 

Tel.: 94/505-315 

 

Megjelenik évente 4 alkalommal. 

A lapot kiadja a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat, 9700 Szombathely, Széll K. u. 4. Tel: 94/505-281 

Szerkesztette: Kergyikné Léránt Erika foglalkoztatás- és programszervező 


