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2015. február 16-án került sor Nefelejcs Kórusunk szereplésére a Premontrei Rendi 

Szent Norbert Gimnázium dísztermében. 

Király Katalin, aki immár másfél éve számos feladata mellett felvállalta, hogy segíti az 

I. sz. Idősek Klubjának Nefelejcs Kórusát, Kodály Zoltán nagy tisztelője. Kodály 

Zoltán egész életében hitt abban, hogy a zene örömet és felszabadultságot hoz az 

emberek mindennapjaiba, a csoportban éneklés pedig felszabadító és 

csoportösszetartó hatással bír és ez a hit, valamint a nevéhez fűződő gondolat - 

„Legyen a zene mindenkié” - volt az eszmei háttere a kora estébe nyúló koncertnek. 

Király Katalin ötletének megvalósítását a Premontrei Rendi Szent Norbert 

Gimnázium igazgatónője is támogatta, helyet adott a rendezvénynek, és így 

megvalósulhatott, hogy különböző korosztályok együtt hallathassák hangjukat. 

Színpadra léptek az óvodás korosztályt képviselve a Katicák Gyermekkórusa, a 

Reguly Antal Általános Iskola elsős kisdiákjai, a Brenner János Általános Iskola 

nyolcadik osztályos diákjai, a Dési Huber Általános Iskola tanulói, a Premontrei Rendi 

Szent Norbert Gimnázium fiúkórusa, az Erkel Kórus és végül a Nefelejcs Kórus. 

Kórusunk Tinódi Lantos Sebestyén életútját, munkásságát elevenítették fel dalain 

keresztül. A muzsika szeretete, élvezete minden korosztályban jelen van, ez a 

rendezvény is ezt kívánta bemutatni. Szívet melengető, mosolyt fakasztó délután 

volt, köszönjük!  
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Az idei év februárjában az I. sz. Idősek Klubjában is elkezdődött a gerinctorna 

Zsenák Keresztes Kinga vezetésével. Örömmel vettük és fogadtuk őt, akinek 

személyében egy nagyon szimpatikus, energikus hölgyet ismerhettünk meg. Az 

általa végzett és nekünk mutatott gyakorlatok jó hatással voltak ránk, a komoly 

mozgást követően elfáradtunk, de ezt a jótékony fáradságot szívesen éreztük. Várjuk 

a következő alkalmakat! 

I. sz. Idősek Klubja 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallottuk, hogy a Székesegyház mellett már régebben nyílott egy teaház, ahol 

sokféle finom üdítő és gyógytea kapható, kóstolható. Egypáran a klubtagok közül 

felkerekedtünk és elindultunk megnézni a teaházat, hogy személyesen is 
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meggyőződjünk minderről. Igényesen berendezett, finom illatú helyiségbe értünk. A 

finom teák mellett sok, szép kézműves terméket, kerámia tárgyakat, 

ajándéktárgyakat, gyertyákat láttunk, amelyeket meg lehetett vásárolni. Bennünket 

egy kedves fiatalember fogadott és szolgált ki. A sok finom és egészséges tea, 

szörp, üdítő közül alig tudtunk választani. Végül mindenkinek sikerül valamit találni: 

bodzateát, mentateát, gránátalmalevet. A teázás mellett jól elbeszélgettünk és 

elnézegettük a körülöttünk lévő gyönyörű tárgyakat. Szeretnénk még máskor is 

eltölteni egy ilyen teás délutánt. 

Székely Judit gondozónő  
I. sz. Idősek Klubja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyan nem óvodás korú gyermekek vagyunk, de mégis mi is tudunk örülni egy kis 

hagyománynak, egy kis vidámságnak. 2014. év végén most is jött hozzánk a Mikulás 

az I. számú Idősek Klubjába, de most a Krampuszát is elhozta hozzánk, aki egyik 

társunkat magával is akarta vinni, de mi nem hagytuk!!! 
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A karácsony előtti időszak a klubban nagyon mozgalmasan telt. Jártak nálunk a 

Pedagógus Kórus tagjai, Polgármester Úr és képviselő társai, a Kereskedelmi és 

Vendéglátói Szakképző Iskola diákjai és Szakál Elemér lelkész. 

A Pedagógus Kórus a Nefelejcs Kórussal karöltve, karénekelve járultak hozzá a 

karácsonyi készülődéshez. Magával ragadott bennünket a dal, a zene. Tavasszal 

várjuk őket vissza, nagy-nagy szeretettel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Puskás Tivadar polgármester úr 2014. év karácsonyán az I. sz. Idősek Klubjába 

látogatott el, és itt köszöntötte a város másik négy idősek klubjának tagjait is. 

Szimbolikusan átadta az ajándékokat! Mindegyik klubból eljöttek, hogy jelképesen 

átvegyék és megköszönjék az ajándékokat, Németh László Csaba klubbizottsági 

elnök kedves szavakkal, Faller Pálné a II. számú Idősek Klubjából szép verssel, a 

Nefelejcs Kórus az I. számú Idősek Klubja részéről pedig gyönyörű énekkel tette ezt 

a klubtársak nevében.  

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 
 

 

A Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola diákjai nagy létszámmal jöttek 

hozzánk szerepelni. Kicsi helyre zsúfolódva, szép előadást kaptunk Tőlük ajándékba!  

Köszönjük Nekik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakál Elemér lelkész beszélt az ünnepről, szeretetről, ünnepi jókívánságokról. 

Békés, boldog, vagy áldott legyen az ünnepünk? Ő áldott ünnepeket kívánt 

mindnyájunknak.  
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A 2015-ös évet az I. számú Idősek Klubjában mulatozással kezdtük, jó szokás 

szerint. Táncoltunk, virsliztünk, tomboláztunk, megint táncoltunk, énekeltünk, 

énekelve táncoltunk. Másnap fájt ám minden porcikánk, de ez nem érdekelt senkit. 

Nem baj, legközelebb ugyanígy mulatunk, amíg a lábunk bírja! Volt, akinek a 

hozzátartozója szintén kedvet kapott és táncra perdült, ahogy a képek is mutatják. 

Boldog újesztendőt és jó egészséget kívánunk mindenkinek a 2015. évre! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 
 

 

A találkozás és az éneklés öröme csalt mosolyt a nyugdíjas énekkarok 4. „randevúja” 

300 résztvevőjének arcára a felújított művelődési házban. A napokban megtartott 

rendezvényen zsúfolásig megtelt a megszépült művelődési ház nézőtere 

vendégdalosokkal és helybeli érdeklődőkkel. Nem kis feladatra vállalkozott - 

Csepreg, Répcelak, Szombathely után -  a 715 lelket számláló Ivánc önkormányzata  

Gyarmati Tiborné polgármester vezetésével, valamint seregnyi helybeli fiatal 

közreműködésével. Utóbbiak „Legyen hozzá közöd!” jelszóval (történetesen éppen a 

fiatal önkéntesek napján) a forgalomirányításban éppúgy részt vettek - csak úgy 

ömlött az eső -, mint a vendégek kiszolgálásában. 

A helybeli Bedi Józsefné Áprily Lajos Március című versével köszöntötte a 

megjelenteket:…..ugye, zeng a szíved!” A szombathelyi Schütz Jánosné vállalta a 

műsorvezetést, ünnepi köszöntőt Gyarmati Tiborné mondott (1990. óta Ivánc első 

embere). Vázolta a több mint másfél évtizede önállósult falu gyarapodását, idézte, 

Kányádi Sándort: „Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradni, ha megfogjuk 

egymás kezét.” A találkozás fontosságáról szólt, a lelkek kitárulkozásáról, s hogy 

mindenki a legjobbat szeretné nyújtani. (Utóbb csendben hozzáfűzte: vajon a fiatalok 

követik a példát?) Ezt követően vette kezdetét a produkciók sora; tizenkilenc vasi 

nyugdíjas énekkar fellépése következett. A szebbnél szebb ruhákba öltözött dalosok 

kitettek magukért; igaz, érződött némi kezdeti – egészséges – izgalom, utóbb meg az 

önfeledt együtt dalolás öröme.  

A fellépő énekkarok a következők voltak:  Ivánci Népdalkör, Tápláni Gyöngyvirág 

(Táplánszentkereszt), Latex Kórus (Szombathely), Dalkör (Vassurány), Mama Kórus 

(Olaszfa), Citeratrió (Répcelak), Szív a szívért (Szombathely), Nötye (Nádasd), Vépi 

Nefelejcs (Vép), Aranypatak (Torony), Nefelejcs Kórus (Szombathely), Asszonykórus 

(Viszák), Nyugdíjas Énekkar (Csepreg), Sozz Kvartett (Egyházashetye), 

Nyugdíjasklub (Répcelak), Őszirózsa (Vasvár), Hetyei Daloskör (Egyházashetye), 

Békefi Antal Népdalkör (Szentgotthárd), Répcementi Férfikar (Bük). Az értékelés 

tiszte Bárdosi Balázs tanár úrnak jutott. 

Jövőre, az 5. találkozót Bükön rendezik meg. Szijj Ferenc a büki Répcementi 

Férfikart immár a negyedik éve vezeti: „Amikor összejövünk, örülünk egymásnak. Az 

éneklés másodlagos, igaz, kemények a próbák, de jó hangulatban zajlanak. Tavaly 

óta egyébként, Barta András kérésére a Vassurányi Dalkört is irányítom. Ebben a 

globalizált világban annyira atomizálódik mindenki, hogy már maga az is élmény, 

hogy összejön tíz-tizenkét ember, és jól érzi magát. A falusi emberek nyitottak, 

egyszerűek, pózolástól mentesek.  
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Persze, hogy soha sem fogunk fellépni a Milánói Scalában, hiszen mi elsősorban 

magunknak énekelünk. Az persze külön öröm, ha ez másoknak is tetszik. Zárásként 

együtt énekelt a tizenkilenc dalkör:  

„Mert az élet akkor szép, ha messze száll a dal, / Egyenlő eséllyel fújja öreg, fiatal.” 

Szenkovits Péter írása 
A cikket gyűjtötte Baán Imréné I. sz. Idősek Klubja 

 

 

A házasságkötés, a lakodalomtartás legjellegzetesebb ideje a vasi falvakban a 

farsang volt: leginkább Vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig köttettek a házasságok. 

A lakodalmak vendéghívói, vőfélyei (nevezték vidornak, vigyornak, sereghajtónak is), 

feladatuk ellátásánál különleges kellékekkel adták tudtára, hogy éppen egy sajátos 

szerepet töltenek be. 

A legáltalánosabban elterjedt szokás volt a kalapjuk felszalagozása: a meghívott 

család kötött új szalagokat, ezzel jelezvén, hogy elfogadják a meghívást. A háztól 

házig járó vendéghívó vállán csutorát vitt, s kínálgatta az útjába tévedőket. A bort a 

meghívottak házánál vagy a kocsmában töltötték fel újra meg újra. Különleges 

kelléket - vendéghívó botot – is hordhatott. Ezt is felszalagozták, néha fel is 

virágozták. 

Alkalmanként fokost használtak vendéghívó botként. A fokos, mint kézi fegyver 

használata a nemesek előjoga volt: előszeretettel hordták a kisnemesi közösségek 

tagjai. Így lett a fokos lakodalmi kellék. A 20. századra az eredetit, fából készült fokos 

váltotta fel. Megyénk déli – elsősorban szlovén falvaiban e fokosok fejét 

sündisznóbőrrel vonták be, hogy veszélyesebbnek tűnjenek. Vendéghívó botok a 

Savaria Múzeum néprajzi gyűjteményébe főképp ma Szlovéniához tartozó 

településekről kerültek: pl. Bellatincról, Battyánfalváról, Kőhidáról, Muracsermelyről 

és Musznyáról. Volt csupán félgömb formájú véggel ellátott vendéghívó bot is. A hívó 

ezzel riogatta az őt hergelő gyerekeket. 

A vendéghívó csizmájára ritkán csengettyűket is kötött. Aki vendéghívóként két 

kulccsal járt, az egyikbe köleskását töltött, hogy abból kínálva tréfálja meg azokat, 

akikkel az utcán összetalálkozik. 

Horváth Sándor néprajzkutató írása, Savaria Múzeum 
A cikket gyűjtötte Góczán Károlyné I. sz. Idősek Klubja 
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Az Idősek Szabadegyeteme idei előadását Dr. Nagy Éva belgyógyász, háziorvos 

tartotta, melynek témája az idős kori személyi higiénia volt. A beszélgetés érdekes és 

hasznos volt, kérdéseinkre a doktornő kedvesen, részletesen válaszolt. 

A következő előadásra február hónapban került sor, ahol Dr. Szabó Mihály 

pszichiáter beszélt az idős korral járó lelki változásokról. Régen hallottam ennyire 

lebilincselő, magával ragadó előadást, amelyet személyes hangvétele tett még 

élvezetesebbé. Nemcsak korunk, nehéz mozgásunk miatt álltunk fel nehezen a 

székünkről. Köszönjük mindkét előadónak a tartalmas délutánokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi klubunk, az I. sz. Idősek Klubjának tagjai (is) nagyon szeretik a zenét, zenés 

műsorokat, táncokat. Gyakran gondolkodunk rajta, hogy mivel lehetne szórakoztatni 

a zenekedvelő társaságot. A nagyobbik társalgóban felállítottuk a „zeneszolgáltató” 

gépet és elkezdődött a kérések, kívánságok teljesítése. Sokféle kérés érkezett, és mi 

nagyon szívesen tettünk eleget a kívánságoknak. Olyan jól sikerült az „önök kérték”, 

hogy a kívánók dalra fakadtak. 

A sikeren felbuzdulva megígértük, hogy még sokszor fogunk ilyen 

kívánságműsorokat csinálni. 

Székely Judit gondozónő 
I. sz. Idősek Klubja 
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Elhatároztuk, hogy havonta legalább egy alkalommal jobban odafigyelünk 

egészségünkre. Ez a nap január 15-e volt, amikor délelőtt vérnyomásméréssel, 

testsúlyméréssel kezdtünk. Ezt követően az egész testet átmozgató tornával 

folytattuk. Péntek Ferenc klubtagunk segítségével gyümölcsöket, zöldségeket 

vásároltunk, amiből vitaminbombát készítettünk, színre és ízre egyaránt kívánatos 

gyümölcsturmixot. Jó ebédhez jó innivaló dukál, ami nemcsak finom tokaji „szőlőlé” 

lehet. Elfogyott, az utolsó cseppig!!! 

 

Szakály Tamásné gondozónő 
I. sz. Idősek Klubja 

 

 

 

 

 

 

Mint minden évben most is nagyon 

készültünk a farsangi mulatságra. Sok 

egyeztetés után végre kitűztük a napot, 

ami mindenkinek megfelelt és a zenész is 

el tudott jönni. Sokat tanakodtunk, hogy 

milyen jelmezbe bújjunk, és hogy 

meglepetést is szerezzünk a 

klubtagoknak. Mindenkit arra buzdítottunk, 

hogy vegyen részt a mulatságon, és hogy 

öltsön ő maga is jelmezt. Így 

tanácsainkkal és parókakészítéssel segítettünk a bátor jelentkezőknek. A klub 

dolgozói a Harisnyás Pippi megelevenítését választották. Már hetekkel korábban 

nekifogtunk és mindenkinek megcsináltuk a jellegzetes „Pippi” parókát. Mindenki 

ízlése és fantáziája szerint választott ruhát magának.  
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Emellett volt még egy indián pár, egy gyönyörűséges leány bőrbe bújt férfink, egy 

éppen rizst szemezgető kínaink, egy varázslónk, két bohócunk, egy dugóhúzónk, és 

aki mindezt levezényelte egy rátermett vőfély.  

A felvonulás után volt a fánkevés, tombolasorsolás és zenés mulatság sok tánccal és 

jókedvvel. Jó érzéssel állapítottuk meg, hogy az idei farsang is jól sikerült. 

Székely Judit gondozónő 
I. sz. Idősek Klubja 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a himnusz 

megírását. Ennek ellenére 1989-től január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, 

és 1993-tól már a pedagógusokat is ekkor tüntetik ki. 

A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza. Az 1815-től 

Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek 

fokozódása idején, 1823. januárban írta hazafias költészetének legnagyobb remekét, 

a Hymnust. Először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg, a kéziraton 

még szereplő „Magyar nép zivataros századaiból” alcím nélkül, 1832-ben, Kölcsey 

munkáinak első kötetében már a szerző által adott alcímmel látott napvilágot. 
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A Himnusz megzenésítésére 1844-ben került sor pályázat keretében, amelyet Erkel 

Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere nyert meg a zsűri ítélete szerint. A művet 

1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban, hivatalos állami ünnepségen 

1848. augusztus 20-án csendült fel először. A 192 éves Himnuszt a közmegegyezés 

tette nemzeti imádságunkká, hivatalosan azonban csak az 1949. évi alkotmányt 

alapjaiban módosító 1989.évi XXXI. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába. A 

magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád 

zongoraművész vetette föl 1985-ben, majd a Hazafias Népfront fórumain hívta fel a 

figyelmet egy ilyen ünnep fontosságára. „Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, 

hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen 

ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel 

gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is”- mondta a 

kezdeményező.  

Azóta a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik 

január 22-e alkalmával a magyar kulturális értékekről. Díjakat adnak át, koncerteket 

rendeznek, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. Többek között ekkor 

adják át a Márai Sándor-díjat, a Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat és a Bessenyei 

Ferenc Művészeti Díjat, valamint a közművelődés minőségfejlesztéséért járó 

Minősített Közművelődési Intézmény Címet és a Közművelődési Minőség Díjat, a 

legjobb szolgáltatást nyújtó könyvtáraknak a Minősített Könyvtár Címet, Kolozsvárott 

pedig az Erdélyi Magyar a Kortárs Kultúráért Díjat. 

 
Góczán Károlyné  

I. sz. Idősek Klubja 

 

Zseli Imrénétől búcsúztak el az I. számú Idősek Klubjának a nyugdíjasai. A 

klubbizottság elnöke kedves szavakkal mondott útravalót, majd  versek következtek, 

amit a nyugdíjasok mondtak el. Negyven év az nagyon hosszú idő, de most az aktív 

munkának vége. Szeretett vezető illetve gondozónk igénybe veheti élete végéig tartó 

szabadságát. 

Zsuzsát szerettük, mert jó vezető és gondozó volt, felhívtuk a figyelmét arra, hogy 

csak a ma és a jelen érdekelje, a jövővel ne foglalkozzon. Nyugdíjas társaim jó erőt, 

egészséget és hosszan tartó nyugdíjas éveket kívántunk neki és átadtuk 

ajándékunkat, aminek nagyon örült. 
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Befejezésül Zsuzsa megköszönte az ajándékot és megvendégelt bennünket. Azzal 

fejezte be gondolatát, hogy sokszor gondol erre a kis csapatra, akiktől olyan sok 

szeretetet kapott és ezt az érzést nem lehet elfelejteni. Mindenkinek jó erőt és 

egészséget kívánt! 

Góczán Károlyné 
I. sz. Idősek Klubja 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Köszöntő 
 

Bort, búzát, békességet a 
szeretet kísérje életeteket. 
Bánat ne érje szíveteket. 

Egymásért élni szép dolog, 
ez új esztendőben legyetek 

Nagyon boldogok! 
Ezt kívánja: 

 
Dr. Nagy Bálintné Évike néni az I. sz. Idősek Klubjából 
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Február 26-án  farsang alkalmából, igaz csak rövid időre, de beköltözött a Besenyő 

család a II. számú Idősek Klubjába. A szeleburdi családnak most is sikerült mosolyt 

csalni mindenki arcára. A farsangi mulatság jelmezes bemutatókkal, cigánytánccal, 

tombolával és tánccal folytatódott. Mindenki addig ropta, amíg bírta szusszal, és még 

tovább is. 
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Februárban látogatóban voltunk az Acsádi Szociális otthonban.  

Meglátogattuk volt kórustársunkat Varga Gyuláné Erzsi nénit, s ha már farsang van, 

akkor egy kis műsorral kedveskedtünk az otthon lakóinak is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez év január 27-én az Irodalmi Kávéház keretében emlékeztünk a magyar kultúra 

napjára.  

Az ünnepségnek a IV. számú Idősek Klubja adott otthont. A helyszín zsúfolásig 

megtelt. Elhangzott, hogy a magyar kultúra napját 1989. óta január 22-én ünnepeljük 

annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a Himnuszt 

Szatmárcsekén. A Kávéházban leginkább Weöres Sándor műveit hallhattuk 

legnagyobb számban, az előadók nagy átéléssel, teljes szívvel, lelkesedve olvasták 

fel a verseket. A szünetben vendéglátóink friss kávéval, illatos süteményekkel 
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kínáltak minket. Ezt követően Tinódi Lantos Sebestyén életéből hallhattunk 

részleteket. Az ő krónikáiban maradtak fent az akkori várostromok történetei.  

Műveltsége - zenei, irodalmi és történelmi téren messze meghaladta a korát.  

1554-ben jelent meg Kolozsváron műveinek gyűjteménye, amelyből az I. számú 

Idősek Klubjának Nefelejcs kórusa adott elő egy színes és szép válogatást. Ezután 

ismét versek következtek a magyar irodalom gyöngyszemeiből. Petőfi Sándortól, 

József Attilától és Wass Alberttől hallhattunk szebbnél szebb verseket. Néhányan 

saját költeményekkel rukkoltak elő, melyek a hazaszeretetről, emberségről, az igaz 

barátságról szóltak. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a szíves vendéglátást a 

IV. számú Idősek Klubja Vezetőjének. Végezetül Weöres Sándor „Boldogság” című 

verséből szeretnék idézni: 

 

„ Hidd el, ha egyszer meghalunk, 
 

Föl a felhőbe suhanunk. 
 

Vének leszünk és ráncosak, 
 

De szívünkben virágosak” 
 

Taletovicsné  Berzsenyi Anna  III. sz. Idősek Klubja 
 
 

 
 

 

 

 

 

Karácsony Jézus Születésének, a szeretetnek az ünnepe, talán a legszebb 

keresztény ünnep. A szépen feldíszített karácsonyfa mellett a szívünket is ünneplőbe 

öltöztetjük, türelmesebbek, megbocsátóbbak, toleránsabbak,”szerethetőbbek” 

leszünk az adventi időszakban. November vége és december nálunk a klubban a 

karácsonyi készülődésről szólt. Klubvezetőnk, Marietta és gondozóink változatos 

foglalkozásokat, programokat állítottak össze. 
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Adventi koszorút kötöttünk, karácsonyi mécseseket készítettünk decopage 

technikával, só-liszt gyurmából karácsonyfadíszeket, kartonból, színes papírból 

angyalokat és karácsonyi dekorációt. Szívbe markoló novellákat, történeteket 

olvastak fel nekünk a dolgozók, karácsonyi énekeket tanultunk. Ünneplőbe 

öltöztettük a klubbot is. A szépen feldíszített asztalokra mécsesek kerültek, a 

levegőben szegfűszeg és vanília illata terjengett, az adventi koszorúkon minden 

gyertya égett. A dolgozók és a klubtagok karácsonyi műsort adtak elő - dalokból, 

versekből, történetekből. Visszaemlékeztünk a régi időkre, gyertyát gyújtottunk 

azokért, akik már nincsenek velünk. A megható és ünnepélyes hangulat sok 

klubtársunk szemébe könnyeket csalt. Ezután a dolgozók saját készítésű ajándékkal 

és szaloncukorral kedveskedtek nekünk, majd egy-egy pohár pezsgővel kívántunk 

egymásnak kellemes ünnepeket. A pohárköszöntő után helyet foglaltunk a szépen 

megterített asztaloknál és elfogyasztottuk a finomságokat. 

Amikor jóllaktunk, beszélgettünk, énekeltünk, nosztalgiáztunk. Átéreztük a  

karácsony  csodáját, amely ilyen közel  hozta  egymáshoz az embereket. 

 

Köszönjük a klubvezetőnek és a dolgozóknak ezt a szép programot! 

 

Hokker Imréné III. sz. Idősek Klubja 
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Az Irodalmi Kávéház programjaként a IV. számú Idősek Klubjában megemlékezést 

tartottunk a Magyar Kultúra Napjáról. A klubtagok a megyéhez kötődő költők 

műveiből olvastak fel verseket, prózarészleteket. Felelevenítettük az ünnep eredetét, 

a reformkor pezsgő kulturális életét. Korabeli zenét hallgattunk, képzőművészeti 

alkotásokat vetítettünk. A megemlékezést színesítette az I. számú Idősek Klubja 

Nefelejcs kórusának dalcsokra, melyet a Sárvárhoz kötődő Tinódi Lantos Sebestyén 

műveiből állítottak össze. A kórus vezetője, Király Katalin ismertette a költő életútját, 

művészetének jelentőségét.  

IV. sz. Idősek Klubja 
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Február 11-én tartotta a IV. számú Idősek Klubja a 2015. évi farsangi bálját. A 

rendezvényen álarcos, álruhás vendégek is részt vettek.  A hangulatot emelte a két 

vidám jelenet, amelyek közül az elsőben a hagyományos értékrend és a modern 

technika vívmányainak egymás mellett élését láthattuk Koroknai Anikó és Horváth 

Tamásné Betti előadásában.  

A másik humoreszkben Gombás Lajosné és Kovácsné Molnár Andrea csillogtatta 

meg humorát.  

 
Mindenki nagyon jól érezte magát, és fáradhatatlanul ropta a kitűnő zenére a táncot. 
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Március 7- én lépett a szép korúak klubjába kedves klubtagunk, Elvira néni. A 

klubban a rövid megemlékezést a gratulációk hosszú sora követte. Dr. De Rivó 

Károlyné fiatalos energiával, aktivitással megáldva saját sütésű süteményekkel 

kedveskedett társainak. Elárulta, hogy a fiatalságának titka az, hogy mindig pozitívan 

szemléli a világot, sokat dolgozik, most is maga gondozza a badacsonyi kertet.  

 
Nagyon jó erőt, egészséget és további fiatalos lendületet kívánunk neki! 
 

IV. sz. Idősek Klubja 
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2015. február 5-én rendeztük meg az V. számú Idősek Klubjában a farsangi 

mulatságunkat. Mivel a tavalyi év során nem került megrendezésre, a klubtagok 

nagyon örültek, hogy ismét farsangolhatnak, így nagyon magas számban 22-én 

vettek részt a farsangolásunkon. A dolgozók közül mindenki, és a klubtagok közül is 

páran jelmezbe öltöztek.  Az ünnepségen igazi terülj-terülj asztalkám várta a 

mulatság résztvevőit, két klubtag fánkot sütött, többen rágcsálnivalóval és üdítővel 

készültek, mi dolgozók szintén fánkkal, hókockával, keksztekerccsel és sajtos szállal  

vártuk klubtagjainkat. Örömömre a zeneszó hallatán sokan táncra perdültek, és 

nagyon jó hangulat alakult ki. Remek alkalom volt, hogy a régi és az új klubtagok 

alaposabban megismerjék egymást. Többen pozitívan jeleztek vissza számunkra a 

rendezvényről, sőt elmondásuk szerint ismerőseiknek is elújságolták, milyen jól 

érezték magukat.  Úgy gondolom remek évnyitó volt, nagyon sok hasonló jó 

rendezvényben lesz részünk.  

V. sz. Idősek klubja 
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Ne ölj! 

- Vigyázok-e magam és mások testi épségére? 

- Étkezésem (pl. nassolás), pihenésem a helyén van, arányos? 

- Mozgással, sétával őrizem-e az egészségem? 

- Nem szedek-e össze-vissza gyógyszereket? 

- Figyelmes vagyok a közlekedésben: lámpáknál, úttesten? 

- Haragosom nincs? Tudok megbocsátani, nem felhánytorgatni a régi sérelmeket, 

bűnöket? 

- Van-e türelem a vásárlásnál, a közlekedésben? 

- Másoktól elvárom, hogy türelmesek legyenek hozzám- tudok-e én is türelmes lenni 

velük? 

- Szitkozódok-e, átkozódok-e? 

- „Szálka-gerenda”- Van helyes önkritikám? 

- Elfogadom-e alázatossággal a kritikát, a segítő figyelmeztetést? 

- Hiúságomban úgy gondolom-e, hogy mindent én tudok jobban? 

- „Nem halni készülök”: az életet választom- a keresztet is vállalva? 

 

Ne paráználkodj! 
- Gondolattal? Szóval (beszédem) Cselekedetem (magammal se!) TV, újságok? 

- Fiataloknak az evangélium, az Egyház tanítása szerinti vagy világias tanácsokat adok 

(fiú-lány kapcsolat, házasság, családtervezés)? 

- Érvényes egyházi házasságban élek (volt templomi esküvő)? 

 

Ne lopj! 
- Helyes-e az időbeosztásom? 

- Nem lopom-e mások idejét? (Túl sokat beszélek telefonon, terhelem a másikat, stb.) 

- Hanyag vagyok-e, alkudozok-e a munkavégzésben („majd…”)? 

- Nem vagyok-e túl közömbös embertársaim iránt („nem érdekel”)? 

 

Ne hazudj! 
- Őszinte vagyok-e? Nem szépítem a dolgokat? 

- Megszólok-e másokat, kibeszélem-e hibáikat? (Pl. fiatalok hibáinak felnagyítása, stb.) 

 

Irigység 
- Mennyire bánt, ha engem nem dicsérnek meg (bezzeg a másikat!)? 

- Tudok-e örülni mások sikereinek, eredményeinek, elismertségének? 

- Szívesen adok-e, osztogatok-e javaimból vagy helytelenül gyűjtök („majd jó lesz 

még”, helytelen ragaszkodások…)? 

- Lezártam-e a múltat? Fiatalkori bűneim is lerendeztem, meggyóntam (pl. szexuális, 

helytelen családtervezés, abortusz, házastársi hűség, gyereknevelés, mulasztásaim 

Istennel és embertársaimmal kapcsolatosan, stb.)? 
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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. 
Vezetője: Pálné Németh Adrienn 
Tel.: 94/500-501 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  


