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A hagyományokhoz hűen az idén is nagyon jól sikerült nálunk a szüreti bál. A 

gondozónők szépen feldíszítették az asztalokat és a termet. Mindenki elé egy fürt 

szőlő és lilahagymás zsíros kenyér került a tányérra, poharunkba pedig finom 

vörösbor. Jó hangulatban, versekkel és vidám bordalok közös éneklésével nyitottuk 

meg a szüretet. A bál fénypontja a szüreti esküvő volt, amelyet már nagyon várt a 

násznép. A vőlegény és menyasszony egymással szerepet cseréltek, így hatalmas 

nevetésbe torkollott a szertartás. Vendégeket is hívtunk, - a Kertbarátok 

Egyesületének tagjait - akikkel már évek óta baráti kapcsolatot ápolunk. A talp alá 

valóról és a fergeteges hangulatról DJ. Lajos gondoskodott. 

 
                               Papp Lászlóné klubtag 

VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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2016. december 14-én kirándulni indultunk Pannonhalmára. Első megállóhelyünk 

Vámoscsalád volt, ahol a helyi plébános úr várt és kalauzolt el minket. Az utcán egy 

szép, nagy jászol tárult a szemünk elé, bent a Jézuskával, báránykákkal és a 

pásztorokkal. 
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Közvetlenül mellette állt a Hősök Szobra és a gyönyörű Szent Márton templom, 

amely 1776-ban épült. 

A helyi plébános úr olyan kedves volt, hogy meghívott minket a plébániára egy kis 

beszélgetésre. Ez az épület 1886-ban épült, alatta boros pince található. Két idős 

néni, akik szintén a plébánián dolgoztak, megkínáltak minket pogácsával, Márton 

kiflivel, forralt borral, ami nagyon jólesett, meghozta a kedvünket. Sokan vásároltunk 

díszpoharakat, képeslapokat, tájképeket, amelyeken főleg a templom látszódott. Így 

nézett ki a Szent Márton diós kifli, amely a megemlékezés étele. 

 

 

 

 

 

 

Ezután megköszöntük a vendéglátást, és indultunk tovább Pannonhalma felé. 

Hamarosan megpillantottuk a 288 méter magas domb tetején található gyönyörű 

apátságot és a bentlakásos bencés gimnáziumot, amely a világörökség részét 

képezi, kelet-nyugat irányba épült. 

Belsejét képek és szobrok díszítik. Az altemplomban található egy oltár, előtte egy 

urna, tetején örökmécses ég. Az urnában egy császár szívét helyezték el, aki nagyon 

szerette Pannonhalmát, az apátokat és diákokat is. Utolsó kívánsága volt, hogy 

halála után a szíve Pannonhalmán pihenjen. 

 

 

 

 

 



4 
 

Az apátok kb. 35 féle gyógynövényt is termesztenek ültetvényeiken, amelyből teákat, 

oldatokat, cseppeket készítenek. 

 

 

 

 

 

A hatalmas könyvtárban kb. 3000-4000 db könyv található különféle nyelveken, 

közöttük 18 db kódex. 

 

 

 

 

 

Láttuk Szent István király és Ferenc József császár szobrát is. Ezután ajándékok 

vásárlása következett, hiszen az otthon maradottakra is gondolnunk kellett. 

Megköszöntük a sok értékes információt a szervezőknek, majd elindultunk hazafelé. 

Útközben még megálltunk Bogyoszlón, ahol szintén egy gyönyörű Szent Márton 

templom állott. Ilyen hatalmas templomot még nem is láttam faluhelyen, pedig 

higgyék el, már sok helyen megfordultam. 

 Az épületen belül megcsodálhattuk Szent István király festett képét, Szent Mártonét, 

Szent Lászlóét és Imre hercegét. 

Sok csodálatos élménnyel gazdagodva tértünk haza. Ezúton szeretném 

megköszönni a szervezőknek ezt a feledhetetlen kirándulást. 

 
Bársony István klubtag 

VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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November havában Európa szerte programok sorozatával emlékeznek Szent 

Mártonra. Nincs ez másképp szülővárosában, Szombathelyen sem. Szent Márton 

Szombathelyen az egykori Savariában született 316-ban vagy 17-ben.  

A római birodalom katonái közül vitézségével, jóságával, a betegek és a szegények 

iránti részvételével is kitűnt.  Ezt igazolja, hogy a franciaországi Amiens város 

kapujánál egy didergő koldusnak adta köpenye felét. Álmában Jézus elmondta neki, 

hogy Ő volt a koldus, akivel jót tett. A látomás hatására kereszténnyé lett, elhagyta a 

katonai pályát és térítő útra indult. Savariába hazatérve édesanyját is 

megkeresztelte. Később a franciaországi Politiers-ben kolostort alapított. 371-ben 

Tours-i keresztényközösség püspökének választották. A tisztség elől azonban 

megpróbált a baromfi ólba elbújni, ám a libák gágogásukkal elárulták. Ezért lett 

jelképe a lúd. Szent Márton jósága és emberszeretete püspökként is nagyon 

népszerűvé tette. Kandes-ban halt meg 397. november 8-án, és 11-én temették el 

Tours-ban. A frank királyok és Gallija védőszentje lett, az egész keresztény világon 

elterjedt tisztelete. Európában több mint 3 ezer település és templom viseli a Szent 

nevét. 

Góczán Károlyné klubtag 
IV. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 

 

 

Novemberben az „Egészségnapok” rendezvénysorozat keretében dr. Király Gabriella 

háziorvos tartott előadást  klubunkban.  Az egészség és aktivitás témakörében sok 

hasznos információval szolgált. Jó tanácsokat kaptunk táplálkozásunk mennyiségét 

és minőségét illetően, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásról, és a 

mindennapi mozgás fontosságáról. 
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A klubtagok kérdéseket tettek fel a doktornőnek, aki készségesen válaszolt. Endrei 

Judit Korhatártalanul című könyvét kaptuk ajándékba a doktornőtől, majd egy 

kötetlen beszélgetéssel ért véget a délelőtt. 

Ehhez az előadáshoz kapcsolódóan reform ételeket kínáltunk az időseknek. A különleges  

pástétomokat más-más ízű kenyereken kóstoltuk meg,  hozzá gyógyteákat, valamint egy 

vitamindús zöldséglevet ittunk. Megkóstolták az idősek az olívabogyót is, majd finom frissen 

sütött sütőtökkel zártuk a délutánt. Mindenki jóízűen fogyasztotta el a, finom és egészséges 

ételeket, italokat. 

Kovács Tímea gondozónő 
VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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Az Irodalmi Kávéháznak október 

hónapban a mi klubunk adott otthont. 

Megismerkedhettünk október híres 

szülötteivel, évfordulós költők, írók 

műveivel. A frissítő kávé, és 

sütemény elfogyasztása után ünnepi 

műsor következett.   

 

 

Felidéztük az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit, majd egyéni 

emlékek felidézése következett: 

 

„Az én 56-om” 

1956. őszén Szombathely utcáin víg kedélyű, mosolygós embereket lehetett látni, 

majd október 23-án Magyarország történelmet írt. Kitört a forradalom.  

A munkahelyemen, október 25-én azt az utasítást kaptuk, hogy menjünk ki a Király 

utcai ÁVH - székházba, és ellenőrizzük le a villanyórákat és a telefonokat, hogy nem 

törték-e össze őket a forradalmárok. .Semmi ilyen gond nem volt, de amikor 

lementünk a pincébe, nyöszörgést hallottunk a folyosó végéről Sok foglyot a tüntetők 

innen már kiszabadítottak, azt hittük senkit sem találunk ott. Közelebb mentünk és 

egy 35 év körüli fogoly feküdt ott. Beteg volt, hatalmas fájdalmai voltak, mert a lábai 

ki voltak forgóba tekerve, Akik a többieket kiengedték, őt nem vették észre. Vittünk 

neki két mankót, és kivittük az épületből. Feltettük egy teherautóra, amely meg volt 

rakva tartós élelmiszerrel és orvossággal, amit a pestieknek küldtek. Október 26-án 

futótűzként terjedt a hír, hogy a Püspöki Palota erkélyéről 11 órakor beszédet tart egy 

plébános Úr. Nagyon sokan arra vették útjukat, és pontban 11-kor megjelent az 

erkélyen Szendy László apát Úr, Szép beszédet tartott, melyet nagy taps fogadott. 

Elmondta, hogy ő is munkáscsaládból származik, édesapja a vasútnál dolgozik. Arra 
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kért bennünket, hogy szépen menjünk haza, ne csináljunk semmiféle rendbontást. 

Hatalmas tömeg, több ezer ember hagyta el a teret, mindenki ment a maga dolga 

után. Ekkor láttuk utoljára az apát Urat, pedig semmiféle uszító beszédet nem 

mondott. November 4-én letartóztatták. Ezek után városunkban újra csak szomorú, 

megkeseredett arcokat lehetett látni…. 

 

Bársony István klubtag 
VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„Az én 56-om” 

1956 nyarán, az érettségi után Vasváron töltöttem a nyarat. A városban szétszórva 

szórólapokat találtunk, amelyeket titokban hazavittünk. Lázítás, és valaminek az 

előkészítése volt kiolvasható ezekből a lapokból.  

1956 őszén egyetemre kerültem Budapestre. A várost még nem ismertük. A 

kollégiumunk a Rádió központnál a Bródy Sándor utca felől volt. Budán, a Bartók 

Béla körúton volt az egyetemünknek egy épülete, ide jártunk át ebédelni. 

Hallomásból tudtuk, hogy működik a Petőfi Kör. Október 22-ét megelőzően már részt 

vettünk a Petőfi Kör gyűlésén. Estig tartó és hangos szovjetellenes gyűlés volt. Itt 

idősebbek is felszólaltak, akikről nem tudtuk, hogy kik is valójában, hiszen esti 

egyetemisták is jártak ide. 



9 
 

Október 22-én az utcán láttuk, hogy a Rádió épületébe az ávósok géppisztolyokat 

hordtak be. 

Vacsorázni hazamentünk, este 10 óra körül szóltak, hogy még tart a gyűlés. Mi is 

visszamentünk, és éjfél utánig hallgattuk a gyűlésen felszólalókat. A fellelkesült 

társaság éjszaka akarta kinyomtatni a követeléseiket, a 16 pontot. A Honvédségi 

Tanszék vezetője azonban lebeszélte a társaságot erről a lépésről. Az egyetem 

vezetősége megígérte, hogy sokszorosítják ezeket a pontokat, és felszólította a 

diákokat, hogy mindenki menjen haza. Másnapra a már meg volt hirdetve a 

felvonulás. Engedélyt kellett kérni rá. 

Október 23-án, ebéd után már meg volt az engedély. A fővároson teherkocsik 

vonultak át. A pesti fiatalok a követeléseket tartalmazó szórólapokat osztották a 

sofőröknek, akik ezeket vidékre vitték. 

Mi, a Műszaki Egyetemről a Bem szoborhoz mentünk, közben a Petőfi szobortól is 

ide jött a tömeg. A Bem szobornál szavalatok hangzottak el, elénekelték a Szózatot, 

majd átvonult a tömeg a Parlament elé. A tömeg Nagy Imrét éljenezte, őt akarták 

vissza miniszterelnöknek. A Parlamentnél beszédet tartott Nagy Imre. Mi 

elszédelegtünk onnan, vissza kellett mennünk vacsorázni. A Múzeum körül láttuk, 

hogy nagy tömeg van. Csepeli munkások gépfegyverekkel jöttek. A Múzeumkertben 

este már sebesülteket is láttunk. 

Megjelent itt egy katonatiszt, akinek a gépkocsiját a nép majdnem feldöntötte, 

könnygáz bombákat dobáltak. A Rádió székházánál lévő kollégiumunkhoz 

visszamenni már nem tudtunk, pedig más útvonalon próbáltunk eljutni. Mindenütt 

lövöldözés volt, feldöntött villamosokat láttunk az utcán. A Nagykörút és az Üllői út 

sarkán éjszakáztunk. Gerő Ernő beszédet mondott. Éjfél körül az Üllői út felől jöttek 

az orosz tankok, és lőttek. Menedéket kerestünk, bejutottunk egy udvarba, ahol 

reggelig megbújtunk. Másnap a rádión keresztül azt hallottuk, hogy csendesedik a 

forradalom, mi is elindultunk vissza a kollégiumba. Rengeteg halottat láttunk, nagyon 

nehezen jutottunk haza. Folyamatos rémület és félelem volt, óvatosan lehetett csak 

közlekedni. 

A következő napokban enni csak úgy tudtunk, hogy a kollégiumunk gondnoka főzött 

nekünk. 



10 
 

Hallottuk, hogy az ELTE-n nemzetőröket toboroztak. Ennivalót is ígértek így mi is 

elmentünk. Géppisztolyt kaptunk és nemzetőr szalagot. Védelmi egységnek 

számítottunk, váltásban őrködtünk. 

Október 30-án fegyvereseket toboroztak a Széna térre. Egyre szervezettebb, 

rendezettebb volt minden, kerestük a lehetőséget, hogy valahogy elmehessünk 

innen. A kollégiumig szerencsésen eljutottunk, ekkor már vidékről teherautókkal 

hordták fel Pestre az élelmet. Október 31-én egy ilyen teherautóval jöttünk el 

Budapestről, egészen Vasvárig. A születésnapomon értem haza, ez örökre 

emlékezetes marad számomra. 

November 4-én a Rádió bemondta, hogy megtámadta hazánkat a Szovjetunió. Nagy 

Imre beszédet mondott, melyet a szüleimmel együtt hallgattunk. 

Az egyetemet januárban folytathattuk újra, ekkor mentünk vissza Budapestre. 

 

egy 60 évvel ezelőtti egyetemista 
VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 

 

 

„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma 

hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a 

nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus 

kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van.  

Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!” 

(Nagy Imre 1956. november 4-i rádióközleménye) 

1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi 

inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni 
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szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer 

felszámolása volt. A következő napokban a világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, 

ahogy a szovjetek páncélosaikkal megszállják Magyarország városait, lefegyverzik 

hadseregét, és hatalomra juttatják Kádár János Munkás-Paraszt Forradalmi 

Kormányát. A Vörös Hadsereg támadását természetesen a forradalom hívei nem 

nézték tétlenül, Budapesten és az ország számos pontján elkeseredett fegyveres 

harc kezdődött a szocialista szuperhatalom bevonuló erőivel szemben. 

November 4-én hajnali 4 óra körül aztán megkezdődött a forradalom leverése: 

miközben az éterben elhangzott a Szolnokon ellenkormányt alakító Kádár János 

beszéde, majd Nagy Imre azóta híressé vált közleménye, a Vörös Hadsereg 

lefegyverezte a laktanyákban állomásozó egységeket, a felvezényelt páncélos 

hadtestek pedig bevonultak a városokba. Nagy Imre és a kormány tagjai – Bibó 

István kivételével, aki az utolsó pillanatig a Parlamentben maradt – reggel 6 óra után 

a jugoszláv nagykövetségen kerestek menedéket, 8 órára pedig a szovjetek már a 

Kossuth tér és a legfőbb közhivatalok őrségét is megadásra kényszerítették. Ezzel 

de facto a forradalmi kormány uralma véget ért. 

 

2016. november 4-én délután a Barátság úti Idősek klubja tagjaival közösen 

gyertyát gyújtottunk a Szent Márton úti és a Jáki úti temetőben nyugvó 

mártírok sírjánál. A megemlékezés gyertyái minden évben rákerülnek a fiatalon 

elhunyt 56-os mártírok sírjaira. Ez évben közösen emlékeztünk erre és 

gyújtottunk mécseseket. 

 

Gombkötő Géza klubtag 
VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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2016. december 12-én és 13-án a Pálos 

Károly Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat idősek 

klubjainak tagjai útnak indultak 

Szombathelyről az osztrák fővárosba. 

Először Ausztria egyik legismertebb 

műemlékét, a barokk stílusú 

Schönbrunni kastélyt nézhették meg. Jó 

érzés volt számukra azokon a 

helyiségeken végig sétálni, ahol a császári pár I. Ferenc József és az ifjú Erzsébet is 
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tartózkodott. Az udvaron aztán sok-sok külföldi turista között igazi karácsonyi 

hangulatba csöppentek. A vásárban kóstolhattak forralt bort, finom teákat és 

puncsokat, süteményeket, sonka - és sajtkülönlegességeket. Sok szép kézműves 

terméket kínáltak az árusok. 

Jól sikerült a buszos városnézés is. Ámulattal nézték e gyönyörű város régi és 

modern épületeit. Látták többek között a Parlamentet, a Városházat, az Operaházat, 

a Nashmarktot, a Prátert, a Duna-szigetet és a Duna-toronyt. 

Ezután egy rövid sétát tettek az óvárosban. Megcsodálhatták a Hofburg 

épületegyüttesét és a gyönyörű gótikus Szent István székesegyházat. Büszkén és 

szívünk minden szeretetével énekelték el a „Boldog asszony Anyánk..” című egyházi 

éneket. 

Kicsit időztek még a Mária Terézia Platzon lévő vásárban is. Sok-sok gyönyörű 

élménnyel tértek haza, feledhetetlen volt számukra ez a nap!  

Nagyon szépen köszönik a lehetőséget. 

 
Tieber Brigitta és Horváth Lászlóné gondozónő 

    IV. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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2016. december 14-én a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat idősek klubjainak tagjai buszos kiránduláson vettek részt. A 

program során három olyan települést kerestek fel, ahol Szent Márton nevét viselő 

templom található, illetve a települések múltja, történelme Szent Márton nevével és 

életével összefüggésben van. 

Az első megálló Vámoscsaládon volt, ahol nagy szeretettel várták a csoportot a 

szombathelyi lakosok által ismert és kedvelt Aigner Géza atya és segítői. Az atya 

megismertette a résztvevőket a községben található Szent Márton templom 

történetével és a falu múltjával. Páratlan vendéglátásban részesültek, melynek 

keretében megkínálták őket forralt borral, teával, Szent Márton kiflivel és egyéb 

finomságokkal. Lehetőség volt Szent Márton és a helyi nevezetességekkel 

kapcsolatos fajátékok kipróbálására, mindenki nagy lelkesedéssel csatlakozott a mini 

foglalkozáshoz. A csoport énekkel búcsúzott az atyától és Vámoscsaládtól. 

A kirándulás második állomása Pannonhalma, ahol megtekintették a Főapátságot, 

annak altemplomát és kerengőjét. Megcsodálták gyönyörű könyvtárát, mely számos 

könyvritkasággal rendelkezik.  
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A nap végén a gyönyörűen felújított bogyoszlói templomot látogatták meg, melynek 

szépsége mindenkit lenyűgözött.  

A résztvevők fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagabban tértek haza szeretett 

városukba. 

Tieber Brigitta és Horváth Lászlóné gondozónő 
    IV. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei évben Rózsa Károly cukrászmester, a Rózsa Cukrászda vezetője és 

tulajdonosa mutatja be az időseknek a cukrászmesterség művészetét. Bepillantást 

kapunk a csokoládé készítés rejtelmeibe egészen a kezdetektől, a kakaóbab  

„felfedezésétől”. A cukrot a kínaiak már 2000 évvel ezelőtt is használták, sőt 

fájdalomcsillapítóként is alkalmazták. A nádcukor perzsa közvetítéssel jutott el a 

Közel-Keletre. Innen pedig az arabok által jutott Európába. A nádcukortól olcsóbb 

répacukor megjelenése és tömeges előállítása óriási hatással volt a 

cukrászszakmára.  

A csokoládé és a kakaópor Amerika felfedezése után vált ismertté. A 
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csokoládékészítés alapanyaga a kakaócserje gyümölcsének a magja: a kakaóbab.  

Már a maják, az aztékok is ismerték és fogyasztották. A 17. századig főleg itták, ma 

már inkább csokoládét készítenek belőle. Ebben a században a velencei és svájci 

szakemberek készítették a legfinomabb édességeket, ők a mai cukrászok elődei.  A 

leghíresebb cukrászdinasztiákról, a cukrászmesterség kialakulásáról önállósulásáról 

is érdekes dolgokat tudtunk meg.  

 A patikák és a piacok helyett mindinkább a kávéházak váltak az édességek 

árusítóhelyeivé.  

A török hódoltság idején ismertük meg a keleti csemegéket és a kávézás örömét.  

A XIX. században a polgárosodás kedvezett a cukrászdák elterjedésének. 

Pesten az első híres cukrászda Kugler  

 

Antal tulajdona volt, amelyet 1847-ben nyitott a József nádor téren. Később fia, 

Henrik vette át, és a mai Vörösmarty térre költöztette, ahol napjainkban is üzemel 

Gerbeaud néven.  

A kávéházak és cukrászdák a társas élet színtereivé váltak. A XX. század elején 

élték fénykorukat. Az első világháború azonban nem tett jót a cukrász szakmának.  

A cukrászműhelyek államosítása a kisipari mesterség hanyatlásának, s a 

cukrászdák egy részének megszűnéséhez vezetett. 

A szombathelyi mesterek közül a Mészáros Cukrászda tulajdonosa már a 3. 

generációs cukrászcsalád. Említésre méltó még a Príma Cukrászda, amely szintén 

nagyipari technológiával állítja elő a finomabbnál finomabb édességeket. Végül, de 

nem utolsó sorban a Rózsa úr által megálmodott és létrehozott cukrászda, 

amelynek érdekessége, hogy a családban ő az első cukrászmester. A 

Szabadegyetem előadásainak végén Rózsa úr saját készítésű finomságokkal, 

sütikkel, csokikkal örvendeztette meg a résztvevőket. Köszönet Rózsa úrnak, hogy 

ránk is gondolt, nagyon jólesett a vendégeknek is ez a kedves gesztus. 

Soós Lászlóné klubtag 

 VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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Évről-évre nagy lelkesedéssel készülnek a Százszorszép utcai bölcsisek a Márton 

napra. Szinte már hagyománnyá vált, hogy minket, nyugdíjasokat is meghívnak erre 

az eseményre. A kicsik és gondozóik forralt borral, teával, apró sütikkel vendégeltek 

meg bennünket. Libás lampiont készítetek és képeket rajzoltak Márton püspök 

emlékére. Az alkalomhoz illő versekkel és dalokkal is megörvendeztettek bennünket. 

A nyugdíjas közösség nevében mandarinnal ajándékoztuk meg az apróságokat. 

Reméljük, hogy jövőre ismét itt találkozhatunk velük! 

 
Tóth Edina gondozónő 

VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
 
 

 

 

 

 

A Váci utcai Idősek Klubja szomszédságában található Százszorszép Bölcsödével 

már évek óta jó kapcsolatban vagyunk. A Mikulásvárás az egyik legkedveltebb 

programunk. Ilyenkor a kicsik beöltöznek télapónak, a dadák pedig krampusznak. 

Nagy kosarukkal érkeznek meg hozzánk az apró Mikulások és kiosztják az ajándék-

szaloncukrot az időseknek. Ez évben egy igazi nagy Mikulás is érkezett velük. 

Virgácsot itt nem kap senki, mert nálunk mindenki jól viselkedik. Közösen elénekeljük 

az ismert mikulásváró dalokat, majd az idősek is megörvendeztetik a gyerekeket 

apró finomságokkal: gyümölccsel, szaloncukorral, teával. 

Milyen jó, hogy nálunk a Mikulások az idősekről sem feledkeznek meg! 

Jövőre is szeretettel várjuk őket! 

 
Tóth Edina gondozónő 

VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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A lucázás az egyik legismertebb téli népszokás a Dunántúlon. A bölcsis gyerekek 

december 13-án, Luca napján, kis szekerüket húzva megérkeztek hozzánk, hogy 

jókívánságmondó verseik után szétszórják a szalmát a klubban, és minden jót, erőt, 

egészséget kívánjanak az időseknek. 

”Luca - Luca kity-kotty, tojjanak a tiktyok, luggyok!  Luca, luca kity-koty üljön meg a 

tyúkjok. Tyúkjok, lúdjok annyit tojjon, mint patakban a kövecs. Disznójukon akkora 

szalonna legyen, mint az ajtószárfa. Luca, Luca három, a tojásom várom. Szabad-e 

kenteknél lucázni?” 

Ilyen szép jókívánság után nem maradhatott el a mandarin és a szaloncukor sem, 

amivel a kicsiket megvendégeltük.  

Dr. Béres Ferenc klubtag 
VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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Az adventi időszak, a karácsonyvárás nagyon sok és izgalmas programmal telt el a 

Váci Mihály utcai Idősek klubjában. Nemcsak kézműves foglalkozásokon, 

filmvetítéseken, felolvasásokon, zenés teadélutánokon, karácsonyi koncerten, 

műsorokon vettünk részt, hanem a szomszéd Váci Mihály utcai Általános Iskolás 

tanulók művészeti tagozatának diákjai is megörvendeztettek bennünket egy szép 

karácsonyi színdarabbal.  

A gyerekek műsora nagyon meghatotta az időseket. A képek önmagukért beszélnek.  

Az előadás végén együtt énekeltünk néhány ismert karácsonyi dalt.  

Köszönjük nekik a színvonalas programot. 

Tóth Edina gondozónő 
VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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A 2016-os évben rendhagyó módon ünnepeltük 

meg a karácsonyt. Kedves klubvezetőnk, 

Zsuzsa és gondozónőink karácsonyi 

betlehemes játékot tanítottak be a vállalkozó 

szellemű nyugdíjasoknak. A műsort szorgalmas 

készülődés, próbák, karácsonyi sütemények 

sütése előzte meg. Az ünnep előtti napon 

Komondi Rózsika néni, az idősek 

klubbizottságának gazdasági vezetője a gondozónők segítségével bonyolította le a 

karácsonyi bevásárlást. Az ízlésesen megterített ünnepi asztalra diós-mákos bejgli, 

kalács, tea és sóssütemények, linzerek, torták, tea és forralt bor kerültek. A klubtagok 

és a dolgozók együttesen mutatták be a színdarabot. Közösen énekeltük el a 

karácsonyi dalokat, közben téli tájképeket vetítettünk. A három király is bevonult 

Betlehembe ajándékokkal, hogy köszöntsék az újszülött Jézuskát. Dr. Beleznay 

Pálnét, a Bem Lakásszövetkezet elnökasszonyát, Horváth Soma képviselőt és 

Molnár Lajos urat, a Parkerdei Kertbarátok Egyesületének elnökét is meghívtuk, 

akikkel már régóta jó kapcsolatot ápolunk. A műsor végén dr. Béres Ferenc klubtag 

köszöntötte megható gondolatokkal a tisztelt egybegyűlteket. Mindenkinek Békés, 

Boldog Karácsonyt, erőt egészséget, békét, szeretetet kívánt, mindannyiunk számára 

a legfontosabb emberi  értékeket. 
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 Az előadás legvégén Ady Endre: Karácsony című gyönyörű versét vetítettük le 

Szabó Gyula előadásában. Szem szárazon nem maradt. Ezután együtt ünnepeltünk 

kedves vendégeinkkel. 

Köszönjük a szervezőknek ezt a megható programot és az ünnepekre való 

ráhangolódást. 

Bertalan Józsefné klubtag 
 VII. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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Az október hónap nagyon tartalmasan telt nálunk. Több program közül is 

választhattak a klubtagok, akik mindig lelkesen fogadják a lehetőségeket. A 

különböző programok iránt nagyon vegyes az érdeklődés, ezért ezt figyelembe véve 

igyekszünk minél változatosabb programokat kínálni, amelyekből mindenki kedvére 

választhat.  

Októberben is többféle kínálat közül választhattak a klubtagok. Október 3-án az 

Idősek Világnapja alkalmából leptük meg őket színes programokkal. Többféle 

kézműves foglalkozás közül választhattak, pl. tanulhattak kosárfonást vagy 

virágkészítést is. Lehetett kérni arcmasszázst, lehetett sportolni, Etka-jógázni is. A  

kártyakedvelőknek szerveztünk kártyaversenyt is, és házi készítésű süteményekkel 

is gazdagítottuk a rendezvényt. Volt bowling verseny, filmvetítés, október 23-án pedig 

ünnepi műsort szerveztünk.  

Székely Judit gondozónő 
IV. számú Szakmai Egység idősek Klubja 
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A novemberi programok a mindenszentek és a halottak napi megemlékezéssel 

kezdődött.  Sok klubtagunk már sajnos nincs közöttünk és a családtagok mellett róluk 

is megemlékeztünk. November 8-án volt az Idősek Szabadegyeteme a Váci úti 

Idősek Klubjában, ahova ellátogattunk, megszokott kis csapatunkkal. Egészség 

napot is szerveztünk, ahol gyümölcssalátával és zöldséges fogásokkal vendégeltük 

meg a klubtagokat. 

November 22-én nyílt egy festménykiállítás is a klubban, ahol Erényi Albertné 

nyugdíjas pedagógus, amatőr festő tájképeit és csendéleteit csodálhattuk meg. Tanúi 

lehettünk annak is, hogyan fest egy téli tájképet, amit végül a klubunknak 

ajándékozott. 

Hát így telt el a borongós november. 

Székely Judit gondozónő 
IV. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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Szeretett és közkedvelt klubtagunk, Bata Sándor halála mindenkit mélyen érintett. 

Nagy kártyás volt, ezért gondoltuk a klubban, hogy emlékére, tiszteletére 

„emlékbunkót” készítünk. Ezt a 2017-ben induló házi kártyabajnokságon fogja 

megkapni az a kártyás, aki az adott versenyen a legtöbb bunkót begyűjti. Jelképezve 

ezzel azt is, hogy a kártya egy nagyon élvezetes játék, ahol valóban nem a nyerés, 

hanem a részvétel számít. Terveink szerint 2 havonta vagy negyedévente rendezzük 

majd meg ezt a versenyt, így a bunkó elméletileg mindig másnál fog lehorgonyozni - 

átmeneti időre.  

Meskó-Csépány Zsanett klubvezető 
IV. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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Az Irodalmi Kávéház keretében Moldova György író-olvasó találkozót szerveztünk a 

klubban. Az író mesélt múltbeli élményeiről, politikai rendszerekről, az uralkodó 

hatalommal szembeni  harcairól. A hallgatóság soraiban sokan voltak, akik jól 

ismerték írói munkásságát, könyveit, érdeklődéssel hallgatták őt.  

 

Meskó-Csépány Zsanett klubvezető 
IV. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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Nagy szórakozás előzte meg az adventi időszakot és a karácsonyi ünnepeket. Már 

november utolsó hetében nekiláttunk a karácsonyi dekorációk és az adventi koszorú 

készítésének. Sok szorgos kéz csinálta a gyönyörű, cérnából készült angyalkát, 

fenyőtobozból a kis fenyőfát. Advent első hetében szépen feldíszítettük a klub 

minden helyiségét. Az ablakokra színes üveggömbök kerültek és először csináltunk a 

mostanság nagyon divatos grincsfát is, ami nagyon jól mutat az előtérben. A díszítés 

mellett a süteménykészítés is sok feladatot adott. Az asszonyok nagyon lelkesek 

voltak és pillanatok alatt sok finom süteményt varázsoltak az ünnepi asztalra. Volt 

mézeskalács, zserbó, legényfogó szelet. 

A karácsonyi ünnepek alatt itt adták elő a betlehemes játékot a Gazdag Erzsi Óvoda 

apróságai is. Műsoruk nagy sikert aratott. A rendezvény nagyon meghittre és 

családiasra sikerült. 

Székely Judit gondozónő 
IV. számú Szakmai Egység Idősek Klubja 
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Az Idősek Klubjai az alábbi címeken találhatók: 
 
 
 
 
 
 

 III. számú Szakmai Egység 
9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C 

Vezetője: Hende Tamásné 
Tel.: 94/314-185 

 
 

 IV. számú Szakmai Egység 
9700 Szombathely, Gagarin u. 24. 
Vezetője: Meskó-Csépány Zsanett 

Tel.: 94/510-284 
 
 

 VII. számú Szakmai Egység 
9700 Szombathely, Váci M. u. 1-3. 

Vezetője: Ferencsákné Rácz Zsuzsanna 
Tel.: 94/311-320 

 
  

 IX. számú Szakmai Egység 
9700 Szombathely, Pozsony u. 47. 
Vezetője: Pálné Németh Adrienn 

Tel.: 94/500-501 
 
 

 X. számú Szakmai Egység 
9700 Szombathely, Barátság u. 22. 

Vezetője: Koroknai Anikó 
Tel.: 94/314-574 

 
 

 

 

 

 
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 

 
 


