
  

 

 

 

 

 

2014. január 16-án tartottuk a pótszilvesztert az I. sz. Idősek Klubjában. Nagyon jó 

hangulatú, estébe nyúló rendezvény kerekedett belőle. A jó hangulatról egy zenész 

gondoskodott, az éhes gyomorról a meleg főtt debreceni és a táskákból előkerülő 

házilag elkészített sütemények. A torok szárazságának gyógyítója volt a forralt bor, 

pezsgő, üdítő és sok-sok dal, a lábunk gyógyítója pedig a sok tánc volt. Mi így 

köszöntöttük az újévet!  

I. sz. Idősek Klubja 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Logika 
 
Január utolsó hetében kerítettünk sort a logikai játékok délutánjára, amin a klubtagok 
lelkesedéssel és több-kevesebb sikerrel vettek részt. 

I. sz. Idősek Klubja 

 
 

Kedvenc verseim 
 
 
Ezzel a címmel tartottunk egy beszélgetéses, felolvasásos délután február végén. 
aíEzen a délutánon a klubtagok a kedvenc költőjüktől a legkedvesebb verseket 
olvasták föl. A többiek mindezeket nagy szeretettel fogadták. 

I. sz. Idősek Klubja 

 
 
 
 
 



 
Egészségnap 

 
 
Február 19-én egészségnapot tartottunk, ahol a délelőtti program keretében a 
Csónakázó-tó körül tettünk egy sétát a gyönyörű időben. Délután friss gyümölcsből 
készített gyümölcslét, illetve tojáskrémes, gombakrémes, padlizsánkrémes teljes 
kiőrlésű kenyereket kínáltunk franciasalátával. Mindenkinek nagyon ízlett és talán az 
egészségünkért is tettünk egy kicsit. 

I. sz. Idősek Klubja 

 
Farsang 

 
 
Március 4-én batyus farsangi mulatságot tartottunk. A jelmezes felvonuláson a 
„szociális klub rabjai”- ként vonultak fel a dolgozók, de volt közöttünk egy úr, aki 
igazán tetszetős hölggyé varázsolta át magát, volt egy igazán sportos 
jégkorongozónk széles vállakkal, görkorcsolyával, valamint egy tiroli kórus, akik 
vicces de színvonalas műsort adtak elő tangóharmonika kísérettel.  
A felvonulás után élőzene mellett táncoltunk mezítláb és cipőben, kinek „lába 
állapotja” szerint.  
 

I. sz. Idősek Klubja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Első tavaszi kirándulásunk 
 
 
Március 11- én kedden 25 fővel csoportunk (a IV. sz. és I. sz. Idősek Klubjának 

tagjaiból verbuválódott) elindult kirándulni. Első úti célunk Sarródon a László major 

volt, ahol régi magyar háziállatokat, pl.: szürke marhákat, házi bivalyokat, 

mangalicákat, házi szárnyasokat, juhokat nézhettünk meg. Ezen kívül régi 

mesterségekről és az általuk használt eszközökből összeállított kiállítást nézhettünk 

meg (bognár, szűcs, kovács, pék). Ezután néhány kilométerre Fertőújlakon Csapody 

István Természetiskolában fogadtak bennünket, ahol a Hanság élővilágával 



ismerekedtünk meg. Visszafelé ürgéket fedeztünk fel saját élőhelyükön, testközelből, 

élmény volt. Ebéd előtt a jobb étvágyért tettünk egy kis könnyed sétát a Hanság 

Főcsatorna mellett, majd Fertődön igazán finom ebédet ettünk. Ebéd után a fertődi 

Esterházy Kastély gyönyörű parkjában tettünk egy kiadós sétát, gyűjtöttünk 

medvehagymát. 

Majd hazafelé vettük az irányt és útközben megálltunk Csáfordjánosfán, ahol a 

virágzó tavaszi tőzikéket csodálhattuk meg, hiszen védett környezetben, mint egy 

virágtakaró borította az erdő alját. Ilyen élményben is ritkán van részünk.  

Hazafelé vezető út vidám beszélgetéssel és énekszóval gazdagítva telt el. Igazi 

kikapcsolódást jelentett számunkra ez a csodás, élményekben gazdag nap. 

 

I. sz. Idősek Klubja 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

Siratódalok és katonaénekek is szóltak a megemlékezésen, Szombathely 

gyásznapján. A jelenlevők arra emlékeztek, hogy 1945. március 4-én az angolszász 

légierő repülőgépei öt hullámban támadták Szombathelyt. A bombázók hosszú ideig 

keringtek a város felett, maga a bombázás 20 percig tartott. Több mint 300 civil 

áldozata volt a 69 évvel ezelőtti bombázásnak, 3575 lakóházban esett kár. A 

bombázás során megsérült a Székesegyház, a Püspöki Palota, a Megyeháza és a 

Városháza, gyakorlatilag eltűnt a Fő tér. 1945 márciusában még öt alkalommal 

bombázták a várost. Ezekben a támadásokban félszáz ember veszítette életét. 

Az idei emlékünnepséget Szombathely önkormányzata és több szervezet meg. 

Assisi Szent Ferenc Kollégium falán elhelyezett dombormű előtt tisztelegtek és 

koszorút helyeztek el. Sokan mécseseket gyújtottak, úgy emlékeztek az áldozatokra. 

A megyeszékhelyen minden évben kegyelettel gondolnak vissza a tragédiára, a több 

száz elhalálozottra. A ma embere elképzelni sem tudja azt a szenvedést, 

halálfélelmet, anyagi kárt, amit a bombatámadás okozott Szombathelyen. 

 

 

Góczán Károlyné 
I. sz. Idősek Klubja 

 
 
 

 



Ha február, akkor FARSANG! 

 
 
Szép számban gyűltek össze a II. számú idősek klubjában a nyugdíjas ház lakói. 

Sok jó ember kis helyen is elfér, tartja a mondás, s ez minden tekintetben igaz is volt. 

Lázas készülődés előzte meg a vígasságot, mindenki megadta a módját, hogy 

minden a lehető legjobban sikerüljön. 

A műsort a nyugdíjas lakók jelmezes felvonulása nyitotta meg.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ezt követően a dolgozókból verbuvált alkalmi tánckar szórakoztatta a közönséget. 
Csóró Lali zenéjére előkerültek a strandot idéző kellékek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vendégek ízelítőt kaphattak némi katonai kiképzésből, asszonyosan visszafogott 
feldolgozásban. Nem maradhatott el a cigánytánc sem.  
 
 



A siker mértéke a taps volt, amiből bőven jutott. 
 
 

 
 
Jó zene, ízletes sütik, finom itókák, na és a különböző vidám jelmezekbe öltözött 
farsangozók megalapozták az egész délután hangulatát. A tánc estig tartott, ropta 
mindenki, aki bírta szusszal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vízkereszttől 

negyven napig 

Mulatoznánk pirkadatig! 

Farsang faggyal érkezett, 

Tánccal temettük a telet. 

Farsang fánkja illatozik, 

Orrunk, gyomrunk vágyakozik. 



Nagyböjt előtt 

"farsang farka", 

Hacacáré három napra! 

Kövércsütörtökre már 

Véget ér a karnevál. 

Nagyböjt után fogyókúra,   

Jövőre meg kezdjük újra! 

 

 

 

 

 

 

Virággal és verssel köszöntötték a Nyugdíjas Ház férfi lakói nőnap alkalmából a 
hölgyeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tisztelet jár az asszonyoknak, 
 Kik, ha sírnak csöndesen zokognak 

és szeretnek, szülnek 
gyászolnak, temetnek. 

Aztán meghalnak, majd újra megszületnek! 
 
 



Tisztelet jár az asszonyoknak 
Gyönge testben, igaz harcosoknak. 

Bár nem írnak törvényt. 
velük betartják 
s cipelik a világ 

összegyűjtött kínját! 
 

Tisztelet jár az asszonyoknak 
Mindenütt, hol fegyverek ropognak. 

Hol romba dől otthon, 
sors csapása végett… 

de mégsem szűnik meg 
az asszonyi ének! 

 
Tisztelet jár az asszonyoknak. 

Sötét éjszakában álmot vigyázóknak. 
Csöndben imádkoznak 

összekulcsolt kézzel 
Bátran szembenézve 
számtalan veszéllyel 

 
Tisztelet jár az asszonyoknak! 

Kik, ha sírnak, csöndesen zokognak… 
és szeretnek, szülnek, 
gyászolnak, temetnek. 
Aztán meghalnak, majd 

újra megszületnek! 
 

Tisztelet jár az asszonyoknak! 
Gyönge testben, igaz harcosoknak 

Bár nem írnak törvényt: 
velük betartatják 
s cipelik a világ 

összegyűjtött kínját! 
 

Tisztelet jár az asszonyoknak! 
Mindenütt, hol fegyverek ropognak. 

Hol romba dől otthon, 
sors csapása végett… 

de mégsem szűnik meg 
az asszonyi ének! 

 
Tisztelet jár az asszonyoknak… 

Mindazért, mit egész lényükben hordoznak! 
Mert nélkülük sokkal szegényebb a világ, 

Adassék hát nekik 
mindig egy szál virág… 

 
…és tisztelet, mert olyan sokat adnak! 

Még ha szívük fáj is, mindig mosolyognak! 



 
 

 

 

A III. sz. Idősek Klubjának tagjaira csakúgy, mint az előző években is az újév 

beköszöntével mozgalmas élet vár. 

Első program a pótszilveszter megtartása volt, mindenki izgatottan készülődött. Nem 

maradhatott el a virsli sem, ki-ki ízlése szerint kiegészíthette az otthonról hozott 

finomságokkal. Tombolával, zenével, egy kis tánccal telt a délután.  

Január végén a Savaria Moziba is ellátogattunk az Aktív Időskor programsorozat 

keretében. Mozi után a Polgármesteri Hivatal részéről egy kis itallal, és pogácsával 

kínálták a résztvevőket.  

Ugyanebben a hónapban klubunkba látogatott dr. Báger Gusztáv József Attila-díjas 

költő, aki az Irodalmi kávéház keretében ismertette munkásságát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februárban a Smidt Múzeumba látogattunk el, ahol megtekintettük az orvostörténeti 

kiállítást, sok érdekes információval lettünk gazdagabbak. 

 

 

 
 



Szintén februárban klubunkban farsangi bált rendeztünk, nagyon sokan jelmezbe 

bújtak, jobbnál jobb ötletek kerültek elő, a hangulat a tetőfokára hágott, roptuk késő 

délutánig. 

Megünnepeltük az első negyedév névnaposait is, egy kis ajándékkal és kedves kis 

versekkel ünnepeltük őket. 

A nőnap alkalmából a férfiak virággal köszöntötték a hölgyeket, szebbnél szebb 

primulák találtak gazdára, verseket hallgathattunk, meghatódtunk ezen a kis 

figyelmességen. 

Húsvéthoz közeledvén Molnár Szabolcs plébános úr látogatott el hozzánk, beszélt az 

ünnep jelentéséről, a böjtről, a népi szokásokról, melyek ezekhez kapcsolódnak. 

Március 24-én Pék Tibor klímakutató látogatott el a klubba, a klímaváltozásról és 

okairól tartott előadást. 

Nagyon jók ezek a közös programok, mert színesebbé teszik a klubban töltött időt. 

 

 

Soós Lászlóné  

III. sz. Idősek Klubja, klubbizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

A farsang Vízkereszttől a húsvéti böjtig tart, tulajdonképpen egy nagy télbúcsúztató 

ünnepségsorozat. Csúcspontja az utolsó három nap. Ilyenkor rendezik a 

karneválokat Velencében és Rióban, itthon a mohácsi busójárás a legnagyobb 

farsangzáró esemény. El kell űzni a halált, az ártó erőket, a hideget. Zajos 

mulatságokkal kell elkergetni a gonosz szellemeket, akik el akarják gyengíteni a 

Napot. 

 

A farsang ételei 

Megettük a sonkát, a kolbászt, a sok káposztát és a pogácsákat. A kocsonya is 

tipikus téli/farsangi étel pálinkával és borral kísérve természetesen. Fogyott 

a baromfihús és a kelt tészta is. Gyakran készítettek rétest is, ha jól nyúlt, 

szerencsés év várt a családra. A farsangi étkezések alapvető étele a fánk, más 

néven pampuska. Mágikus erőt tulajdonítottak neki, amelyik házban fánkot sütöttek, 

annak nem vitte le tetejét a vihar. Bács megyében érdekes szokás volt, hogy az első 

fánkot eltették, megszárították és porrá törve a beteg állatoknak adták. 

http://www.mindmegette.hu/index.php?apps=valogatas&valogatas=189


Farsang farka 

Farsangvasárnap, Farsanghétfő, Húshagyó Kedd, ezek a napok zárják le a 

farsangot, és mindegyikhez más-más néphagyomány kötődik, melyek többségének 

természetesen van gasztronómiai vonatkozása is. 

Farsangvasárnap 

További elnevezései például: csonthagyó vasárnap, sonkahagyó vasárnap. Piroska 

vasárnapnak is nevezték egy Piroska nevű kalács után. Tipikus étel volt a 

tyúkhúsleves és a töltött káposzta és megjelent a cibereleves is, mely már a közelgő 

böjt előhírnöke. A legények ilyenkor kalapjukra tűzték a kiválasztott leány bokrétáját. 

Rengeteg eljegyzést tartottak ezen a napon, és az esküvők is gyakoriak voltak. 

 

Farsanghétfő, asszonyfarsang 

Húshagyó hétfőnek, böjt elő hétfőnek is hívják. Az asszonyfarsang napja is ez, 

ilyenkor az asszonyok szórakozhattak a pincékben, mulathattak féri módra, ihattak 

korlátlanul. Egyes helyeken szokás volt, hogy a nők férfiruhába öltöznek, este pedig 

zenés-táncos maszkabált tartottak, szigorúan csak nőknek. Előre elkészített ételeket 

fogyasztottak: pogácsát, sonkát, fánkot. Farsanghétfő után tilos volt az esküvő, tánc 

és vigadalom, így az asszonyoknak ez az utolsó lehetőségük mulatni. 

Húshagyó kedd 

A farsang utolsó napja. Madzaghagyó keddnek is hívják, mert ilyenkor kell 

elfogyasztani a madzagon lógó étkeket, a jó sonkákat, kolbászokat. Ilyenkor temetjük 

a farsangot és égetjük a szalmabábukat vagy koporsókat, hogy lezárjuk a farsangot 

és ezzel a telet.  

Hamvazó Szerda, kezdődik a nagyböjt. 

Névváltozatai: szárazszerda, böjtfogó szerda, böjt főszerda, ez a nagyböjt kezdete. 

Ilyenkor hamut hintettek a hívők fejére és homlokára, hiszen „porból vagy porból 

leszel, a porba visszatérsz”. A mise után a pap szentelt barka hamujával rajzol 

keresztet a hívők homlokára. A néphit szerint, aki hamvazkodik, azt elkerüli a fejfájás. 

Tipikus étel a krumplileves bodaggal, mely egy lepényféle, cigánykenyérnek is hívják. 

Torkos Csütörtök, avagy zabáló csütörtök 

Tobzódó csütörtöknek is nevezik. A negyven napos böjtöt már a második napon 

felfüggesztették erre a napra, hogy megehessék a farsangról megmaradt ételeket, 

fánkokat. Húsvétig a kiadós étkezések tiltólistán voltak, tehát ez volt az utolsó 

lehetőség a torkoskodásra. Egy mondás is járta: "Inkább a has fakaggyon, mintsem 

az étel megmaraggyon". 

http://mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=41453
http://mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=41453
http://mindmegette.hu/index.php?apps=recept&recept=807


 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei farsangi bálunkat is nagy készülődés, sürgés-forgás előzte meg. 

Megbeszéltük, hogy mindenki beöltözik, aki tud, s akinek kedve is van hozzá. 

Találgattuk vajon kinek milyen ötlete lesz, ki milyen maskarát választ. A bál napján 

gondozónőinkkel együtt díszítettük fel a termet, lampionokkal, asztaldíszekkel, 

szalagokkal. 

A lilahagymás zsíros kenyerek elkészítésének már korán nekiálltunk, hogy minden 

időben elkészüljön. A szép tombolatárgyakat ízlésesen becsomagoltuk, színes 

szalagokkal díszítettük. A finom ebéd elfogyasztása után megérkezett a zenész, 

Zsolti. 

Klubvezetőnk, Marietta kedves szavakkal köszöntötte az egybegyűlt vendégeket, 

majd megnyitotta a 2014-es farsangi bált. A vállalkozó szellemű klubtagok saját 

szerzeményű farsangi versekkel rukkoltak elő. 

A műsort követte a jelmezes felvonulás. Bevonult a bohóc a párduccal,a szellem a 

Miky egérrel,az alvajáró a csigabigával, cigányasszony a szakácsnővel. Roptuk a 

táncot a maskarákban amíg bírtuk. Néha meg-megálltunk egy korty teára vagy 

üdítőre, majd ezután még gyorsabban jártuk a talp alá valót. Rumba, szamba, csa-

csa-csa keveredett a rockyval és a keringővel. A délután fénypontja a 

tombolasorsolás volt, ahol a szép ajándéktárgyak gazdára találtak.  

Köszönjük a klubban dolgozóknak és a klubbizottság vezetőinek ezt a szép 

programot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=90c48dfadb&view=att&th=14503f502ed95728&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hta52zrk0&safe=1&zw


 

 

 

 

 

 

 

 

Egy szép és tartalmas életút következő állomásához érkezett. Harwich Feri bácsi 

klubtagunk elköltözött a Nyugdíjas Házba, és a 2. sz. Idősek Klubja tagja lett.  

Bő egy évet töltött nálunk feleségével együtt iratkozott be klubunkba. Sok nehézség 

jellemezte ezt az évet, betegség, felesége halála, lakásának eladása és végül a 

költözés.  

Hatvannyolc év házasság…. megannyi emlék, sok küzdelem, boldogság és 

keserűség egyszerre van jelen ilyenkor.  Feri bácsi eljött hozzánk és elbúcsúzott 

tőlünk mindenkinek ajándékot hozott és pezsgővel koccintottunk egészségére, s 

kívántunk neki még tartalmas, szép éveket. Klubunk tagjai is ajándékkal 

kedveskedtek a néhány nap múlva 96. évébe lépő klubtársuknak.  

Közösen énekeltünk, egyik szemünk mosolygott, másik sírt, megható volt ez a 

délután.  

Feri bácsi a mai napig tevékeny, kerékpárral jár, derűs, bizakodó, mindenkihez van 

egy jó szava. 

Kívánjuk, hogy a jó Isten őrizze meg még sokáig körünkben, és derűje sose hagyja el 

őt! 

 

 

Soós Lászlóné  
III. sz. Idősek Klubja, klubbizottsági elnök 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1940-ben születtem egy Dunántúli kisvárosban, mint látássérült csecsemő. Szüleim 

szégyennek tartottak a betegségem miatt, de én próbáltam helytállni gyermekkori 

mindennapjaimban. 

Iskolába is jártam, mint a többi egészséges gyerek. Tanulmányaimat közepes 

átlaggal fejeztem be a nyolcadik év végén. Sokat köszönhetek tanáraimnak, akik 

mindig támogattak. Szerettem a környezetet, mert a tanárom mindent a kezembe 

adott, hogy közelebbről is megnézhessem, ne csak a számomra homályos képekből, 

hallott hangokból legyen elképzelésem a körülöttem létező természetről, de 

érezhessem is a növények, tárgyak, súlyát, fogását, illatát. 

Az irodalomért pedig a mai napig rajongok, ezt is tanáraimnak köszönhetem. A táblát 

nagyon rosszul láttam, pedig az első padban ültem, ezért a tanárok odaadták a 

jegyzeteiket, hogy abból másolhassak. 

Diáktársaim sajnos nem voltak ilyen jótékonyak, rengeteg gúnynak és csínynek 

voltam áldozata. A mai napig emlékszem, mikor kirándulásnál mezei füvet szórtak a 

zsíros kenyeremre, mondván, hogy snidling. 

Jót mulattak rajtam, mikor beleharaptam…. 

Otthoni életem sem volt kevésbé megalázó, hisz három testvérem sem méltányolta 

rossz látásomat, támogatást sosem kaptam tőlük. 

De ugorjunk kicsit a korban… 

Tizenkilenc évesen elhelyezkedtem kefekötőként, ott ismertem meg leendő férjemet. 

Ő szintén látássérült volt, mert kiskorában fejére ejtette az orvos, és itt nem csak 

gúnyos szólásról van szó.  

Huszonegy évesen hozzámentem és az eskü, miszerint jóban-rosszban kitartunk 

egymás mellett igaz is volt. 

Hat éven keresztül kuporogtunk egy falusi ház kamrájában, mint bérlők. Így 

visszagondolva már viccesen hangzik az a mondatom, hogy volt olyan reggel, amikor 

az egér belefagyott a gödörbe. De akkor összeszorított foggal tűrtük és vártuk a 

szebb és jobb jövőt, ami be is következett.  

Huszonhárom évesen megszültem egészséges lányomat, Ildikót. Ő volt számunkra 

mindig a fény a homályban és a szemünk fénye, ami itt szó szerint értendő. Sok 

mindenen mentem át, volt két balesetem is. 

Az első 1957-ben, egy motorbicikli elgázolt, majd otthagyott a helyszínen, de velem 

volt az őrangyalom, mert egy kis porcleválással a térdemben megúsztam a dolgot.  

Tíz év múlva őrangyalkám félrenézett, mert 1967 decemberében a nagy havazás 

miatt nem láttam a két autót és közéjük keveredtem. Súlyos sérüléseim voltak, 

agyrázkódás, medencetörés, ínszalagszakadás. De életakarásom erősebb volt és a 

kórházban eltöltött fájdalmakkal teli kezelés után ismét hoztam a saját formám. ’68-



ban ismét elpártolt tőlem a szerencse, mert vírusos agyhártyagyulladást kaptam, de 

három hét leforgása alatt szövődménymentesen léphettem már egészséges 

emberként a nagyvilág elé.  

A sors adott jót is, nemcsak rosszat… 

A rendszerváltás után sikerült lakást vennünk és boldogan nevelhettük tovább Ildikót. 

A felhőtlen boldogságra részben felhők telepedtek férjem parkinson kóros lett. Nyolc 

évig ápoltam, gondoztam, és mint szerető, hű hitvese bocsájtottam meg neki mindent 

mosolyogva, mit a betegsége által kiváltott ingerültségből tett, vagy mondott. 

2008-ban veszítettem el, negyvennyolc év házasság után, azt az embert, aki az 

igazinak mondható, ha a szerelemről beszéltünk. 

Párom halála annyira megviselt, hogy nagyon súlyos depresszióba zuhantam, 

bezárkóztam, egyedül akartam lenni. Senkivel nem akartam beszélni legyen szó 

szomszédról, barátnőről, unokámról, vagy a lányomról. Idő kellett hozzá és persze 

gyógyszeres kezelés, mire újra a társadalom része akartam lenni.  

Most is nehéz néha, de barátnőim, lányom és unokáim boldog perceket szereznek. 

Barátnőmmel kártyázunk szinte minden nap. Nyugdíjas klubba járok és próbálok 

úgymond boldog nyugdíjas éveket élni.  

Ennyi lenne az én kis rövidke élettörténetem… 

 

 

 
 

 

Ismét jelentkezem, mint az idősek IV. számú klubjának névtelen krónikása, hogy 

röviden összefoglaljam Önöknek klubunkban az első negyedévben történt főbb 

eseményeket.  

 

Januári programjaink a következők voltak: 

 

1. Viktor Hugo Nyomorultak című regénye alapján készült film megtekintése. 

2. Idősek Szabadegyeteme keretében ”Vallások Savariában” Iseum látogatás 

Sosztarics Ottó régész vezetésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról. 

 

4. Aktív Időskor Szombathelyen program keretében Tolsztoj: Anna Karenina című 

regényéből készült film szinkronizált változatát néztük meg. 

 

Februárban: 

 

1. A Smidt Múzeumba látogattunk el az orvostörténeti kiállításra. Az idegenvezetés 

során sok érdekes dolgot láttunk és információt kaptunk a régi orvoslásról, az 

orvostudomány fejlődéséről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kiscsoportos irányított beszélgetés során hallottunk a Balázs napi szokásokról és 

a balázsolásról, valamint tárgyi eszközökkel (kereplő, busóálarc), kiegészítve a 

busójárásról. 

3. Farsanghoz kapcsolódó kézműves foglalkozásainkon gipszből készült álarcokat 

festettünk, valamint farsangi csákót, szemüveget és álarcot készítettünk. 

4. Klubunkban megrendezett Irodalmi Kávéház témája a farsangi népszokások volt. 

Farsanggal kapcsolatos verseket olvastunk fel.  



Egy kellemes, hangulatos vidám délutánt töltöttünk a többi klubból jött tagokkal 

együtt. Láthatólag mindenki jól érezte magát. Érdekes információkat és sok szép 

verset hallhattunk.  

Befejezésül, mint házigazdák, kávéval, teával és aprósüteménnyel 

kedveskedtünk vendégeinknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A hónap legnagyobb eseménye a farsangi mulatság megrendezése volt. 

 

 

Gondos kezek díszítgették a termeket, készülve a farsangi bálra. Elkészültek az 

álarcok, kalapok és azok a kellékek, amik szükségesek voltak a jelmezes 

felvonuláshoz. Elérkezett a várva várt nap. 

SZÓL A ZENE – ÁLL A BÁL!  

Senkit nem kell nógatni, hogy táncoljon. Hirtelen meggyógyultak a beteg, nehézkes 

lábak. 

A ZENE lelkünket, szívünket melegítve a fájdalom érzete nélkül mozgatta meg 

lábainkat, - hát ez csoda! 

A klubtagok nagy része ötletes jelmezeket vett magára és felvonult a társai és a zsűri 

előtt. A négy legjobb jelmezt díjazták, de az összes jelmezes díjat érdemelt volna. A 

felfokozott jókedvtől leültünk, mert Gondozóink ízlésesen megterített asztallal vártak 

bennünket, üdítőket tálaltak fel és persze koccintani is lehetett a zamatos 

vörösborral! 

A finom fánk elfogyasztása után ismét táncra perdült mindenki. Hatalmas jó kedvünk 

lett! 



Mikor elcsendesült a zene,- a jelmezeket felváltotta a hétköznapi öltözet. A járás 

ismét nehézkes lett. Volt, akinek a BOT lett hazafelé a társa, segítője, de voltak, 

akiket gyermekük repített el,- kocsival. 

Jövőre,- ugyanitt találkozunk FARSANG idején! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Németh Ágota 
IV. sz. Idősek Klubja 

 
 
 

Márciusban  

1. A „Biblio” irodalomterápiás foglalkozáson Johannáról, a női pápáról készült filmet 

néztük meg, melynek során betekintést nyertünk a középkori életről és 

szokásokról is. 

2. Az Idősek Szabadegyeteme soron következő előadásán a Savaria Múzeum 

Látványtárában játék kiállítást néztünk meg. Dr. Wirth Zsuzsanna nyugalmazott 

történelem tanárnő mutatta a Múzeumnak ajándékozott régi kedvenc játékait. Szó 

esett a régi falusi játékokról és ezekkel kapcsolatos múzeumi gyűjtő munkáról is.  

 



 

 

 

 

 

3. Kiscsoportos irányított beszélgetés során tájékoztatót kaptunk a kora tavasszal 

végzendő kerti munkákról és a tavaszi virágokról. 

4. Röviden megemlékeztünk március 15-éről.  

5. Az I. számú Idősek Klubja vendégeként kiránduláson vettünk részt a Fertő 

hansági Nemzeti Parkban és Fertődön, gyönyörű napos időben. Sok köszönet a 

felejthetetlen élményért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Végül, de nem utolsó sorban ketten a klubból Budapesten jártunk. Erről majd a 

következő alkalommal részletesebben be fogok számolni. 

 

 

 

 



 

 

 

2014. február 13-án került megrendezésre a Pálos Károly Szociális Szolgáltató 

Központjának V. számú Idősek Klubjában a Valentin napi megemlékezés. Kiss Ibolya 

gondozónő ismertette a program elején az ünnep eredetét, annak szokásait, majd 

kerekasztal beszélgetésben mindenki megosztotta gondolatát, érzését. Rövid vita 

alakult ki, az ünnep fontosságának kérdése körül, sokan úgy gondoltuk ez a nap a 

modern kor vívmánya. A résztvevők nagy százaléka egyetértett abban, hogy ez az 

ünnep elsősorban inkább, mint a "kereskedelmi" Bálint-nap él a tudatokban. Ezen a 

napon igen csak hatalmas forgalmat bonyolítanak le a virágárusok, valamint az 

ajándék - és édességboltok, az ünnephez kötődő reklámkampányoknak 

köszönhetően. A mi fiatal éveinkben nem emlékeztünk meg a „szerelmesek 

napjáról”. Mi korábban, mint Bálint nap ismertük ezt a napot. A népi hagyomány 

szerint e napon, ha hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a termés. Azt tartották, hogy 

Bálint-napon választanak párt a verebek, ekkor jönnek vissza a vándorló 

vadgalambok. Ezen a napon szokás volt a madarakat etetni.  

A kerekasztal beszélgetés végén apró szivecskés díszeket készítettünk, amellyel 

rokonainkat, szeretteinket leptük meg.  

 

 

V. sz. Idősek Klubja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.hu/url?q=http://www.stylemagazin.hu/hir/valentin-napi-ajandekotletek/2687/&sa=U&ei=49tLU7a2OonnygPXqoDYCQ&ved=0CEsQ9QEwDw&sig2=vfSSwoYwhlsc33CAnFPNyQ&usg=AFQjCNGOnGD1JhN9Jm99R_MjwYsV_JXvWw


 
 
 
Márciusban egyik délután memóriafejlesztő foglalkozás volt a klubban. Fejtettünk 

rejtvényt, egy képen meg kellett találni a párját egy-egy tárgynak, vagy meg kellett 

keresni azt a tárgyat, amelyből csak egy volt egy képen. Izgalmas, jó hangulatban 

töltöttük el a délutánt, sokat nevettünk, miközben a megoldásokat kerestük. 

 
 
 

 


