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 Könyv, toll, tinta, ceruza, 

      rontom-bontom, 

    kezdődik az iskola, 

     csak aszondom. 

/Weöres Sándor: Kezdődik az iskola…/ 

 

Az utcán van az élet iskolája, itt igazán a magunk 

példájával kell másokat is rendre, tisztaságra, 

illedelemre tanítanunk. Iskolából hazamenet nem 

lármázom, nem rendetlenkedem. Tisztelettel 

köszöntöm ismerőseimet, elöljáróimat, a legszebb 

köszöntés a Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nem 

rongálom az útszéli fákat, nem firkálom be a házakat, nem bántom az állatokat. Az 

utcai átjáróknál vigyázok a forgalomra, hogy el nem üssön, valamilyen közlekedési 

eszköz. Nem kapaszkodom a kocsik után, nem ugrálok a gépkocsik elé. Déli és esti 

harangszókor leveszem a kalapomat, az Úr Jézust köszöntöm a templom előtt. 

Kalapot emelek akkor is, ha körmenettel vagy temetési menettel találkozom. Az Oltári 

Szentséget vivő pap előtt, áhítatosan letérdelek az utcán. Játék közben sem 

feledkezem meg az illendőségről. Isten mindent lát, tudja a legtitkosabb 

gondolatinkat.  

Egészségemre vigyázok. Nem iszom vizet fölhevülten. Bárki is kínálna, nem ízlelem 

meg sem a dohányfüstöt, sem a szeszesitalt. A dohány és a szesz méreg, megöli 

testünket, lelkünket. Nem kívánkozom a kocsmába sem. Nem megyek olyan 

helyekre, ahol isznak, táncolnak, mulatnak. Más házánál illedelmesen viselkedem, 

nem nyúlok engedelem nélkül más jószágához. Nem teszek kárt senki vagyonában 

sem. Szeretem embertársaimat, segítek a szegényeken.  

A jó gyermek otthon 

Kedves nekem a mi otthonunk. Szeretem egyszerűségében is, mert szüleim laknak 

benne. Ők nevelnek engem, ők gondoskodnak rólam. Sokat dolgoznak értem. 
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Engedelmes gyermekük leszek, igyekszem segíteni nekik, hogy munkájuk gondjain 

könnyíthessek. Nem megyek el hazulról engedelem nélkül. Szorgalmasan végzem el 

tanulnivalóimat. Vigyázok a lakásra, bútorainkra, könyveimre, ruházatomra, mert sok 

pénzébe kerültek ezek szüleimnek. Vigyázok egészségemre is. Megmosakodom reggel is, 

este is. Tisztán tartom kezemet, fogaimat. Orromat mindig zsebkendővel törlöm. Rendben 

tartom mindenemet. Nem szemetelek. Én leszek a mi otthonunk tisztaságának és rendjének 

gondos őrizője.  

 A jó gyermek a templomban és az iskolában 

A templom a jó Isten háza. Iskolába menet belépek a 

temploma, hogy a kis Jézussal beszélgethessek. Az 

imádság a legszentebb beszélgetés. A szép egyházi 

ének is imádság. A szentmiséről sohasem késem el. A 

templomban nem beszélgetek társaimmal. Nem 

nevetgélek ott, nem illetlenkedem. Figyelek a 

szentbeszédre is.  

Az iskola is szent hely. Ide sem megyek elkésve. Igyekszem egy negyed órával előbb oda 

érni a tanítás megkezdése előtt. Csendesen megyek. Nem futkozom az iskola előtt. 

Lábbelimről letörlöm a sarat és illedelmesen lépek be a tanterem ajtaján. Helyemen sem 

rosszalkodom. Tanulgatva várom a tanítás kezdetét, papírdarabokat, ételmaradékot nem 

szórok el a padomban. Megkímélem a tanítási eszközöket és az iskolai bútorokat is. Mindig 

figyelemmel hallgatom tanítóimat és hitoktatómat. Hálás tanítványuk leszek. Ők művelik 

elmémet és nemesítik szívemet, hogy szüleimnek örömére, Istennek dicsőségére és édes 

hazámnak javára válhassak. 

Szeretem tanulótársaimat is. Nem leszek hozzájuk goromba, kerülöm az illetlenséget, nem 

barátkozom rossz pajtásokkal sem. Példát akarok adni jobb viselkedésemmel a 

kicsinyeknek, de még a nagyoknak is!        

Soós Lászlóné 
III. számú Idősek Klubja  
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Egy őszi délután elindult a IV. számú Idősek Klubjából egy kis csoport a Skanzenba. 

Nagyon szép napsütötte időben volt részünk, a kedvünk is vidámra kerekedett. 

Megnéztük a fazekas műhelyt is. Bemutatták nekünk a korongozást, az edények 

kiégetését és díszítését. Én jáki születésű vagyok. Szóba elegyedtem egy 

fiatalemberrel, akinek elmeséltem neki, hogy a faluban a szomszéd is fazekas volt. 

Viccelt velem, hogyha mondok 5 utca nevet, akkor kapok valamilyen ajándékot. Hét 

utca nevet mondtam, és kaptam egy szép díszes köcsögöt, amit később a klubnak 

ajándékoztam. A fazekas műhely után megnéztük a szövő műhelyt is, ahol szintén 

sok érdekes régi használati tárgyat mutattak meg, pl. vetélőt. Én régen a 

pamutiparban dolgoztam, mint szövő, és megmutattam a jelenlévőknek, hogy milyen 

a takácskötés.  

A műhelyek meglátogatása után részünk volt egy kis vendéglátásban is. A jó 

hangulatról a Boglya Együttes és az Ungaresca Együttes gondoskodott.  

Köszönjük ezt az élményekben gazdag, szép délutánt.  

Horváth Jánosné Zsuzsa 
IV. számú Idősek Klubja  

 
 

 
 
 

Búcsúzni, elköszönni egymástól nagyon nehéz. A szoros kötődés Judittal az évek 

során alakult ki köztünk. Izgatottan és egyúttal szomorúan vártuk a napot, ami nem 

csak nekünk volt fájó, hanem Juditnak is. Először a klub vezetője Andrea beszélt 

Judit érdemeiről. Ebből a részletes bemutatásból kitűnt, hogy nehéz 40 évet 

dolgozott végig. A kórház intenzív osztályán is komoly nővéri munkát végzett. Sok 

tapasztalatot szerzett az élet több területén is, amelynek az előnyeit élvezhették a 

klubtagok az évek során. Nagyon segítőkész volt, sok hasznos tanácsot adott. 
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Lelkileg is sokat segített azoknak, akik valamilyen nehézséggel küzdöttek. Nem 

hagyott bennünket unatkozni, többször tartott kézműves foglalkozást. Lustálkodni 

sem lehetett, mert kedvet csinált öreg csontjainak megmozdításához. Csapatunk 

elénekelte a nyugdíjasok dalát, Zsuzsi elmondta a saját maga által írt verset, majd 

Győző verse következett, amit érzékeny lelkülete miatt Katival olvastatott fel.  

A versek lényege, tartalma a köszönet és hála volt, amit Judit kiérdemelt. Úgy érzem 

és tapasztaltam, hogy a klubtagok valamennyien szerették. Átadtuk klubunk nevében 

a nagyon szép pohárkészletet és mellé a jókívánságainkat, hogy még nagyon sokáig 

koccintson családjával, barátaival jó egészségben.  

Sok-sok virág borította el Juditot, amelyek a hála és a szeretet szimbólumai voltak.  

Pótolhatatlan ember nincs, de bizonyára sokszor fogjuk emlegetni,- hiányolni!  

Németh Ágota 
IV. számú Idősek Klubja 
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Véget ért a nyári szünet, ismét jelentkezem. Először is klubunk saját tagjai részére 

szervezett sárvári kirándulásról szeretnék röviden beszámolni. Judit és Zsóka által 

kísért 7 fős kis csapatunk a megbeszélt időpontban izgatottan gyülekezett az Ady téri 

buszmegállóban. 

Vajon kegyes lesz hozzánk az időjárás felelős?- nem lesz eső. Úti célunk a sárvári 

Nádasdy várban lévő múzeum kiállításának megtekintése volt. Megismerkedhettünk 

többek között a város történetével, megnézhettük a térkép, valamint az ipartörténeti 

gyűjteményt. A sok érdekes látnivalótól megéheztünk és egy közeli vendéglőben 

megebédeltünk, majd egy rövid sétát tettünk a vár körül. A sok élménytől elfáradva 

fagylalttal és süteménnyel frissítettük fel magunkat. 

Kellemesen és hasznosan telt a nap. Köszönet érte a szervezőknek! 

 

a IV. számú Idősek Klubja névtelen krónikása 
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Becsöngettek… 

 

Szeptember az iskolakezdés ideje. Ebből az 

alkalomból megrendezett Irodalmi Kávéház témája a 

régi, kedves iskolai élmények felelevenítése volt. 

Először vetített képek segítségével a vendéglátónk, a 

III. számú Idősek Klub vezetője emlékeztetett arra, 

hogy nézett ki hajdanában egy tanterem, milyen volt a diákok iskolai felszerelése. 

Többen is beszámoltak már arról, hogy milyen volt, amikor még ők jártak iskolába. 

Az egyik idős klubtag elhozta bemutatni régi megőrzött leckekönyvét.  

A szünetben a házigazda klub gondozói frissítővel és apró süteménnyel kínálták meg   

jelenlévőket. Közben vendégek érkeztek a Kávéházba, két diák jött a Bolyai 

Általános Iskola és Gimnáziumból. Ők a jelenlegi oktatási rendszerről beszéltek. 

Megtudtuk, hogy ma már náluk egy újonnan átadott, korszerű laboratóriumban folyik 

a természettudományi ismeretek (biológia, kémia) oktatás. Szó volt számítógép 

szerepéről, és a mai diákok leterheltségéről. Érdekes volt összehasonlítani a múltat a 

jelennel. Jó volt hallani, hogy mennyit fejlődött az oktatás a palatáblától a 

számítógépig, és a diákok ma mennyivel jobb körülmények között tanulhatnak. 

Kellemes és hasznos délutánt töltöttünk el, láthatóan valamennyi résztvevő jól érezte 

magát.  

 

 

a IV. számú Idősek Klubja névtelen krónikása 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://indafoto.hu/Sandorhaz/image/21793105-8b05863c
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Közel 30 fő gyűlt össze a 2014.- július 17-án tartott kerti partin, mely az V. számú 

Idősek Klubjában került megrendezésre. A rendezvényen az Intézmény mind az öt 

idősek klubjának tagjaiból vettek részt idősek. Célunk az volt, hogy a város 

különböző területén élő klubtagok jobban megismerjék egymást, tapasztalatokat, 

élményeket cseréljenek jó hangulatban, és emellett még az éhségüket is enyhítsék. 

Az időjárás kedvezett a grillezésnek és a szalonnasütésnek és bár a klubhelyiség 

étkezője épp festés alatt állt, a klubtagok zavartalanul és felhőtlenül énekeltek, ettek 

és ittak a klubkertben.  

A rendezvényről a helyi média is készített riportot, melyet az alábbi hivatkozáson 

lehet megtekinteni. 

http://www.sztv.hu/hirek/ettek-ittak-es-enekeltek-az-idosek-kerti-partijan-resztvevok-20140718 

 

Pálné Németh Adrienn 
I. számú Idősek Klubja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sztv.hu/hirek/ettek-ittak-es-enekeltek-az-idosek-kerti-partijan-resztvevok-20140718
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2014. augusztus 12-én az V. számú Idősek klubjában Sportnapot szerveztünk. A 

rendezvényre 3 fős csapatok neveztek. A 9 csapat ügyességi sorversenyeken 

próbálhatta ki magát a különböző állomásokon. Remekelniük kellett célba dobásban, 

karikadobásban, dartsban, kislabda dobásban, célba lógatásba és sporttotóban is. A 

csapatok könnyedén vették az akadályokat, így minden feladatot kétszer kellett 

megoldaniuk.  A két legjobb csapatot oklevéllel és nassolnivalóval, a többi résztvevő 

csapatot, pedig emléklappal díjaztuk.  

A díjátadó ünnepség után, egy meleg kávé mellett beszéltük meg az élményeket és 

a tapasztalatokat. A klubtagok elmondása alapján mindenki nagyon jól érezte magát.  

 

Pálné Németh Adrienn  
 V. számú Idősek Klubja klubvezetője 
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Augusztus 13-án felkerekedtünk a Gagarin u. 24. szám alól, és elindultunk 

bowlingozni. Sok klubtag jelezte részvételi szándékát, és szép számmal össze is 

gyűltünk az oladi pályán. Két 9 fős csapatba rendeződtünk. Egy óra állt 

rendelkezésünkre, és mindenki tízszer guríthatott. Kisebb, nagyobb sikerrel, de jó 

hangulatban telt el az idő. Máskor is szívesen gurítunk! 

 

 

Székely Judit  
I. számú Idősek Klubja  
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A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 2012. nyarán kapcsolódott be 

gyógynövények termesztésébe, és a felhasználás szépséges világába. 

Közel 70 féle gyógynövényből készített friss ölbői lekvárból, mézből és italokból lehet 

vásárolni. Az ölbői mellett még van néhány gyógynövényes kertjük, az 

alapanyagokat termékeikhez innen gyűjtik, amelyek  bio minősítést is kapták. 

Az ízlésesen berendezett házban sakkozó sarok és különböző ízű teák fogyasztása 

mellett beszélgetésre, és nem utolsó sorban a gyógyulni vágyók térnek be az ölbői 

Szent Miklós Gyógyfüves Házba. Ezt mi a látogatásunk alkalmával meg is 

tapasztaltuk. Olyan élményt okoz a kert, amelytől a lélek megnyugszik, a szervezet 

feltöltődik. Ahogy a mondás is tartja: fűben, fában orvosság! Valóban a „természet a 

legjobb gyógyszertár”!  

Góczán Károlyné 
I. sz. Idősek Klubja 

 
 

 

 

 

Augusztus 20-a, az új kenyér ünnepének alkalmából klubunk kenyérsütéssel készült. 

Péntek Ferenc klubtagunk megvásárolta az alapanyagokat, teljes kiőrlésű lisztet, 

élesztőt, különböző magokat. Kenyérsütő gép megdagasztotta a tésztát, majd 6 cipót 

formáltunk belőle. Sütőben szép kis kerek kenyereket sütöttünk belőle. Az ünnepi 

megemlékezést követően az ebédlőasztalokra kerültek a cipók, amit jóízűen 

elfogyasztottunk. 

Székely Judit  
I. számú Idősek Klubja 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 30-án, kedden gyönyörű napsütésre ébredtünk, így nekiállhattunk 

megvalósítani lecsófőzési tervünket. A reggeli bevásárlás után nekiálltunk az 

előkészítési munkáknak. A klubtagok közül sokan jelezték, hogy szívesen segítenek. 

Kilenc órakor meg is érkeztek a klubba és aktívan részt vettek a darabolásban. 

Munka közben szóba kerültek a lecsókészítés variációi. A tüzet nagy gonddal és 

alapossággal meggyújtottuk, és pillanatok alatt ropogott a tűz a bogrács alatt. A 

paprika alá finom füstölt szalonna került. Semmi sem hiányzott belőle, ami a jó 

lecsóhoz kell. Az elkészült ételt jó hangulatban elfogyasztottuk, sőt a maradékból 

jutott egy kicsi a túrós tészta mellé is. 

 

Székely Judit  
I. számú Idősek Klubja 
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Sopron 

Sopron a Hűségek Városa, 

hűséges vezetői idegen kézre nem adta. 

Hűséges lakói is erős kézzel harcoltak érte, 

így maradt meg a jó termő földje. 

Ifjúság vezérei is, 

Tiszta szívvel védték kapuját, 

az idegeneket nem engedte 

betelepedni azon át. 

Így maradt meg a mai napig is 

„Hűséges” Sopron a városok városa, 

minden útja a Hősök nevét mutatja. 

Nem is lehet eltévedni városukban, 

szeretik is ezért kicsik és nagyok, 

no, meg a kiránduló csoportok. 

Dr. Nagy Bálintné 
I. számú Idősek Klubja 

 
 
 
 

Tiszaújváros 

Tiszaújváros, szép város, 
a Tiszával határos. 

 
Oly magas a Tisza gátja, 
hogy a zúgó, fodros vize 
a várost el nem árasztja. 



13 
 

Tiszaújváros szép város, 
minden útja virágos. 

 
Az utcákon piros rózsa és tulipán, 

ontja édes illatát, 
szereti is ezért mindenki 
tiszaújvárosi otthonát. 

 
Legszebb útja az Építők útja, 

aki erre jár meg-meg csodálja. 
Csodálják a platánok hatalmas ágait, 

a házak magasságát is elérik. 
 

Dús levelei a forró napot fedik, 
vígan pihenhet alatta mindenki. 

 
Lombos ágain a madarak is csicseregnek, 

örülnek, hogy a zajtól 
magasra repülhetnek. 

 
Viharos időkben az esőtől sem félnek, 

a platán hatalmas levelei megvédik őket, 
lombos ágain pihennek. 

 
A platánt szereti is mindenki, 

hatalmas levelei hűs árnyat adnak, 
pihenhetnek alatta a fáradtak. 

 
 
 

Dr. Nagy Bálintné 
I. számú Idősek Klubja 
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Augusztus 12-re meghívást kaptunk az V. számú Idősek Klubjába sportnapra. 

Klubunknak több sportkedvelő tagja is van, akik szeretnek kirándulni, sportolni, 

mozogni. Közülük tízen jelentkeztek, és egy gondozónő kíséretében belevágtak a 

versenybe. Sokféle feladatot kellett teljesíteni, ügyességi, gyorsasági, célba dobó 

feladatok mellett darts is színesítette a programot. Három főből álló csapatok 

vetélkedtek, melyből a mi egyik csapatunk, a „Bagósok” csapata hozta el az első 

helyezést. A verseny után a házigazdák vendégül láttak minket. A verseny jó 

hangulatban telt, szép emlékekkel gazdagodtunk és máskor is szívesen eleget 

teszünk az ilyen meghívásnak. 

Székely Judit 
I. számú Idősek Klubja 

 
 

 

 

Hosszú ideje tervezett elgondolás vált valóra azzal, hogy az Őszirózsák Kórus és a 

Nefelejcs Kórus tagjai kötetlen baráti beszélgetésre, közös éneklésre összejöjjenek. 

Egy napsütésesnek indult délután barátainkat bográcsban készült pörkölttel láttuk 

vendégül. Sajnos az időjárás kicsit átrendezte terveinket, a hirtelen jött eső elől az 

épületbe menekülve folytattuk az éneklést, beszélgetést. Reméljük, többször sikerül 

ilyen találkozást megszerveznünk. A közös érdeklődés az éneklés szeretete megvan, 

a többi rajtunk múlik! 

Abajkovics Jánosné  
I. számú Idősek Klubja 

 
 
 

 



15 
 

Kertünk büszkesége, a két ricinusfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Johanneum Diakóniai Központból érkeztek hozzánk vendégek. A Diakóniai 

Központtól a határon túli kapcsolatokra hivatkozva négy ausztriai nyugdíjas kért 

lehetőséget arra, hogy önkéntes munkát végezhessenek Magyarországon is. A 

központ munkatársa megkeresett bennünket és mi tudtuk is fogadni a vendégeiket. 

Két délutánon is eljöttek klubunkba, ahol rejtvényekkel, fejtörőkkel, mozgásos 

játékokkal tarkított foglalkozásokat tartottak klubunk tagjainak. Meglepetésként több 

klubtagunk profi szinten németül társalgott vendégeinkkel és a váratlan lehetőségtől 

feltöltődve nagyon kellemes és tartalmas délutánokat töltöttünk a klubban.  

Meskó-Csépány Zsanett 
I. számú Idősek Klubja 
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Kirándulássorozatunk őszi állomása Celldömölk és a Ság hegy volt. Celldömölkön a 

„Látványok és tekintetek” című kiállítást látogattuk meg klubunk tagjaival, ahol XIX. 

századi festők képeiből nézhettünk meg néhányat. Biztonságunkra és természetesen 

képek biztonságára is felügyeltek, hiszen egyik, másik kép közel 60 milliós értéket 

képviselt. 

Ha ősz, akkor Ság hegy elmaradhatatlan borkóstolójával és természetesen egy kis 

pálinkával, Danka Imre boros gazdánál. Házigazdánk finom házi kiflivel és pálinkával 

fogadott bennünket, majd igazán ízletes gulyás segített nekünk abban, hogy a finom 

hegyi borok ne ártsanak meg nekünk. Nótázás, beszélgetés és a gyönyörű 

napsütéses idő feltöltött bennünket. Készülünk a télre.  

 
Meskó-Csépány Zsanett 

I. számú Idősek Klubja 
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A Nefelejcs Kórus részt vett a Katonadalok fesztiválján, amelyet a Bartók Teremben 

rendeztek meg 2014. szeptember 27-én. A kórus Király Katalin karnagy vezetésével 

olyan dalokat énekelt, amelyben anyák búszúztatták a frontra készülő gyermekeiket.  

A kórus nagy sikert aratott a közönség körében nem nagyon ismert szép dalokkal. 

 

 
Meskó-Csépány Zsanett 

I. számú Idősek Klubja 
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2014. augusztus 13-án köszöntöttük az V. számú Idősek klubjában Mihályfalvy 

Jánosnét, Teri nénit. Az ünnepségen legelsőként dr. Puskás Tivadar köszöntötte az 

ünnepeltet, felelevenített pár gondolatot Teri néni életéből, majd átnyújtotta az 

elismerő oklevelet.  Ezt követően az V. számú klubnak vezetője – Pálné Németh 

Adrienn beszélt Teri néni a klub közösségében eltöltött időszakáról.   

A klubvezető a következő verssel köszöntötte Teri nénit: 

Várnai Zseni: Úgy tégy, mintha örökig élnél 

Úgy tégy,mintha örökig élnél, 

Úgy folytasd minden dogodat, 

Mintha már semmitől se félnél, 

Az elmúlás se riogat... 

Mert nem lehet fölérni ésszel, 

Hogy jön a Perc! 

S mindent bevégzel... 

Megszűnsz létezni, 

Nem leszel! 

Mintha sohase lettél volna... 

S ez lenne minden élők sorsa?! 

Ne gondolj erre, 

Nem szabad! 

Csak folytasd minden dolgodat. 

Úgy tégy,mintha örökig élnél! 

Hinned is kell,hogy így igaz. 

Megérik majd munkád gyümölcse, 

Kertedből kipusztul a gaz... 

Teremtő zápor hull a földre, 

Jogod van fényre 

És örömre.... 
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Ezt követően egy klubtársa, Balazatics Ferencné is üdvözölte Mihályfalvy Jánosnét 

egy verssel, majd Németh Károlyné, Manci néni (aki maga is nemrégen töltötte be a 

90. esztendőt) a következő versel gratulált a születésnaposnak:  

 

Idősek imája 

 

 

 
 

 

 

 

 
Te adj erőt, hogy bízni tudjak 

Ha megbántanak, ne zokogjak. 
Te add meg, hogy eltűrjenek, 

Hogy hibáimmal is szeressenek. 
 

Te erősítsd meg erőtlenségem, 
Hogy hősként vigyem a keresztem. 
Te légy árvaságom erős támasza, 

Tudom, Te vagy a gyöngék gyámola. 
 

Te őrizd meg gyengülő eszem, 
Hogy életem nagy teher ne legyen. 

Ó adj azoknak szeretet 
Akiknek én adtam életet. 

 
Legyen szívükben jóság, irgalom, 

Öregségemet értő szánalom. 
Áldd, őrizd őket, édes Jézusom, 

Hogy találkozzunk Nálad egykoron. 

http://4.bp.blogspot.com/-n1JSPuInQTs/TVNFVnTQBfI/AAAAAAAAAJU/tH3R6eLMlaQ/s1600/viragok_065.png
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Vezess, erősíts, oltalmazz, 
A végső órában irgalmazz! 

(ismeretlen szerző) 
 

 

 

A műsort az I. számú Idősek Klubja Nefelejcs Kórusának gyönyörű éneke zárta. A 

polgármester ezt követően egy pohár pezsgővel koccintott az örök ifjú Teri néni 

egészségére a kedves egybegyűltekkel.  

Az ünnepséget követően mind az ünnepeltet, hozzátartozóit, mind a köszöntőket 

vendégül látta az intézmény. Tortát, aprósüteményt és üdítőt fogyaszthattak el az 

ünnepelt egészségére. 

Az ünnepségről a helyi médiában is riport jelent meg, melyet az alábbi hivatkozáson 
lehet megtekinteni.  

 

http://www.sztv.hu/hirek/a-varos-kilencven-esztendos-polgarat-koszontotte-szombathely-

polgarmestere-20140813... 

 

Az ünnepelt életútja:  

Mihályfalvy Jánosné Felsőmocsoládon született 1924. augusztus 20-án. Édesapja 

Vitéz Ágoston István, édesanyja Hegyi Julianna. Hosszú életük során példás 

szorgalommal és kitartó munkával jó életfeltételeket teremtettek gyermekeik 

számára. 

Életük három településhez köthető: 

- Felsőmocsolád, ahol Teri néni született 

- Geszti, ahol fiúk Gyula született, hét évvel később 

- Somogy megyei Vitéz telep / Csurgó közelében/ később  

Zrínyi telep, ahol 19 évvel később harmadik gyerekük, Karcsi született 

 

A szülők földműveléssel és állattartással foglalkoztak. Címüket és életlehetőségeiket 

az első világháborúban megszenvedett szolgálataikért kapták. Teri néni polgári 

iskolát végzett, majd varrónő szakmát tanult. Képzett varrónőként gyönyörű ruhákkal 

örvendeztette meg gyermekeit és rokonait. Ügyes kezével kézimunkázott, kötött, 

horgolt, hímzett. Kedvenc szórakozása a bőrdíszműves tevékenység volt. Jó 

http://www.sztv.hu/hirek/a-varos-kilencven-esztendos-polgarat-koszontotte-szombathely-polgarmestere-20140813
http://www.sztv.hu/hirek/a-varos-kilencven-esztendos-polgarat-koszontotte-szombathely-polgarmestere-20140813
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érzékkel táskákat és pénztárcákat varrt.  Munkáit később értékelte a városka 

ruhagyára, a „Napsugár KTSZ” és felkérték Teri nénit, dolgozóik ilyenfajta 

tevékenységének betanítására. Életét erősen befolyásolta a második világháború. 

Édesapja távollétében részt kellett vennie a családi munkában, testvérei 

nevelésében. Így tervei, a továbbtanulás elmaradt, önálló életét csak évekkel a 

háború után kezdhette el. 1848-ban kötött házasságot Mihályfalvi Jánossal, aki a 

magyar vasút elkötelezettje volt. Egész életében egy munkahelyen dolgozott 

Kaposváron a pályafenntartási főnökségen MÁV főtisztként. Naponta 2 órát utazott 

otthona és a munkahelye között. Hasznosan töltötte az utazási időt, sokat olvasott. A 

méhészkedés tudományát egyik barátjától és egy óriási könyv tanulmányozásával, 

önképzés útján sajátította el. A hobbiból évtizedek szorgalmas munkájával a 

megélhetés egyik forrása lett. Teri néni is aktívan kivette részét a méhészkedésből. 

1991-ben 43 év együttélés után vesztette el férjét. 1996-ban szüreti meghívásra 

érkezett Szombathelyre. 4 évig hetente ingázott Csurgó és Szombathely között. 

Rengeteget dolgozott a kertben, sütött főzött, segítette az idős és beteg István bácsi 

életét. 2000 áprilisától egyedül él itt, tagja lett az V. számú Idősek Klubjának. A mai 

napig aktívan él. A kert az „élete”, akkor érzi magát betegnek, ha nem dolgozhat. 

Márciustól házi gondozásban részesül, de a föld szeretete, 

 a virágok, a szőlőtermesztés továbbra is kedvenc időtöltése, ha egészsége engedi. 

 
 

Pálné Németh Adrienn 
V. számú Idősek Klubja 
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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 
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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 


