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A IV. számú Idősek Klubja ismét búcsúzik egy dolgozójától. Ujvári Andrea 2011 óta 

vezette a klubot. Bármilyen hihetetlen is, 40 év munkaviszony van a háta mögött. Így 

szeptembertől a nyugdíjasok boldog életét éli. Erre már most gyakorol sétáló ideje 

alatt. Úgy tudjuk, hogy rengeteg terve van a jövőre vonatkozóan.  

Ehhez kívánunk neki sok boldogságot, erőt, kitartást. 

A IV. számú Idősek Klubja klubtagjai és a klub valamennyi dolgozója. 

 

 

Andrea Búcsúztatójára 

 

Kedves Andrea! 

Mi történi itt hirtelen? 

Nyugdíjas lettél, de nem öreg. 

Fáj a lábad, sántikálsz? 

Rúgja meg a ló! 

Meggyógyulsz te egy kettőre, 

Mint kőszegi hegyi lakó. 

Búcsúzunk hát… á, dehogy 

Csak elköszönünk Tőled 

Megköszönve jóságod, türelmed 

Egész lényed. 

Köszönjük, hogy itt voltál, és mi 
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Mindig számíthattunk rád! 

A nyugdíjas évekre azt kívánjuk Néked 

Teljenek napjaid sokáig egészségben 

a Kőszeg-hegy tövében. 

 
 

Gombás Lajosné 
IV. számú Idősek Klubja 
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Egy szép napsütéses májusi napon valamennyi klubbal közösen kirándulni voltunk. 

Az MMIK parkolójában indultunk külön busszal, ami közvetlenül a Szombathelyi 

Karitász Szent Miklós Gyógyfüves Háza előtt állt meg. (A nagy érdeklődésre való 

tekintettel néhány klubtársunk a menetrend szerint távolsági busszal érkezett és 

csatlakozott hozzánk.)  Szivélyesen fogadtak bennünket. Körbe sétálhattunk a füves 

kertben, kipróbálhattuk a Kneipp-féle „taposást”. Ez egy alternatív gyógymód, melyet 

nálunk még nem igen ismernek. Végezetül vendégül láttak bennünket. Áfonya 

lekváros és mangalica zsíros kenyeret kaptunk, és megkóstolhattuk a helyben 

készített áfonya, illetve bodza szörpöt. Nagyon finom volt. Akik akartak vásárolhattak 

is. Egy kellemes vidám napot tölthettünk el vidám emberek társaságában. Köszönjük 

a lehetőséget a szervezőknek és a résztvevőknek. Élménydús kirándulás volt, melyre 

örömmel emlékszünk vissza. 

A IV. számú Idősek Klubjának 
„ismeretlen” tudósítója 
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2015. május 19-én intézményünk programszervezője által szervezett kiránduláson 

vettünk részt három fővel, egy gondozónő kíséretével. A többi klubból érkező 

klubtaggal együtt sétáltuk végig ezt a csodaszép parkot. Az idő remek volt. Jó 

hangulatban fedeztük fel a pompás növényeket. Feltöltődve tértünk vissza a klubba. 

Köszönjük ezt a szép lehetőséget. 

 

Horváth Istvánné 
IV. számú Idősek Klubja 
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A mai rohanó világunkban egyre nagyobb szükség van a megnyugvásra, 

lecsendesedésre. 

Ebben segítenek a gyógynövények, gyógyfüvek is. 

Már az ókori bölcsek is megállapították, hogy fűben-fában az orvosság. Az Ölbői 

Gyógyfüves házba a  szombathelyi  idősek klubjai  részére  rendelt különjárattal 

 indultunk el. 

Tuczainé Régvári Marietta a Szombathelyi Egyházmegyei karitász igazgatója beszélt 

arról, hogy a kezdeti nehézségek ellenére miként jött létre a létesítmény, és a 

csaknem egy hektáron fekvő gyógynövényes kert. 

Levendula, citromfű, körömvirág, menta és rozmaring - csak néhány azok közül a 

gyógynövények közül, amelyek itt  megtalálhatók.  A szárítóban leszáradt 

növényeket behozzák a csomagolóhelyiségbe és lefosztják róla a leveleket, majd 

zacskóba töltik. Így készülnek itt a finom gyógyteák, amelyekből kóstolót is kaptunk. 

A kert  810 gyógynövényfajtája mellett különlegességnek számít  a különböző méretű 

és anyagú kövekből álló 4  Kneipp út is. 

A Kneipp kúra  a reflexzónákon keresztül az  anyagcserére és a keringésre fejt ki 

pozitív hatást. 

A különböző nagyságú kövekből és anyagokból kirakott Kneipp-ösvényeket és a 

vizes kezeléseket mindenki szívesen kipróbálta. A mezítlábazás sokunkban 

gyerekkori élményeket idézett fel. 

Régen  sokat  mezítlábaztunk,   most nagyon furcsa volt, de mindegyik kő  más volt, 

nagyon tetszett. 

Citromfű és levendula teát vásároltunk, amely megnyugtatja a testet és lelket, 

lefekvés előtt fogyasztva  pedig kellemes alvást biztosít. 

A gyógynövényekről hallott sok értékes információt  és a házigazdák 

vendégszeretetét nagyon köszönjük. Szép élményekkel, tudással gazdagodtunk. 

 

 

 

 

          Tóth Györgyné 

          III. számú Idősek Klubja 
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A III. számú Idősek klubja minden évben több kirándulást szervez hazánk  különböző 

pontjaira. 

Az idén tavasszal Sopront, a hűség városát látogattuk meg. A két város közti 

távolságot (64 km) modern, kényelmes vonattal tettük meg, amellyel élmény volt az 

utazás. 

Az  57.000 lakosú  Sopron  hazánk egyik legvonzóbb  turisztikai célpontja. 

Ausztriától csupán 6 km választja el, ezért nevezik az ország nyugati kapujának. 

Sopron változatos természeti adottságai, hangulatos utcái, történelmi műemlékei 

több ezer látogatót vonzanak évről évre. A város  Magyarország műemlékekben 

leggazdagabb vidéki települése,  területének több mint a fele műemlékvédelem alatt 

áll. 

 

Ódon, erkélyes házak, boltíves kapualjak, vaskopogtatós kapuk és árkádos udvarok 

őrzik a múltat. 

Verőfényes napsütésben érkeztünk meg Sopronba. A  vasútállomásról 

begyalogoltunk a belvárosba. 

Patinás cukrászdában elfogyasztottuk a finom fagyikat és sütiket, majd elindultunk  a  

soproni  városnéző körútra, kisvonattal, a dottóval. Utunk során bemutatták a 

következő nevezetességeket: a Várkerületet, a Tűztornyot, a Széchenyi teret, a Deák 

teret, az Ógabona teret, a Nyugat Magyarországi Egyetemet, a Lővéreket. A 

menetidő egy órás volt. 

Ezután a Storno  múzeumot látogattuk meg, amely egy győnyörű barokk ház 2. 

emeletén található. A kiállítás a kéményseprőből restaurátorrá vált Storno Ferenc és 

családja gyűjteményét mutatja be. 

Id. Storno Ferenc Kismartonban született 1821-ben, majd visszaköltöztek a 

bajorországi Landshutba. Korán kitűnt rajztehetsége, de a család anyagi helyzete 

miatt nem tudta taníttatni, így ő is folytatta apja kéményseprő mesterségét. Művészi 

érdeklődése és pártfogói révén, akik felismerték és méltányolták tehetségét, 

megismerkedett bécsi művészekkel. Műemlékek felmérésével, lerajzolásával 

foglalkozott, és tárgyakat tervezett, többek között Habsburg Lipót főherceg számára 

is. Az 1860-as évektől már itthon dolgozott, bekapcsolódott a műemlékeket feltáró 

munkába és restaurálásokba. 

Az 1870-es évektől már fiaival, a festő Ferenccel és az építész Kálmánnal dolgozott, 

akik családi hagyomány szerint kitanulták a kéményseprést, de ezután külföldi 

akadémiákon tanulták a művészi mesterséget. 

 

 
             Czene Jánosné 

III. számú Idősek Klubja 
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A 2015-ös évben a Húsvét április 5-ére és 6-ára esett. Ez a kereszténység 

legnagyobb ünnepe, amelyet egy negyven napos böjti időszak előz meg. Már jóval 

az ünnepek előtt elkezdtünk készülődni.  Gondozónőinkkel együtt húsvéti dekorációt 

készítettünk az asztalokra, decopage technikával vázákat, amelyekbe feldíszített 

barkákat helyeztünk el. 

Szalvétával, magvakkal, szalagokkal díszített tojásokat készítettünk, amelyek nagyon 

jól mutattak az asztalokon. A decopage technikával készült tojás elkészítését 

megosztom veletek. 

Ezzel a technikával nincs veszély az ünnep után is bátran fogyasztható. 

Válasszunk szét egy szép mintájú papírszalvétát, majd vágjuk szét apró 

négyzetekre. Főzzünk keményre néhány tojást, töröljük szárazra, majd várjuk 

meg míg kihűl. Enyhén verjünk fel egy-két tojásfehérjét. Helyezzük a vékony 

szalvéta réteget a tojásra, és ecsettel kenjük be kívülről a tojásfehérjével. 

Hagyjuk teljesen megszáradni. A fényesebb hatás érdekében töröljük át 

növényi olajjal is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubvezetőnk, Marietta érdekes húsvéti történeteket vetített le az internet 

segítségével. 



8 
 

Molnár Szabolcs atya is ellátogatott hozzánk és közösen elmélkedtünk a nagyböjtről. 

 A húsvétvasárnapi reggelire nagyon sokan jelentkeztek, mert a közösen 

elfogyasztott sonka, tojással és kaláccsal, sokkal jobban esett.  

A klubban dolgozók az idén is megemlékeztek rólunk. Színes kosárkát kaptunk 

nyuszival, és tojással, amit a húsvéti reggeli után kaptunk meg. 

Köszönjük a vezetőnek és a gondozónőknek, hogy az idén is gondoltak ránk, és egy 

szép Húsvéti Ünneppel Örvendeztették meg az időseket. 

 

Czene Jánosné  
III. számú Idősek Klubja 

 

 

 

 

Zsenák Keresztes Kinga életmód tanácsadóval az Idősek Szabadegyetemének 

„Fitten, frissen időskorban is!” program  keretében ismerkedtünk meg. A 

kétgyermekes, agrármérnöki végzettségű kismama kirobbanó formában van. 

Elmondása szerint sok sportágat kipróbált már, de végül a jógánál maradt, amely 

erősíti az immunrendszert, hajlékonnyá teszi a gerincet, javítja az izmok és ízületek 

állapotát, kedélyjavító és stressz oldó hatású. A jóga gyakorlásával ismét frissnek, 

mozgékonynak, erősnek érezhetjük magunkat. Kisgyermekeknek és időseknek tart 

foglalkozásokat. 

Kinga első jógaóráját kissé félve kezdtük. Nem tudtuk, vajon fogjuk- e bírni, mennyire 

lesz nehéz a gyakorlatsor idős emberek számára. 

Az órát légző gyakorlattal kezdtük. Fontos orron át beszívni, szájon át kifújni a 

levegőt és közben jó mélyeket lélegezni. Azt is megtudtuk Kingától, hogy a jóga 

elsajátításához érdemes a hasi légzést elsajátítani. Ilyenkor a levegő nem a tüdőbe, 

hanem a hasba áramlik, lélegzés során a rekeszizmunkat használjuk, ellazul az 

izomzat, stressz kezelésre is kiválóan alkalmas. 
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Ezután következett a bemelegítő szakasz, amikor finom, kímélő mozdulatokkal, 

nyújtásokkal, fejkörzéssel, vállkörzéssel melegítettük be végtagjainkat. 

Ezután leültünk a szőnyegre és megdolgoztattuk az egyes testrészeket. 

Kezdtük a hasizommal, dolgoztunk combra, hátra, popsira. Minden egyes gyakorlat 

után lazítottunk, nehogy bekössön és izomláz alakuljon ki. 

Ezután Kinga az ászanákról beszélt, amely azt jelenti, hogy hosszabb ideig 

kényelmesen, ellazulva egy bizonyos testtartásban maradunk. 

Az ászanák gyakorlása során hajlékonyabbá válik a gerincoszlop, az izületek 

állapota javul.  

Néhány egyszerűbb ászanával megismerkedtünk, pl. a kobra pózzal, amely kiválóan 

megnyújtja a gerincet, lótuszüléssel, fél lótuszüléssel, amely a lábakat és a csípőt 

lazítja el. 

Kinga hangsúlyozta a rendszerességet, legjobb, ha naponta 15-20 percet  

gyakorlunk. A fokozatosság is fontos, hogy lépésről lépésre nehezítsünk a 

gyakorlatokon. 

 Az órát nyitott ablak mellett, légző gyakorlattal zártuk. 

Ezután Kinga készségesen válaszolt kérdéseinkre, majd elbúcsúztunk, és testileg-

lelkileg felfrissülve folytattuk a napot. 

 

Kosztolánci  István 
III. számú Idősek Klubja 
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Éves szabadságom letöltése után ismét itt vagyok, hogy hírt adjak klubunk életéről. 

Az elmúlt időszak kiemelkedően jelentős eseménye volt klubvezetőnk Ujvári Andrea 

búcsúztatása nyugdíjba vonulása alkalmából. Erről külön is olvashatnak 

fényképekkel illusztrált írásunkban. Ezen kívül még a további cikkekre hívnám fel a 

figyelmüket: 

1. Séta a Kámoni Arborétumban 

2. Ölbői kirándulás – a Szombathelyi Karitász Szent Miklós Gyógyfüves Házban 

3. Látogatóban Kati néninél a Bogáti Idősek Otthonában 

 

 
a IV. számú Idősek Klubja 

„Ismeretlen” Tudósítója 

 

 

 

Ezúttal egy megható eseményről szeretnék röviden beszámolni. 

Többekben felvetődött a gondolat, hogy meg kellene látogatni volt idős klubtagunkat, 

Kati nénit. Az ötletet mindenki lelkesedéssel fogadta. Megbeszéltük, hogy egyik nap 

páran felkeressük őt a Bogáti Idősek Otthonában „Jucus” gondozónőnk kíséretével. 

Az Otthon nagyon szép környezetben, egy volt kastély épületében található. Ahogy 

beléptünk, mindenütt rend és tisztaság volt. Az egyik gondozónő, akitől érdeklődtünk, 

kedvesen bevezetett minket a társalgóba. Pár perc múlva már kísérték is Kati nénit, 

aki láthatóan örült látogatásunknak. Üdvözlés után átadtuk ajándékainkat, és kicsit 

beszélgettünk: - ”Hogy érzi magát?... Megszokta-e már az új helyet? 

Az idő gyorsan eltelt, a búcsúzkodás után Kati nénit visszakísérték szobájába. 
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Úgy érzem mindannyiunk számára elgondolkodtató volt ez a látogatás. 

   Lejegyezte: a IV. számú Idősek Klubja „Ismeretlen” Tudósítója 

 

Száll a madár ágról-ágra, 
rátalált a cseresznyefára. 
Kicsi csőrével csipegeti, 

a piros bogyókat ő is szereti. 
Jancsika és Pisti ezt látva, 

felmásztak a nagy fára. 
 
 

Kosarukat teli szedték, 
hogy a madarak meg ne egyék. 

Bevitték a konyhára, 
hogy a mama 

süssön cseresznyést vacsorára. 
 

Dr. Nagy Bálintné 
I. számú Idősek Klubja 

 
 
 

Március 15. 
 
A Múzeumfaluba szervezett március 15-i ünnepségre meghívást kapott kórusunk a 

Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesülettől. A meghívást 

örömmel elfogadtuk és szép, az alkalomhoz illő énekekkel készültünk. Emlékezetes 

szép órákat töltöttünk ott a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola diákjaival 

együtt.  

 

Abajkovics Jánosné 
I. számú Idősek Klubja 
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Május 1. 
 
Május 1-jén a Szent István parkban énekeltünk a „Történelmi kavalkád” elnevezésű 

rendezvény keretén belül jól ismert katonadalokat, amit a közönség szeretettel 

fogadott és vastapssal jutalmazott. Nagyon jól éreztük magunkat, élveztük a sok 

látnivalót, a szép lovakat és persze a csinos huszárokat! 

 
 
 

Abajkovics Jánosné 
I. számú Idősek Klubja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

A nők felköszöntése után, mely március 8-án volt, eljött annak az ideje, hogy a 

hölgyek kedveskedjenek a férfi klubtagoknak Ivó nap alkalmából. A kreatív 

gondolatok megvalósításra vártak, összefogást kívántak. Sok jóasszony fejét 

összedugva nagy lelkesen megszervezte, eltervezte, mivel is lepjék meg a férfiakat. 

Gyakoroltak, szorgoskodtak és ez meghozta gyümölcsét, elkészültek a végleges 

tervek. Forgatókönyv szerint lebonyolították kis műsorukat, melyben volt vers, ének, 

saját gondolat, ünnepi köszöntő, egy csokor illatos pünkösdi rózsa, sütemény, tea, 

ajándék. 

Köszönet, mosoly volt a jutalma a készülődésnek. Ezúton is köszöntjük a körülöttünk 

élő férfiakat nagy szeretettel, egészségüket, erejüket tartsák meg sokáig!!! 

 

 
Horváth Lászlóné gondozónő 

I. számú Idősek Klubja  
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A mai világ, amiben élünk, sajnos egyre keményebb lesz. Sok az olyan ember, aki a 

másik megkárosításából akar megélni. Az idős, egyedül élő emberek a fő célpontjai a 

csalóknak.  

A rendőrség egy projekt keretén belül készített figyelemfelhívó kisfilmet mutatott be 

klubunkban, amely ismertette azokat a módszereket, „technikákat”, amellyel az idős 

emberek bizalmába férkőzve a bűnözők bejutnak a lakásba és ellopnak kézpénzt, 

értékeket, életet. 

Nem lehet elégszer elmondani, hogy senki idegent ne engedjünk be otthonunkba, az 

elővigyázatosságra sajnos szükség van. A rendőrség szakembereinek is az volt a 

célja, hogy a kisfilmmel és a két alkalommal tartott előadással mindezekre újból és 

újból felhívja a figyelmet. 

Mindig jól jön a figyelmeztetés és az óvatosságra intés. 

 

Székely Judit gondozónő 
I. számú Idősek Klubja 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Az idei évben is eljött ez a szép ünnep. Mint minden évben, az idén is már jó előre 

készülni kezdtünk a Húsvétra. Kuglófot sütöttünk és tojást festettünk. A sok szorgos 

kéz hamar megfestette a szép, piros, levélmintás tojásokat. A hagyományhoz híven 

hagymahéjjal festettünk. Szép abroszok és színes szalvéták kerültek az asztalokra, a 

vázákba barkák, piros színes tojások. Meghittre sikerült ez az ünnep, a klubtagok 

nagy örömére és megelégedésére. 
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Minden szőke, barna lány 

Mint a piros tulipán 

Virulva – viruljon 

Rózsapermet hulljon 

Íme, itt a kölni 

Szabad-e locsolni? 

 

A legszebbik kislányt jobban megöntözöm 

És a piros tojást szépen megköszönöm, 

És ezzel azt mondom, boldog ünnepeket, 

Boldog Húsvétot e ház népének! 

 

Szakály Tamásné gondozónő 
I. számú Idősek Klubja 
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Sopron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Április 22-én kiránduló csapatunk meglátogatta Sopron városát. A közlekedéshez a 

vonatot vettük igénybe, majd a vasútállomásra megérkezve átszálltunk egy 

városnéző kisvonatra, ahol hangosbemondón keresztül egy órán át hallgattuk és 

közben néztük a város szépségeit, nevezetességeit, történeteit. Ezt követően a 

gyönyörű Storno-házba mentünk, ahol egy kedves hölgy idegenvezetésével 

megnéztük az egyedülálló és gyönyörű kiállítást. 
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Nem hagytuk ki a Kecske templomot sem, majd a Tűztorony alatt áthaladva (fel már 

nem merészkedtünk a sok-sok lépcsőn) elmentünk a Stubi borozóba ebédelni, ahol 

finom ebédet ettünk. Utána kicsit sétáltunk, cukrászdába mentünk, majd vonattal 

haza utaztunk. Hangulatunk jó volt, igazán el sem fáradtunk, nagy élmény volt! 

 

 
Jeli Arborétum 
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Ha május, akkor rododendron virágzás és Jeli Arborétum. Az idei évben mi sem 

hagytuk ki a színek és illatok csodáját, a képek magukért beszélnek. Nagy sétát 

tettünk, felmásztunk a kilátóba, megnéztük a Hétforrást, gyönyörködtünk, 

beszélgettünk, jól éreztük magunkat. Szeretjük a gyomrunkat, az éhséget nem tűrjük, 

emiatt Szemenyében a Gulyás Csárdában ettünk.  

Kellemes napunk, szép időnk volt, megyünk még! 

 
Meskó-Csépány Zsanett klubvezető 

I. számú Idősek Klubja 

 

 

 

Kedves Karcsi Bácsi! 
 
 

Te itt mindenkinek a kedves Karcsi bácsi voltál, vagy és maradsz. Most, hogy 

életednek egy újabb állomásához érkeztél, elhagyod klubunkat. Magam és a 

klubtagság nevében szeretettel köszöntelek és minden jót kívánok! 

Talán nem hiábavaló a múlt egy-két állomását röviden felidézni. Nem csak neked, 

hanem a klub tagjainak okulására is. 
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Sok mindenen átmentél, mégis megmaradtál csendes, szerény, emberséges 

társunknak. Senkivel sem voltak vitáid, bölcs józansággal elfogadtad, amit az élet 

néha rád mért.  

 

A Felvidéken születtél, ahonnan kitelepítéssel kerültél Magyarországról-

Magyarországra.  

A Keszthelyi Egyetem elvégzése után mérnökként tovább képezted magad és 

növényorvos lettél. Ebben a munkakörödben személyesen is többször találkoztunk 

és irtottuk együtt az „ARANKÁT”! Hasznos tanácsaiddal sokat segítetted a TSZ-

ekben a növényvédelmet.  

Később, mint TSZ elnöknek a sok munka mellett még elég energiád volt a 

tudományos munkára is, és megszerezni a doktori fokozatot. Később egy másik 

TSZ-ben dolgoztál főagronómusként, és nem is eredménytelenül. 

A körülmények változása újabb munkakörbe szólított. Az Agroker Vállalathoz, ahol a 

korszerű technológiákhoz az új gépek biztosításában működtél eredményesen közre. 

Ismereteim szerint innen is vonultál nyugdíjba. A nyugdíjat idézőjelbe kell tenni, mert 

ezután a saját gazdaságodban dolgoztál tovább, amíg az egészséged engedte. 

Két lányodat és a fiadat kitaníttattad. A fiad példádat követve agronómus lett, s viszi 

tovább az általad megszerzett tudást és tapasztalatokat. 

Ezek után három éve jöttél a klubba, és lettél mindenki Karcsi bácsija. Most 

megválsz a klubtól, de reméljük, hogy minket a volt klubtársaidat jó emlékezetedben 

megtartod, és az új helyeden jó elhelyezkedést és kedves társakat találsz majd. 

 

Jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánok a magam, és a klubtársaim 

nevében! 

 

Tóth László 
I. számú Idősek Klubja 
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Köszöntjük az Édesanyákat! 
 

Köszönet! 

 

Simogatva altatott! 

hangja lágyan hegedült. 

Nevelt, sírt és hallgatott,  

ha panasz szádra ült. 

Aggódva figyelte lépteid, 

a legkitartóbb tanár. 

Mik bajaid, gondjaid, terveid, 

csak súgja neki már. 

 

Mondd, hogy köszönnéd meg, 

mit is mondhatnál, 

Tőle kaptad az életet, 

e hatalmas nagy csodát! 

 

Elindított s hosszú úton,  

bár tudta, nehéz a világ. 

Támaszod ezen az utazáson,  

Ő mindig visszavár! 

 

Nincsenek oly szavak, 

mik elmondhatnák. 

Most a szemek válaszolnak, 

 a szíved álmain át. 

 

Mondd, hogy köszönnéd meg? 

Mit is mondhatnál… 

Szívemben őrizlek, 

tudom mész, de maradhatnál! 

 

/Iszak Péter verse/ 

a verset küldte Góczán Károlyné 
I. számú Idősek Klubja 
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2015. május 29-én pénteken került sor az V. számú Idősek Klubjában (mára már IX. 

számú szakmai egységben – csak hogy szokjuk az új elnevezést) a 
 

„Hangold újra” karaoké dalfesztivál. 

 

Úgy gondolom, aki részt vett a rendezvényen egyöntetűen jókedvről, jó hangulatról 

és egy fantasztikusan sikerült délutánról tud beszámolni. 

 

Az előző évben debütált a karaoké az idősek körében. Tavaly az első dalok kissé 

bátortalanul, kicsit elcsúszkálva a szöveggel hangzottak fel, aztán kezdtek ráérezni 

az ízére és már tavaly a rendezvény végére már minden klubtag tisztán látta a 

karaoké lényegét. 

 

Az előző években azt tapasztaltam, hogy az énekhang sokszor elnyomta az 

alapzenét, így idén már komoly technikával készültünk. A hangosítás beszerelése 

után indulhatott a zene és az éneklés. 

 

A klubok előre leadták azoknak a daloknak a címét, melyeket szerettek volna 

előadni, így a zenék gördülékenyen követték egymást. A mára már szakmai 

egységekké változott klubok sorrendbe egymást követve próbálhatták ki magukat és 

hangszálaikat. 

 

Kis ízelítő azoknak a daloknak a listájából, melyet időseink énekeltek: 

 

Beatrice: Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés 

 

Szájbergyerek 

 

A daloló társaság a szünetben étellel és itallal csillapíthatta szomját és étvágyát. 

 

A rendezvény végén minden klub elégedetten, egy szép emléklappal távozott. 

 

 

Pálné Németh Adrienn klubvezető 
V. számú Idősek Klubja  
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„Elég csak egyszer megtapasztalni, hogy az ember éles fényben is vak lehet, és láthat 

a sötétben is, és máris el kell gondolkodnunk a látás mibenlétében.” 

          /”Muriel Barbery/  
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Az V. számú Idősek Klubjában 2015.05.18-29-ig volt lehetősége az érdeklődőknek a 

„Ne csak nézz, láss is” című kiállítás megtekintésére. A kiállítás az optikai 

csalódásokon és a vízuális megtévesztéseken alapult.  

 

A kiállítás gondolata akkor született meg, mikor egy alkalommal két klubtag 

vitatkozott egy képen, hogy mi van rajta, gondoltam megviccelem őket és egy olyan 

képet kaptak, amin nem tudták eldönteni mi is van. Már középiskolás koromban 

vonzott a fizikának ezen területe, a látás, a fénytörés, optikai csalódások. A volt 

tanárnőm – Sinkóné Kováts Andrea – már rendezett is a témában már akkor kiállítást 

az akkori iskolámban a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, így az ő segítségét kértem 

a gyakorlati megvalósításához. Kérésemnek 100%, sőt 120%-ban eleget tett. Küldött 

át kísérleteket, azok leírásait, a kiállításáról fotókat, amik szolgáltatták a kiállításom 

alapját. Ezúton is itt szeretnék neki köszönetet mondani.  

 

A kiállításon olyan képeket láthattak a nézelődök, melyek többségét nem, vagy csak 

pár képet láthattak.  A képek többsége egy feladat volt, mit látunk, mozog, vagy nem 

mozog, párhuzamos vagy nem, több helyen számolni vagy épp mérni kellett, hogy 

bebizonyítsuk magunknak, amit gondolunk az valóban téves.   

 

Több kísérleti jellegű feladat is volt, melyet a látogatónak kellett véghezvinnie. Ilyen a 

Taumatróp vagy csodazsineg, ahol a zsineg két oldalán lévő kép megpörgetve egy 

képet alkotott, a lyukas kéz kísérlet, az időshölgy vagy királylány képének fordítása 

illetve legnagyobb nézettséget a lufis-ecetes- sütőporos-műanyag flakonos kísérlet 

eredményezte, ahol is a felsorolt alkotórészek segítségével levegőbefújása nélkül 

felfújtuk a lufit.  

 

Bár a középkorosztálynak már ismert, az idősek körében még újdonságnak számító 

3 dimenziós képeket is bevetettem, melyet a tv képernyőre kivetítve tekinthettek meg 

3D-s szemüvegen keresztül. A látványt elképesztőnek és csodálatosnak írták le.  

 
Legnagyobb sikerként azt könyveltem el, hogy célomat elérve, olyan személyek is 

megismerték a klubot, akik azelőtt nem tudtak a létezésünkről, nagyon örültem egy, a 

rossz időjárás miatt beltéri foglalkozást tervező 5. osztályos tanulók látogatásának, 

amikor 35 gyermeket és kísérőit vezethettem végig a kiállításon.  
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Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, amit nagyon köszönök, és tervezem, hogy 

a jövőben is nyitok egy-egy kiállítást.  

 
„A látás új fajtája abban áll, hogy ha figyelmesen nézel egy falat, amelyet 
mindenféle foltok tarkítanak, olyan dolgokat látsz meg, amik csak a te 
képzeletedben születnek meg.”  /Leonardo da Vinci/ 

 
 

Pálné Németh Adrienn klubvezető 
V. számú Idősek Klubja 

 

 

 

 

Meghívást kaptunk az V. számú Idősek Klubjában szervezett karaoke partira. Amikor 

először meghallottuk, azt sem tudtuk, hogy ehető, vagy iható ez a dolog. Amikor 

megtudtuk, hogy miről is van szó, egyre jobban lelkesedtünk az ötletért. A klubos 

gondozónő Tihanyi Marika minden segítséget megadott. Nagy izgalommal végül 3 

dalt sikerült kiválasztanunk. A próbák is már nagyon vidáman teltek. Végre elérkezett 

a nap. Nagyon izgultunk, de a kedves fogadtatás oldotta izgalmunkat. Minden csapat 

legjobb tudása szerint teljesített. Nem volt kritizálás, a végén már szinte együtt 

énekeltünk mindnyájan. Vidáman, boldogan, tapasztalatokkal a tarsolyunkban 

indultunk haza, hiszen már tudjuk mi is az a :    KARAOKE 

Szalai Istvánné 
II. számú Idősek Klubja 
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Kis csapatunk június 4-én vidáman, nagy izgalommal indult a bozsoki túrára. Az 

időjárás kedvezett a buszos kirándulásnak. Barátságos, kedves fogadtatásban volt 

részünk. Megismertettek minket a gyógynövények egészségre gyakorolt hatásával. 

Sok új dolgot hallottunk, amit érdemes lesz kipróbálni. Megkóstolhattuk a különböző 

gyógynövényekből készült lekvárokat, teákat, ami emelte a nap színvonalát. 

Még volt erőnk megnézni a közelben egy régi vár romjait is.  Nagyon kellemes, 

tartalmas, tanulságos nap volt. Köszönjük. 

 

Gerencsér Ferencné 
II. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


