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Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Fogadd örökbe a Nagyit”
tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt
személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. október 01. – 2016. október 31.

„Őszköszöntés”
Helyszín:

Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2016. október 04.

Elvégzett tevékenység:
Az Ősz az egyik legszebb évszak, mert csodálatos színekbe öltözteti be a természetet, igaz a
nappalok rövidülnek, az éjszakák hosszabbodnak, hidegebb van, de az emberek szíve egy kis
melegséget lopva az Őszi Fény Idősek Otthonának lakói „Őszköszöntő” rendezvényt tartottak.
Az őszköszöntés kezdetekor Borissza Kata elszavalta Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra
című versét. Ezután az idősek aktív részvételével gyűjtöttek még néhány az évszakhoz kötődő
verset és költeményt, melyet igyekeztek több, kevesebb sikerrel fel is eleveníteni. Így
elhangozz többek között szintén Petőfi Sándortól a Szeptember végén című vers, Ady Endre
Párizsban járt az ősz, Arany János Nem kell dér, Áprily Lajos Szeptemberi fák című verse,
valamint felelevenítésre került Kittenberger Kálmán sokak által nem ismert Őszi szalonkák
című írása.
A hangulat megteremtése után arról beszélgettünk mit is jelent számunkra az ősz, az ősz, mint
évszak és stílusosan az Őszi Fény Idősek Otthonában az ősz, mint metafóra. Elhangzottak olyan
gondolattársítások, mint a sok gyümölcs, az őszi kikerics virágzása, sárguló levelek,

iskolakezdés, tankönyv-árak. Majd mélyebben vizsgálva a szimbolikát sokaknak azt
jelentette, hogy már túljutottak életük csúcsán, volt, aki megfogalmazta, hogy nem a
születésnapjakor tavasszal érzi a tovaszálló időt, hanem szeptemberben. Abban azonban
mindenki egyetértett, hogy a szeptemberi égbolt kékje és a színesedő levelek között táncoló
aranyló fényfoltok a legszebbek egész évben.

A program utolsó epizódjaként a résztvevők az otthon ablakait, bejárati ajtóit, ebédlőjének
mennyezetét, levélfüzérekkel és levélmanókkal díszítették fel.

Alsómocsolád, 2016. október 31.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
Beszámolót elfogadta és ellenjegyezte:

