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

Teljesítési időszak: 2016. október 1. – 2016. október 31.

Idősek napja

Helyszín:

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

Időpont:

2016. október 03.

Elvégzett tevékenység:
„Az élet gazdagabb lesz,
ünnepibb és emberibb
ha megtöltöd a hétköznap néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulatúval és udvariassal
tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

Az ENSZ közgyűlése 1991. október 1-jét nyilvánította az Idősek Világnapjának. A
megemlékezés elsődleges célja, hogy megemlékezzünk azokról az idősekről, akiknek
megköszönhetjük, hogy felneveltek, tudásukat tovább adták nekünk és ameddig a szívük
dobog, addig minden gondolatuk mi (gyerekek, unokák, dédunokák) vagyunk.
2016. október 03-án tartottuk az Idősek Napját, az Idősek Hónapjának nyitórendezvényén.
Nagyon színes programsorozatot állítottunk össze. A rendezvényt moderátora Dávidné Varga
Rózsa volt, aki felkonferálta a rendezvényt és fogadta a programon résztvevő szereplőket.
A rendezvényt Dicső László Alsómocsolád polgármestere nyitotta meg, akik köszöntötte az
időseket és megköszönte, hogy részese lehet az életüknek. A köszöntést Pitzné Keller Anita
Intézményvezető folytatta, köszöntőjében elmondta, hogy az Őszi Fény Idősek Otthonának
lakói a második családja és fontos számára, hogy a lakók minél jobban érezzék magukat és
minél értékesebb, élményekkel teli napokat töltsenek el az Otthon falain belül és kívül is.
A rendezvényen Sisa Pálné Idősek imájával folytatta, amivel több résztvevőnek is könnyeket
csalt a szemébe.

A programot a Mágocs Bokréta Óvoda táncosai folytatták, akik az óvónénikkel közösen
népviseletben, sváb népzenére táncoltak. Időseink nagyon szeretik, ha az Intézmény falai közé
gyermeke érkeznek és vidámsággal, dinamizmussal töltik meg a házat!
A program további résztvevői a Mágocsi Nyugdíjas Klub tagjai voltak, akik verssel és
énekkel köszöntötték az időseket.

Ezt követően a Mágocsi Általános Iskola dráma

színházasai mutatkoztak be, ezúttal tánckoreográfiát hozva, nagy örömet okozva az
időseknek.
A kulturális program zárásaként Sisa István székely dalokkal és regékkel örvendeztette meg a
résztvevőket, majd végezetül Horváth Istvánné mondta el kedvenc verseit.
A rendezvény végén, de nem utolsó sorban süteménnyel, házi rétessel és bodzaszörppel lettek
megvendégelve az idősek.
A programon mindenki jól érezte magát és a végén nyugodt szívvel mentünk haza és tértek
nyugovóra az Őszi Fény Idősek otthonának lakói.

Alsómocsolád, 2016. október 31.

Dávidné Varga Rózsa
elnök
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