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2015 átfogó értékelése 
 
Év eleje: egyik tagung Spanyhelné Tercsi néni köszöntésével kezdődött, 90 éves lett. Népes 
családja ünnepi zenés műsorral készült, és Polgármester Úr is köszöntötte. 
 
Farsangi hagyományaink felelevenítése maradandóvá vált, ugyanis otthonomban fogadtam az 
M1 közszolgálati TV stábját. (Unser Bildschierm) Ebben a készülődésben segítettek nekem a 
nénik, díszeket készítettünk, és két néni szerepet vállalt, riportot adott, ami olyan jól sikerült, 
hogy a MagTV-ben is kaptak később szereplési lehetőséget. 
 
A tavasz nagy híre, hogy költöznünk kellett április folyamán. Ezért ebben is besegítettek a 
nénik. Dobozokba pakoltuk könyveinket, díszeinket. A költözést egyik tagunk, Hümpfner 
Bözsi néni nagyon várta, mert a Sikk házat látni akarta, mert rokonai ott laktak. A költözést 
megérte még, de rövid idővel utána elveszítettük. A költözés alatt egy hétig szabadságon 
voltunk, egy hétig a Bagolyfészek vendégszeretetét élveztük. (A tapasztalat: a nénik nem 
nagyon szeretik a túl modern helyet) A költözés folyamán még a virágokat is megmentettük, 
átültettük az új helyünkre, néhány képet felajánlott Trikkal Évi néni, aki nagyon aktív tagunk 
volt, a nyári szünet után már nem térhetett vissza hozzánk. 
 
Az ősz a névnapi köszöntések nevében zajlott, Mária napra Hanusch Róbertet hívtam, ő 
Tunnerné Maris néni nagy kedvence volt, mindig meghatódott tőle és 2015 év végén már nem 
érte meg a 80 éves születésnapját. 
 
Idősek világnapjára (október 1.) a Faluközpontba kaptunk meghívást, amit köszönünk, de ők 
már idősek és este nem szeretnek kimozdulni, ezért annak örülnek a legjobban, ha a 
Polgármester Úr személyesen látogatja meg őket. Kati néni örül a legjobban, hogy olyan 
viccet tud mondani, amit még a Polgármester Úr sem ismer. 
 



Erzsébet, Katalin napot Fail Mihály és Dondi Úrral ünnepeltük. Először a sírós nóták kerültek 
előtérbe, aztán bottal is táncra perdültünk. 
 
Állandó Mikulásunk, Szikszay Péter, amikor ő a Mikulás kezembe adja a fényképezőgépét. 
 
Advent heteiben imádkoztunk (Szent család), adventi koszorúnk is van, amit a 
Bagolyfészekből ajándékoztak nekünk. A Lila Akác Nyugdíjas Klub tagjai Lauter Antal zenés 
kíséretével igazi meghitt karácsonyi hangulatot hoztak napközi otthonunkba. 
 
2016. január 6-án ünnepi, zenés szentmisén vettünk részt. Az év elején köszöntöttük a 80 éves 
Serfelné Lencsi nénit, ilyenkor jön a család is. Ez mindig nagyin megható, együtt a család és a 
napközi tagjai. 
 
Február első hetében van a lurdi imádkozás, a farsang a mulatozás jegyében zajlik (zenés 
kívánság műsor). 
 
A böjti időszakban Böjte Csaba könyveit olvasom, ami a gyerekek történeteiről, a Biblia 
idézéséről és a húsvéti várakozásról szól. 
 
Március 15-ről mi is megemlékezünk, régebbi DVD-ket nézünk meg (előző években 
iskolások tartottak nálunk próbát és felvettem videóra) 
 
Új tagunk érkezett tavasszal, Keindl Istvánné, aki saját bevallása szerint szinte újratanult 
kommunikálni, mert korábban zárkózott életet élt. 
 
Ica néni után nem sokkal megérkezett hozzánk Schulczné Boris néni, akinek saját énekes-
verses könyve van és mindig köszönti a névnaposainkat. 
 
Nagyon megtisztelő, hogy nőnapon Polgármester Úr köszönt minket. Anyák napja alkalmából 
két osztály is ünnepséget adott és megtiszteltek minket, pogácsával, teával vártuk a 
gyerekeket. 
 
Pár hete érkezett új tagunk Hornyákné Tercsi néni, akinek különösen örülünk és már 
beilleszkedett közénk. 
 
Hétköznaponként minden nap olvasok a Nők Lapjából élettörténeteket, amit mindig 
megbeszélünk felolvasás után. Ha kicsit nevetni akarunk, felolvasom a horoszkópot is. 
Scheffer Erzsébet könyveit is megvásárolom, amiben tanulságos emberi sorsokról lehet 
olvasni. 
 
Naponta kártyázunk, dominózunk, activityzünk (csak körülmagyarázom, ugyanis a rajzolás, 
mutogatás nem menne) 
 
Közel 6 éve úgy érzem sikeresen működik ez a napközi otthon, bár egy szeretett tagunk 
elvesztését nem könnyű feldolgozni, de minden napot igyekszünk pozitívan eltölteni és örülni 
egymásnak, és jól érezni itt magunkat. 
 
Sokat beszélgettünk arról, hogy így mi jól érezzük magunkat, úgy gondoljuk művelődünk is 
és képességeinket is fejlesztjük, elintézzük, ami fontos (posta, gyógyszertár, bolt) és nem 
igényelünk ennél több foglalkoztatást. Ezt azért fontos hangsúlyoznom, hogy a jövőben nem 



kérünk kiemelt foglalkozásokat. Tudom én is, hogy az interneten is megjelent, hogy az 
időseket egybeteszik az óvodásokkal és ez a kísérlet több országban bevált, de a napközi 
otthon jelenlegi 14 tagja már nem kíván élete során ilyen kísérleti alanyként szerepelni. Ezért 
kérem a tisztelt képviselő-testületet, mielőtt bármilyen ötlet, terv felmerülne a jövőben a 
napközi otthon irányában, legyenek szívesek előbb az érintettekkel megbeszélni, mi az ami jó 
nekünk. 
 
Megbeszéltük azt is, hogy mire lenne igényünk. Szívesen fogadnánk újságokat (Sztori, Best? 
stb…) szükségünk lenne régi videómagnóra, mert sok a régi kazetta. Szeretnénk egy-két új 
társast és a Nők Lapja előfizetését. A hűtőnk teljesen rossz, ezért elfogadnánk, ha egy 
használható hűtőt kapnánk. DVD lejátszónk nincs, évek óta nem kaptunk MAGTV-s DVD-
ket, pedig ezeket nagyon szeretnénk. Kérjük ebben mielőbbi segítségüket. 
 
 
Nádasné Kaldenecker Katalin 


