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A Gizella Otthon hírei

102. születésnap
December elsején mozgalmas nap volt a Gizella Otthon lakóinak életében. Délelõtt a település legidõsebb lakóját, dr. Mendelényi Istvánnét köszöntötték 102. születésnapja alkalmából.

Anci néni (Weinberger Angéla) Budapesten született hét testvér közt a legidõsebbként.
Elsõ házasságából született fiát 16 évesen orosz katonák lõtték
le. Második férje, dr. Mendelényi István belgyógyász fõorvos volt,
fia, dr. Mendelényi Tamás sebészorvos és vívó világbajnok, az
olimpiai csapat tagja volt Rómában, majd 5 éven keresztül az angol vívócsapat edzõje, 10 évvel ezelõtt hunyt el. Lánya, Szilvia Németországban él.
Az ünnepséget dr. Egervári Ágnes, a Gizella Otthon igazgatója
nyitotta meg. Ezután népszerû, kedvelt dallamok csendültek fel, a
mûsor folytatásaként Hompóth Sándorné Terike, az Ezüsthíd
Nyugdíjasklub tagja, nyugdíjas magyar tanárnõ szavalta el Buda
Ferenc és Nagy László verseit. Anci nénit a város nevében dr. Palovics Lajos polgármester úr köszöntötte dallal és gyönyörû virágcsokorral.
Az otthon lakói együtt énekeltek az ünnepelt tiszteletére, amikor megérkezett a tûzijátékkal díszített, hatalmas születésnapi torta. A gyertyák elfújásában Anci néni lánya Szilvia és Bajcsai Tamás,
a torta készítõje is segítettek. A pezsgõs koccintás után remek hangulatban, kötetlen beszélgetéssel fejezõdött be a születésnapi ünnepség.

Múzeumi látogatás

Fényhozó angyalok
December elsején délután a
Gizella Otthon lakói az Õszidõ
Nyugdíjasklub tagjaival közösen
a Szépmûvészeti Múzeumba látogattak el.
Az Otthon mentálhigiénikusa, Almási Judit és a Drinócky
Viktória múzeumpedagógus mûvészetterápiás programsorozatot szerveztek
a nyugdíjasok számára, melynek keretében
az érdeklõdõk tematikus tárlatvezetéseken
vehettek részt a múzeumban. A látogatás
során az adventi várakozáshoz kapcsolódva, Jézus születését, Szûz Máriát ábrázoló
festményekben gyönyörködhettek a résztvevõk.

Az otthonban megtartott
programokon
reprodukciók,
vetítések segítségével élvezhetik a képzõmûvészeti alkotásokat, majd élményeiket kreatív
foglalkozások, kézmûves tevékenységek formájában jeleníthetik meg. Az õszi programok
témái a csendéletek és a tájképek voltak.
A mûalkotások élvezete során kapott
esztétikai és morális többlettel gazdagodva
várják a közelgõ ünnepeket.

Meghívó
A Pászti Miklós Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
ADVENTI KONCERTJÉT
2009. december 18-án, 18 órakor
a Faluház nagytermében rendezi.
Közremûködnek
az iskola hangszeres tanulói.
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
***

A Pászti Miklós Vegyes Kórus
szeretettel várja Önöket
karácsonyi hangversenyére
2009. december 20-án 16 órakor
a biai katolikus templomba.

