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Idősek karácsonya 
 

dvent 2. hetében 2022. december 15.-én tartottuk az Idősek Karácsonyát melyre, 

kihasználva az internet adta lehetőségeket minél több nyugdíjast mozgósítottunk. 

Kora délután ünneplőbe öltözött nyugdíjasok töltötték meg az Apáczai Művelődési 

Ház szépen feldíszített színháztermét. A gyülekező ideje alatt halk zene és képek, 

videók vetítése segítségével varázsoltak téli, karácsonyi hangulatot a rendezők. 

 

Weöres Sándor ideillő szavaival nyitotta meg a rendezvényt a műsorvezető: 

„Nől a dér, álom jár, hó kering az ág közt. 

Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt.” 

 

Ezután Pavlovics Attila a PKK igazgatója, mint házigazda, majd Molnár Ferenc 

az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Emlékeztettek arra, hogy mennyire 

fontos az advent időszakában az ünnepre való hangolódás, a társakkal való együttlét. 

Sok örömet, jó egészséget kívántak az ünnephez, az év visszalévő napjaihoz és az új 

évhez. 

A köszöntések után az Assonantia Nőikar tagjai tisztán, csengő hangon 

klasszikus műveket, majd magyar karácsonyi énekeket adtak elő Bártfai Zsuzsanna 

karnagy zongorakíséretével. Műsorukat versekkel tarkították. 

 
 

A kb. 20 perces műsor után a Daniel Speer Brass tagjai piros mikulás sapkában 

érkeztek jelezve, hogy műsorukban helyet kap majd a vidámság is. A jól képzett 

zenészek először ízelítőt adtak a zenekar sokszínű repertoárjából. Felhangzottak 

amerikai jazzfeldolgozások, de helyett kapott a műsorban a Mézga család ikonikus 

filmzenéje, végül a Christmas albumról hallhattunk tőlük klasszikus karácsonyi 

dalokat. A háromnegyedórás showműsort a közönség vastapssal köszönte meg.  
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A Nyugdíjasok Egyesülete életében fontos szerepet töltenek be az önkéntesek, a 

klubvezetők. Közülük az idén Bodnár Lászlónét a Belügyi Szervek Nyugdíjas 

Klubjának vezetőjét köszöntötte az egyesület elnöke abból az alkalomból, hogy 

felterjesztésünkre nemrégiben a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által 

adományozott kitüntetést vehette át. Ugyancsak elismerést kapott Radnóti Adél 

elnökségi tag a NYOSZ-ban végzett többéves munkájáért. 

Együtt ünnepeltek a nyugdíjasokkal az egyesület munkáját segítő 

partnerszervezetek vezetői. 

 

 
 

A program végén meglepetés várta a résztvevőket. Az egyesület irodai 

alkalmazottai több száz karácsonyfadíszt készítettek természetes anyagokból, 

melyekből ki-ki választhatott egy neki legjobban tetszőt magának. A GEOTUR 

Utazási Klub vezetői pedig szaloncukrot hoztak ajándékba. 
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A szervezők, a szereplők és a támogatók összefogásával sikerült egy örömteli, 

szép ünnepi délutánt együtt tölteni a mintegy kétszáz pécsi nyugdíjasnak. 

 


