
 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

„Napirend program” tevékenység 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Előzmények  
Projekt adatai: 

Kedvezményezett Alsómocsolád Község 
Önkormányzata 

Projekt címe Mintaprogram a minőségi 

időskorért   

Projekt azonosítója HU11-0005-A1-2013  

Projekt kezdő időpontja 2016.05.02. 

Projekt tervezett befejezése 2017.04.30. 

Konzorciumi partner Alapítvány Alsómocsoládért 

 

 

Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Alsómocsoládi Sport 

Egyesület 2016. június 02-án Vállalkozási szerződést kötött a „Napirend 

program” tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a 

kapcsolattartásra kijelölt személy: Hörnyéki Roland elnök. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mese a mindennapokban 

 
Helyszín:  Őszi-Fény Idősek Otthona 
 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74. 
 
Időpont: 2016. augusztus 02. 
 

Elvégzett tevékenység: 

A mese nagyon fontos szerepet tölt be nem csupán a gyermekek, a felnőttek 

életében is. A gyermekek fejlődéséhez nagyon fontos, hogy rendszeresen, napi 

szinten meséket olvassanak, hallgassanak, hogy a képzeletük és a szókincsük 

fejlődjön, az idősek esetében pedig ugyanezen kompetenciák meg,-és frissen 

tartását szolgálja, ha a mese élvezetét beiktatjuk a napirendjükbe.  A felnőtt élet 

mindennapi nehézségei miatt, gyakran elfeledkezünk a mesék varázsáról, idős 

korban az újra felfedezés öröme nem csupán a mentális egészség megtartásában 

játszhat nagy szerepet, de hidat teremthet a különböző generációk között is, segít 

abban, hogy a mese tanításainak útján az idősek az életük során felhalmozott 

tapasztalatokat tudásokat megoszthassák, átadhassák a fiatalabb generációknak.  

Az idősek nagyon örültek, amikor megtudták, hogy a témánk a mese lesz. 

Elmondták, hogy melyik meséket szeretik nagyon, melyek a kedvenc meséik. A 

meséket szeretik olvasni is, de mesefilmeket is szerentnek nézni. 

A foglalkozás kezdetén és a végén is két tanulságos mesét hallgattak meg. 

A foglalkozás második felében könyvjelzőt készítettünk az idősekkel, hogy a mesék 

olvasása során tudják követni, hogy hol tartanak. Volt olyan idős, aki az 

unokájának ajándékba is készít majd könyvjelző, mert nagyon tetszik neki az az 

egyszerű technika, amit közösen tanulunk meg. 

 

 



 

 

 

 

Mozifilmek régen és most 

 
Helyszín:  Őszi-Fény Idősek Otthona 
 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74. 
 
Időpont: 2016. augusztus 04. 
 

Elvégzett tevékenység: 

Régen a mozi a közösségi tér egyik kiemelkedő helyszíne volt az emberek életében. 

Mióta a régi mozik bezárták kapuit, azóta az emberek eltávolodtak egymástól és a 

régi filmektől is. Nosztalgiából még megnézünk régi filmeket, de azokat nagyobb 

részt már csak tv-ben vetítenek, a mozikban már nem. Több régi magyar filmet is 

új köntösbe öltöztettek, amit régen nagyon szerettek az idősek, de az újításokkal 

elvesztették a varázsukat. 

Az időseket nagyon érdekelte a téma, sokat beszélgettük a régi nagy színészekről 

és a filmekről is. Elmondták, hogy nagyon szerettek régen moziba járni, az egész 

fiatalságukat meghatározta a mozi. 

Az előadás második felében megnéztük a Körhinta című filmet, mely segített 

felidézni a fiatalkorukat, felszínre hozta ifjúkori élményeiket, melyeket az előadás 

után vezetett körbeszélgetés során szívesen osztottak meg a többiekkel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Közösségi élet: kártyajátékok, társasjátékok 

 
Helyszín:  Őszi-Fény Idősek Otthona 
 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74. 
 
Időpont: 2016. augusztus 15. 

Elvégzett tevékenység: 

Az idős embereknek is nagyon fontos, hogy közösségeket alakítsanak ki, hogy ne 

érezzék magukat egyedül, ne szeparálódjanak, magányosodjanak el.  

A társas, -és kártyajátékok kiváló közösségépítő, közösségerősítő hatással bírnak. 

Ezen túl megmozgatják az agytekervényeket is, segítenek a mentális egészség 

megőrzésében. 

 Az idősek hetente több alkalommal kártyáznak és játszanak társasjátékokkal az 

idős otthonban, de többnyire nem lépnek ki a megszokott társaságukból, nem 

hagyják el a komfort zónájukat új élmények megszerzése, a többi lakó alaposabb 

megismerése érdekében.  

A foglalkozás keretében vittünk több olyan játékot, amiket nagyon egyszerű 

szabályokkal lehet játszani, amit könnyen megtanulhatnak. A papír alapú malom 

műanyag korongokkal nagy siker volt, lehetőséget adott arra, hogy olyan 

embereket hozzon össze, akik nem ápoltak eddig szoros kapcsolatot egymással. A 

foglalkozás során az idősek sokat meséltek az ő gyerek és fiatal koruk játékairól, az 

akkor szerzett élményeket boldogan elevenítették fel és osztották meg velünk és 

egymással.  

A játékok szüneteiben magyar népmeséket néztünk, amik nagyon tetszettek az 

időseknek, kérték, hogy a további foglalkozások alkalmával is nézzünk filmeket és 

meséket. 

 

 



 

 

 

 

Zene hallgatás, éneklés 

 
Helyszín:  Őszi-Fény Idősek Otthona 
 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74. 
 
Időpont: 2016. augusztus 26. 

Elvégzett tevékenység: 

„Öröm a földön nemesebb, 

nem is tudom, más mi lehet, 

mint, amit az ének szerez, 

az ékességes, zengzetes...” 

/Luther/ 

Az emberek a zene gyógyító hatását régóta ismerik! XX. században az I. és II. 

világháború után a  megrokkant veteránokat zenekarok köszöntötték alternatív 

gyógymódként.  1944- ben a Michigani Egyetemen megalakult az Amerikai 

Zeneterápiás Társaság, megtörtént az első zeneterápiás program kidolgozása.   

A zene örömet okoz, kiváló stressz oldó, izomlazító, nyugtató, altató, relaxáló 

hatású, vagy éppen motiváló, megmozgató, attól függően milyen zeneszámokat 

választunk ki.  

A szellemi képességek egyénenként változnak, illetve bizonyos neurológiai, vagy 

traumatikus zavarok következtében korlátozódnak, csökkennek. Ezért nagyon 

fontos  figyelembe venni az egyének, a csoport általános szellemi állapotát, 

kondícióját, építve arra, hogy az idős s emberek igenis képesek új ismeretanyag 

elsajátítására, megszerzésére is a múltbéli emlékek, élmények, benyomások 

felidézésén túl is! A tanulás szórakoztató dolog, s az idősek szívesen tanulnak meg 

dalokat, verseket. Ezért foglalkozásunkat úgy építettük fel, hogy az előadás 

meghallgatása után zenehallgatás, új dal tanulása egyaránt kapjon szerepet.  

  



 

 

 

A zenehallgatás néhány irányított ráhangoló, szorongást oldó zeneszám - Debussy: 

Clair de lune;  Saint Saëns: A hattyú; J.S.Bach: Air- közös meghallgatása után 

„kívánság kosár” jelleggel a résztvevők kívánságainak megfelelően alakult, így 

elhangzott számos népdal és még mulatós szám is, melyek hallgatása során többen 

táncra is perdültek. A foglalkozás végén megtanultuk Alsómocsolád himnuszát, a 

„Mecsekhátnak Mocsolád a Kiskertje” című dalt, melyet ugyan még több 

alkalommal gyakorolnunk kell, de az új ismeret elsajátításon túl mocsoládi identitás 

kialakulásában is segítséget nyújtott az Idősek Otthonában élők számára.  

 Alsómocsolád, 2016. augusztus 31. 

 

        Hörnyéki Roland 

         elnök 

 

Beszámolót elfogadta és ellenjegyezte: 

 


