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ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB 

 

Hogy is kezdődött? 

(Részlet Dankóné Németh Mária javaslatából) 
 

„Még aktív pedagógusként kerültem közeli kapcsolatba a férjem által a révfülöpi nyugdíjasokkal. Ugyanis 

Palkó Pista bácsi és a férjem, Dankó Mihály szervezett különféle programokat az Idősek otthonában, ké-

sőbb a könyvtárban. Kezdetben csak a nőnapi, névnapi, karácsonyi, húsvéti ajándékokat készítettük közö-

sen. Aztán a napközis gyerekekkel (Puskásné Editke tanárnő segítségével) műsorokat is adtunk az idősek-

nek. Alapi Lászlóné, az otthon vezetője segítette a kapcsolatok kiépítését, a kapcsolattartást. Szabó Gézáné 

(Eszti néni) könyvtáros pedig helyet is adott az egyre szaporodó kis közösségnek. Férjem halálakor – Pista 

bácsi is beteg volt már akkor – megszakadt ez a nagyon aktív kapcsolat. 

Amikor én is nyugdíjas lettem, újra kerestem a lehetőségét egy klub létrehozásának. A „Nyugdíjasok lap-

jában” olvastam a Veszprém megyei és más nyugdíjas szervezetekről. Meg is kerestem a veszprémi elnök-

séget kérdéseimmel és a pozitív hozzáállásuknak köszönhetően elkezdődött a helyi szervezőmunka. Alapiné 

ismét segített ebben. 

Hajkó Pál a révfülöpi Birka csárda akkori vezetője helyet adott az első nagylétszámú nyugdíjas megbe-

szélésnek. Ott, 1997. november 29-én 59 nyugdíjas jelent meg. Megszavaztuk, hogy legyen Révfülöpön is 

nyugdíjas klub és megválasztottuk a vezetőséget is. (Elnök: Domonkos Aladárné Amika lett). Januártól már 

rendszeresen részt vettünk a megyei elnökségi üléseken is. 

Nem felejtkezhetek meg Pap Istvánról sem, aki kétszer is meghívta a nyugdíjasokat az akkor még műkö-

dő Top Panoráma vendéglőjébe egy kis szórakozásra, evésre-ivásra. Második alkalommal már velünk voltak 

a balatonboglári nyugdíjas klub tagjai is. Ők dr. Mihovics polgármester úr közvetítésével kerültek velünk 

kapcsolatba. Azóta is minden évben találkozunk velük a nyári turisztikai szezon indulása idején. Emlékmű 

koszorúzások, a Balaton koszorúzása, kulturális programok, kiállítások, kisebb túrák színesítik programjain-

kat. Volt már ügyességi verseny, táncos vetélkedő is. A bogláriak után tagjaink aktív részvételével több 

nyugdíjas klubbal is „testvéri” kapcsolatot létesítettünk. 

Összejöveteleinket kezdettől fogva havonta legalább egyszer, szerda délutánonként tartjuk. A programok, 

rendezvények mellett szerveztünk tanfolyamokat is. Ilyen volt a foltvarró, vagy a számítógépismereti okta-

tás. Részt veszünk a község, valamint más civil szervezetek rendezvényein is. A kirándulásaink nem csak az 

Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai számára elérhetőek, s ezt a lehetőséget sokan mások is kihasználják. Közü-

lük már többen új tagunkká vált az idő során. Kulturális tevékenységünk meghatározója része lett az énekkar 

megalakulása. Benéné Marika szervezésével nem csak a magunk körében, hanem Révfülöp nagyközség 

állami ünnepein és önkormányzati rendezvényein is gyakran fellépünk. Énekelünk, néha táncolunk, olykor 

verset is mondunk. De összejöveteleinken gyakran vetélkedünk, farsangkor jelmezes bemutatókat tartunk, 

vidáman és jól érezzük magunkat… „ 


