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HÍRES SZÜLÖTTEK
Január
Petőfi Sándor Kiskőrösön született
1823. január elsején. Magyar költő,
forradalmár, nemzeti hős, a magyar
költészet
egyik
legismertebb
és
legkiemelkedőbb alakja. Közel ezer verset
írt rövid élete alatt, ebből körülbelül
nyolcszázötven maradt az utókorra.
A tanulást 18 éves korában abbahagyva
színész lett, és ekkor kezdett verseket írni.
1844-től élt Pesten, 1846-tól baráti körével
irodalmi társaságot szervezett. Fiatal kora
ellenére ekkor már országos hírnévre tett
szert.
A
„Márciusi
ifjak”
egyik
vezetőjeként részt vett az forradalomban,
amelynek a szimbólumává vált.
A 26 éves költő ezután a
szabadságharc küzdelmeiben
is
részt
vállalt. A történészek mai álláspontja
szerint életét is áldozta a magyar
szabadságért, hiszen 1849-ben esett el a
segesvári
csatát követő
fejvesztett
menekülés közben, a honvédeket üldöző
kozákok által elkövetett mészárlásban.
Eltűnésének minden körülménye azonban
még a mai napig sem tisztázódott.

foglalkozású színész. 1993–1996 között
a Művész
Színház, Thália
Színház,
Kelemen László színkör tagja volt. Az
1994-es
országgyűlési
választásokon
a Fidesz országos
listáján
indult,
ahonnan országgyűlési mandátumot
szerzett, de egy hónapra rá lemondott.
1998 és 2012 között az Új Színház tagja
volt, a társulatot az után hagyta el
váratlanul,
hogy Dörner
Györgyöt
nevezték ki a teátrum élére.2011-ben
sikertelenül pályázta meg a Győri Nemzeti
Színház igazgatói
székét,
jelenleg
a Veszprémi Petőfi Színház művészeti
tanácsadója.

Március
Koncz Zsuzsa (Pély, 1946. március
7.) Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas
magyar előadóművész, énekesnő.

Február
Eperjes
Károly (Hegykő,
1954.
Február 17. ) Kossuth díjas és Jászai Maridíjas magyar színművész, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja.
Szülei, Eperjes Károly és Kertész
Imelda eredetileg papnak szánták. A
színészpálya előtt volt műszerész és
labdarúgó is. 1974–1976 között a
Videotonban dolgozott. A Színház- és
Filmművészeti Főiskola elvégzése után –
Major Tamás és Székely Gábor tanítványa
volt – 1980-ban a kaposvári Csiky Gergely
Színházban kezdte pályáját. 1981–82-ben
a Nemzeti Színház tagja volt. 1982–1987
között a Katona József Színház színésze
volt. 1987–1988-ban a Radnóti Színpadhoz szerződött.
1988
óta
szabad-

A magyar beat, pop és rock zene egyik
meghatározó
egyénisége.
Elsősorban
verslemezeiért és politikai tartalmú (a
rendszerváltás előtt esetenként betiltott)
dalairól és választékos előadásmódjáról
ismert.
Koncz
Zsuzsának
97
magyarországi és 24 külföldi önálló
lemeze jelent meg, ebből 39 – olykor
többször, több változatban is kiadott –
album. Erkel színházi és sportcsarnokbeli
koncertjeiről (és videóiból) fél tucat DVD
készült. Diszkográfiája szerint több mint
négyszázötven (457) hazai és külföldi
hanghordozó őrzi dalait.
-TA-

Visszatekintés
az elmúlt évre
Holló Judit
írása
Ebben az évben is változatos, gazdag
programok szórakoztatták lakóinkat. Most
visszaemlékszem
a
legfontosabb
eseményekre.
A Moravcsik Alapítvány és a Gold
Center közös szervezésében került
megrendezésre január 18-án az első
Családi és egészségnap Budapesten. Egy
napra otthonunk lakói is felutazhattak a
fővárosba,
ahol
megtekinthették
a
Budapest Art Brut Galéria kiállítását,
köztük három társunk munkáit is. Második
állomásunk a „Rembrandt és a holland
arany évszázad festészete” nevet viselő
kiállítás volt a Szépművészeti Múzeumban.
Februárban kezdetét vette egy új
programsorozat, a Zeneklub. Itt a lakók
tematikusan hallgathatnak zenét és
megismerkedhetnek a történelmi háttérrel.
Megrendezésre
került
a
házi
sakkverseny, melyen sajnos csak férfiak
vettek részt.
Helyezettek: I. Várdai Lajos, II.
Hárfalvi Emil, III. Senkár József

Házi sakkverseny
Visszajáró vendégként érkeztek lakóink
és kísérőik a felvidéki Ekecsre, ahol
sokadik alkalommal rendeztek nemzetközi
asztalitenisz versenyt. Öt lakóval indultunk
útnak Sopron – Ágfalvára a farsangi
rendezvényre. Témaként a 80-as éveket

jelölték ki, ennek tükrében álltunk neki a
jelmezválasztásnak és a karaoke számok
kiválasztásának. Idén februárban került sor
a szokásos vidám farsangi délutánra és a
záró bálra. A műsor több mint kétórásra
kerekedett, a megérdemelt taps pedig nem
maradt el.
Zsirán asztalitenisz versenyen jártunk.
Több kategóriában folytak a versenyek:
férfi egyéni, női egyéni, vegyes páros és
segítő – lakó vegyes páros. Tavasztól őszig
havi
rendszerességgel
szerveztünk
természetjárást és gyalogtúrát.

A Szombathelyi Falumúzeumban
Mindig tavasszal kerül sor a félnapos
kirándulásokra, melyen együtt vesznek
részt lakóink és a személyzet. A
lakóotthonosok és a lakóönkormányzat
tagjai idén Körmendre mentek, ahol
megtekintették a kastély múzeumát,
visszafelé pedig a Szőcén található családi
gazdaságot, ahol szép számban élnek
alpakkák. Az „A” épület lakói a
Szombathelyi Falumúzeumba, a „C” épület
lakói pedig a Jeli Arborétumba látogattak
el.
A
minden
évben
megrendezett
intézményen belüli rajzverseny idén a
hungaricumokról szólt. Áprilisban került
sor a szavaló és szépkiejtési versenyre. A
sok díjazott mellett a dicsérő szavak is jól
érzékeltették a rendezvény színvonalát.
Májusban a színház mellett rendezték
meg ismét a civil napot, ahol ezúttal
pörköltes ételek kategóriában hirdettek
főzőversenyt, csapatunk oklevelet kapott.
(folytatjuk)

-TA-

Cserháti Zsuzsa eljött közénk
Interjú a „játékmesterrel”

Bíró Norbert háromnegyed éve heti
rendszerességgel tartja játékfoglalkozásait
intézményünkben. A hétfő délutáni
alkalmakon lakóink megismerkedhetnek
különleges játékokkal, láthatóan nagy
öröműkre.
A foglalkozás vezetőjével Holló
Róbertné készített interjút, aki rendszeres
látogatója a klubnak.
Kérem, mondjon néhány szót magáról!
- Bíró Norbert vagyok. Készségfejlesztő
játékok népszerűsítésével foglalkozom.
Hogyan került kapcsolatba az intézettel?
- Februárban kerültem a városba.
Elsétáltam a kapu előtt egy téli estén,
akkor villant be az az ötlet, hogy az itt
lakók biztosan örülnének, ha ezekkel a
játékokkal játszanának. Ez korosztálytól
függetlenül mindenkit megszólít, aki
komolyan veszi. Az intézet vezetése
megkeresésemre nagyon nyitottan és
pozitívan reagált. Ezt szeretném nekik
megköszönni ezúton is.
Milyen tapasztalatai vannak az elmúlt
hónapokról?
- Az a kis, ám lelkes csapat, akikkel a
foglalkozásokon megismerkedhettem, több
komoly játékban bizonyult ügyesnek.
Kreatív megoldásokat találtak a logikai
feladatokra,
pedig
ezek
komoly
nehézségűek,
de
kitartással
és
odafigyeléssel megoldhatók. Jó volt látni
ezeket az egyéni sikereket és együtt örülni
nekik.
Mit üzen az olvasóknak?
- A játék több mint játék. Megmutatja
milyenek vagyunk. Arra tanít, hogy
kitartással
úrrá
tudunk
lenni
megoldhatatlannak tűnő helyzeteken is.
Természetesen mindenkit szívesen látunk.

- Rupert Regina dalos délutánja –

A tragikus sorsú énekesnő dalaiból
állított össze egy csokorra valót Rupert
Regina, aki már korábban is sikerrel állt
színpadra e dalok többségével.
Teltház
fogadta
az
intézmény
zenekarának énekesnőjét, aki köztudottan
nagy rajongója Magyarország egyik
legjobb hangú énekesnőjének.

Regina a színpadon
Köztudottan jellemző volt Cserháti
Zsuzsára, hogy olykor nagyon mélyre
zuhant lelkileg, amit jól tükröznek az általa
előadott szomorkás és érzelmes dalok.
Talán kijelenthető, hogy ez a vonal az, ami
igazán jellemzi a pályafutását és ami
nagyban hozzájárult sikereihez is.
Többnyire ismert dalok hangzottak el,
néhány szám talán még újdonság is volt a
hallgatóságnak.
A közönség tapsvihara szűnni nem
akart, talán még maga az énekesnő is
meglepődött a sikerén. Reméljük még
sokszor lesz alkalmunk élvezettel hallgatni
Regina dalos délutánjait.
-TA-

Temetőlátogatás

Nyílt nap az otthonban

- Halottainkra emlékeztünk -

„Sírok között egyenlő minden ember,
Akár ott sírva, akár oda jutva.”
(Reviczky Gyula)
Évek óta hagyomány, hogy lakóink
ellátogatnak halottak napja előtt a
szentgotthárdi temetőbe, ahol gyertyát
gyújtanak
ismerőseik,
családtagjaik,
szeretteik
emlékére.
A
szervezett
programon ebben az évben közel ötvenen
vettek részt. A napsütéses délelőtt és a
szélcsend ideális körülmény volt az
emlékezéshez, a szeretteinkről való
elmélkedéshez.
Ezúttal nem volt jelen a lelkésznő,
helyette Németh Anna, intézményünk
dolgozója
megható
mondatait
hallgathattuk. Az elhangzott mondatok
szemmel láthatóan eljutottak a jelen
lévőkhöz, a mécsesek meggyújtásához
zenei aláfestést hallgathattunk. Lakóink
közül többen ellátogattak azokhoz az
urnákhoz,
ahol
egykori
barátaik,
szerelmeik, családtagjaik nyugszanak.
Előkerültek régi történetek azokról, akik
már nem lehetnek közöttünk, szinte
minden lakónak van egy-egy története
egykori ismerőséről. A temető meghitt
nyugalmát, a békésen lobogó mécseseket
még a népes hozzátartozók jelenléte sem
tudta megzavarni. Természetesen jövőre is
szervezünk ilyen programot, lehetőséget
adva
az
elmélkedéshez
és
az
emlékezéshez.
-TA-

Első alkalommal volt lehetőség a város
lakóinak
arra,
hogy
megtekintsék
intézetünket, mely szerves része immáron
több mint hat évtizede a város életének.
A délelőtt folyamán félóránként
indultak csoportok, akiket a személyzet
kísért körbe az intézetben. Több helyszínt
meglátogattak, lehetőség nyílt a hangágy
használatára, a jade köves ággyal is
megismerkedhettek az érdeklődők. A
foglalkoztató csoport kreatív munkájára is
kíváncsiak voltak a látogatók és lehetőség
nyílt
az
intézetről
készült
film
megtekintésére is.
Ebéd után rövid műsor várta az
érdeklődőket az „A” épület ebédlőjében.
Versek, hangszeres előadások, táncok
szerepeltek a repertoárban.

Első alkalommal nem túl sokan voltak
kíváncsiak intézményünkre, jöhettek volna
többen is.
Remélhetőleg jövőre is lesz ilyen
lehetőség és akkor már többen tisztelnek
meg minket érdeklődésükkel.
-TA-

Irodalmi délutánok
- Nagy Károly és Külvári Norbert A november hónap két színvonalas
eseményt is kínált az irodalom iránt
érdeklődő lakóinknak és az intézmény
dolgozóinak.
Nagy Károly 24-én a foglalkoztató
épület
aulájában
tartotta
irodalmi
délutánját, ahol saját alkotásain túl a
világirodalom néhány remek darabja is
terítéken volt.

magát megmutatni városi rendezvényeken
és esetleg iskolákban is.
A másik előadást a klubszobában
láthatta a közönség. Külvári Norbert már
jól ismert arc az intézmény irodalom
kedvelői számára. Rendszeresen fellép
születésnapi műsorokon és más kulturális
rendezvényeken. A délutánon szerelmes
versek hangzottak el magyar és egyetemes
alkotóktól. Norberten kívül Marjai
Kamilla és Klujberné Bella Elvira
olvasott fel verseket. A zenei aláfestés itt is
színesítette a műsort. Ugyan sajnos szerény
számú néző volt kíváncsi a délutánra, ám
ez remélhetőleg a továbbiakban már nem
így lesz, hiszen a tervek szerint lesz
folytatása a történetnek.

A forradalomra
emlékeztünk

Dolgozók és lakók együtt olvastak fel verseket

A bevezetőben megtudhattuk, hogy
Károly hány éve az intézet lakója, milyen a
viszonya az otthonnal, a várossal és
természetesen az irodalommal. Nem titok,
hogy rendszeresen látogatja a városi
könyvtárat, szüntelenül járja a várost.
Magáról így fogalmaz: „Arról vagyok
híres, hogy fel s alá járkálok a városban,
leülök egy padra és jegyzetelek mindent,
amit látok és hallok…”.
A műsor segítői a mentálhigiénés
csoport dolgozói és néhány lakótárs volt,
akiknek köszönet jár a minőségi
munkájukért. A műsor alatt folyamatosan
zene szólt a háttérben, mely színesítette az
előadást. Megtelt az aula, sok lakótárs volt
kíváncsi Károly önálló délutánjára és
néhány dolgozó is jelen volt. A műsort
záró taps jól érzékeltette a közönség
véleményét, szép élményekkel lettünk
gazdagabbak. Nagy Károly véleménye
szerint is sikeres délutánról beszélhetünk,
rendkívül örül a pozitív visszhangoknak. A
jövőben komolyabb tervei vannak, szeretné

Az
56-os
forradalomról
első
alkalommal emlékeztek meg lakóink és a
segítő dolgozók. Külvári Norbert
kezdeményezésére összeállt egy kis csapat,
akik színvonalas műsorral örvendeztették
meg az érdeklődőket. A dolgozók közül
Mesics Lászlóné, Klujberné Bella Elvira,
Tóth Csaba vett részt a délutánon, a
lakókat pedig Fehér Kornélia, Tóth
Balázsné és Nagy Károly képviselte.

Méltó megemlékezés a forradalomról

Versek, zenék váltották egymást, többek
közt elhangzott Koncz Zsuzsa Sárga rózsa
című dala is. A szervezők szeretnék, ha
hagyománnyá válna ez a kezdeményezés,
méltó emléket állítva a hősöknek.
-TA-

Kékkereszt és szabadulás
az alkoholtól
November 22-én vasárnap a református
Istentisztelet keretében bizonyságtételt
hallgathattunk meg a Magyar Kékkereszt
Egyesület szombathelyi csoportjának két
tagjától - Müller János, a csoport vezetője
és Tóth József a csoport egyik oszlopos
tagja tisztelte meg jelenlétével és
őszinteségével a szentgotthárdi gyülekezeti
közösséget. Az őszinte beszámolók mélyen
érintették a hallgatóságot. Küzdelem az
alkohollal, a józansággal, érzelmekkel a
családi kapcsolatok kötelékében.

Mindannyian rabok vagyunk valamilyen
területen, mindannyian küzdünk olyan
szokásokkal, kényszerekkel, gondolatokkal, amik felett nincs erőnk győzni,
amik felett nincs hatalmunk - magyarázta a
lelkésznő.
Aki
egyedül
képes
megszabadítani, aki olyan erőt adhat, ami
megtöri a láncokat, az Isten. „Azért ha a
Fiú (Jézus) megszabadít titeket, valósággal
szabadok lesztek” - olvashatjuk János
evangéliuma 8. fejezetében.
Igen, ma is történnek csodák. Ma is
történnek szabadulások, amelyek sokszor
természetfeletti módon nyilvánulnak meg.
Azonban ehhez a mi részünket is meg kell
tennünk. A döntés, a hit, az odaszánás a mi
részünk, ami nélkül nem megy. A
szabadulást követően pedig az Istennel
való kapcsolat ápolása is elengedhetetlen
ahhoz, hogy a szabadulás tartóssá
válhasson,
és
az
egész
embert
átformálhassa.
A Magyar Kékkereszt Egyesület a
Református Iszákosmentő Misszióval
közösen végzi munkáját. Az első
Kékkereszt Egyesület 1895-ben alakult
meg
Magyarországon.
Egy

alkoholproblémákkal küzdő újvidéki iparos
hozta létre, aki külföldi útján ismerkedett
meg
a
Nemzetközi
Kékkereszt
Szervezettel, ahol „befogadva a gyógyító
evangéliumot” megszabadult az alkoholtól.
Elhatározta, hogy segíteni fogja alkoholista
embertársait,
hogy
ők
is
megtapasztalhassák a szabadság örömét.
A Magyar Kékkereszt Egyesület
küldetése: „az alkoholizmusban és más
szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és
testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy
a keresztyén hitben Isten szabadító erejét
megismerjék”.
„A szenvedélybeteg számára az élet
értelmét szenvedélye jelenti. Ahhoz, hogy
szenvedélyét elhagyja, olyan új értékeket
kell számára mutatni, amelyek alkalmasak
arra, hogy egész életét betöltsék, és így
kényszer nélkül, önként fordítson hátat
korábbi életének. Éppen ezért a hozzánk
forduló gyógyulni vágyók számára mi nem
elvonó, hanem
’ajándékozó’
kúrát
javaslunk: egy olyan teljes és tartalmas
élet lehetőségét, amelyben nincs többé
szükség
a
szenvedély,
nyújtotta
’örömökre’.
… igyekszünk minden oldalról megmutatni
azt az életet, amely valódi értelemmel és
tartalommal
töltheti
meg
mindennapjainkat, ily módon téve lehetővé
a személyes döntést: kell-e az új élet, vagy
maradjon minden a régiben?”
Az egyesület gyógyító alkalmakat,
konferenciákat rendez minden hónapban a
Dunakanyar
festői
környezetében,
Dömösön, az erre a célra létrehozott
alkohológiai szakintézetben. Ezen felül az
országban számos helyen utógondozói
csoportok is működnek, ahol rendszeresen
összejöhetnek azok, akiknek segítségre van
szükségük.
A csoportokat különböző felekezetű
lelkészek vezetik, őket segítik az egyesület
állandó és önkéntes munkatársai. Ezek az
utógondozó
csoportok
lehetőséget
nyújtanak a gyógyulni vágyók számára,
abban is, hogy szabadult társaikkal
találkozva
„saját
szemükkel
is
meggyőződhessenek arról, hogy valóban
van szabadulás, van új, értelmes, tartalmas
és örömteli élet”.
–NA-

Pszi faktor másodszor
- ismét Sopronban jártunk Újra megrendezésre került november
negyedikén Sopronban az intézmények
közti tehetségkutató verseny, ahol idén
több kategóriában is jelen voltak lakóink.
Az országos rendezvényen ezúttal is több
csapat indult, Szentgotthárd a vers, az ének
és
a
táncszínház
produkcióban
képviseltette magát.

Karácsonyi műsor és ajándékosztás
Sok lakónk számára az a nap hozhatja
vissza a kellemes gyermekkori emlékeket,
amikor megnézhetik a karácsonyi műsort
és ajándékot kapnak az intézménytől.
Talán sovány vigasznak tűnhet, de döntő
többségük
nem
ápol
kapcsolatot
családjával, ezért ezek a pillanatok nagyon
fontossá válnak.

Versekkel is felléptek lakóink

A helyszín a tavalyihoz hasonlóan a
Gy.I.K.
rendezvényház
volt.
Ének
kategóriában Tóth Balázsné képviselte
Szentgotthárdot,
versben
Lengyel
Krisztina. Táncszínház produkciónk címe
Hamupipőke volt: Holló Róbertné, Tóth
Balázsné, Lengyel Krisztina, Kiss Zoltán
és Görög Tibor szerepelt benne.
Mindannyiuk előadását tapssal jutalmazta
a közönség, nagyon jó hangulatú
eseményen vettünk részt.

Idén is műsorral kezdődött a nap, az
ebédlőben teltház előtt a lakók és
személyzet közös ünneplését tekintették
meg a jelenlévők. Szokás szerint versek,
dalok, színdarab és tánc is szerepelt a
repertoárban.
Ezt követően minden lakó kapott egy
ajándékcsomagot, ahogy ez e napon szokás
Dr. Kapócs Gábor intézményvezető
személyesen adta át azokat.
Ez a program biztos nem fog változni, így
jövőre is találkozunk.

-TAJövőre találkozunk!

Psychart24 – 2015
- Budapesten jártunk Idén is részt vettünk a „24 órás
festésen” - a Moravcsik Alapítvány által
rendezett
PsychArt24
művészeti
maratonon.
Idén hatodik alkalommal
került megrendezésre a Semmelweis
Egyetem Tűzoltó utcai épületének modern
aulájában. Szeptember 25-én déltől 26-án
délig szabadon festhetett bárki, a szervezők
által biztosított alapanyagokkal. 70
festőállvány, 25 kg akril festék és 400
ecset várta az érdeklődőket.
Folyamatos volt az érdeklődés, este 7-8
felé már nem is nagyon lehetett szabad
állványt találni. Együtt festettek gyerekek
és felnőttek, amatőr és hivatásos
művészek, külföldi érdeklődőkkel is
lehetett találkozni. A közös alkotás
élménye
összekovácsolt
minden
résztvevőt, „pszichiátriai betegek” és
„egészségesek” együtt vettek részt a
rendezvény szervezésében, lebonyolításában, a festésben, alkotásban is.
Ismerőssel is találkoztunk Csorba Simon
képzőművész
személyében,
aki
intézményünkben is tart művészeti
foglalkozásokat.

Színjáték és vendéglátás
A rehabilitációs osztály működésében
és
mindennapjaiban
újdonságként
karácsonyi műsor várta az erre igényt tartó
lakókat.
A „D” ebédlőbe terített asztal és ünnepi
hangulat költözött. Az osztály vezetőjének
rövid megnyitója után Nagy Tibor mondott
el egy verset. A lakók és a személyzet által
előadott színdarab Jézus születését idézte
fel, kissé modern – hajléktalanokat is
felvonultató, tréfás előadásban.

Ünnepi hangulatban

A közönség jól szórakozott, majd a
lakók segítségével elkészített sütemény
került felszolgálásra forralt bor és tea
kíséretében. Mindenkinek jutott bőven ki
- ki igénye szerint választhatott, a háttérben
ünnephez méltó zene szólt halkan.
Az ünnepi alkalomra alakult társulat

Alkotás közben

Az elkészült képekből a Budapest Art
Brut Galéria Művészeti Tanácsa választott
ki festményeket, melyeket a BAB
Galériában lehetett megtekinteni október
30. és november 23. között.
-NA-

Valószínűleg hagyománnyá válik az
esemény, a pozitív visszajelzések legalább
is ezt vetítik előre. Szép példa egy
közösség összekovácsolódására.
-TA-

Mikulásbál élő zenével

Focitorna
Tapolcán 2015

- egy délután jó hangulatban -

Ismét megrendezésre
került Tapolcán az Országos Egyesített
Teremlabdarúgó Verseny. A tornán
huszonhét csapat vett részt, intézményünk
válogatottja a 7. divízióba került.

Kék – sárga mezben csapatunk
Első helyezettként jött haza csapatunk.
A magyarországi Speciális Olimpiai
Szövetség meghívására Csehországból
egy, Szlovákiából két csapat képviselhette
hazáját a rendezvényen.

Hosszú évek hagyománya kelt életre
december harmadikán a délutáni órákban,
újra megrendezésre került a zenés Mikulás
bál. Öt órakor kezdődött a program, a
többség azonban csak vacsora után érkezett
az „A” ebédlőbe.

Igazi bálos hangulat

A talpalávalót ez alkalommal is
intézményünk egykori dolgozója, Herceg
László szolgáltatta, aki jó ismerőse mind a
lakóknak, mind a dolgozóknak.

A zenész és a jelmezt húzó dolgozók

Aranyérem a nyakban
Csapatunk tagjai: Ujházi József, Lukács
Tamás, Szántó Gábor, Bódi József és
Tisza Ernő voltak. Keresztényi László és
Bartik Iván volt a két partnerjátékos a
dolgozók közül.
-KKK-

Sok érdeklődő volt jelen szokás szerint:
dolgozó és lakó együtt táncolta át a
délutánt. Nem maradt el a szokásos nápolyi
és üdítőosztás sem. Ám ezúttal egy
dolgozókból alakult krampusz – mikulás
páros vállalta ezt a teendőt. Este 8 óra után
ért
véget
a
táncmulatság,
kissé
megfáradtan tért vissza mindenki az
osztályára, hogy kipihenje ezt a napot.
Jövőre természetesen ismét találkozunk!
-TA-

IRODALMI SAROK:
Nagy Károly versei

Áldott magány!
Áldott magány!
Hadd csókoljon a gondolatom
csermelyárama,
Blőd fecsegést a szükség nem kíván,
Nem unatkozom most egyáltalán.
A beszűrődő halk, finom nesz úgy hat,
Mintha déltenger morajlana.
Tömegnyomorban is szerzek félórácskás
nyugalmat.

Megérdemlem – e
Megérdemlem – e finomívű ajkad
Én, kinek a lelkén annyi minden szárad?
Utamra küld a szűkkeblű tehetség,
De mint a vadméh gyűjtögetem vénülésem
mézét.
Vezeklésül, íme felajánlom
Hatalmaktól kicsikart pőre boldogságom.

Szemhéjamon
Szemhéjamon a csókod ott piheg,
Még rőten billegnek ablakunkban rajzos
fellegek.
Ugye, ugye emberek, hogy nem vagyok
öreg?
Érzetem is tagadja az eltelt évtizedeket.

Kikirics
Mit lázadozzak, mikor rendben megy
sorom, telt puttony kárpótol pár elveszett
szemért!
Polgári koszton fölségesen jól lakom,
Szavamra hajlik majdnem mind, ki szóból
ért.
Életritmusom fölött a bánkódás potom,
Fogadd, mint kikiricset ezt a költeményt!

Míg életem hajnal – szerenád
Míg életem hajnal – szerenád
És derűre ingerel a baklövés, az ótvar:
Megértem én a zúgolódást.
Hogy éreznél együtt ily bolond humorral,
Zord ábrázatú cimbora,
Ki világmegvetésedbe vagy fülig
habarodva?

Közérdekű információk
Tornaterem nyitva tartása
Hétfő
8.15-9.00; 11.00-11.30;
Kedd
14.30-15.30
Szerda
11.00-11.30;14.3015.30
Csütörtök
11.00-11.30; 14.3015.30
Péntek
8.15-9.00; 11.00-11.30
Könyvtár nyitva tartása
Hétfő
8.00-9.00
Szerda
14.00-15.30
Péntek
14.00-15.00
Büfé nyitva tartása
Hétfő
8.30-15.30
Kedd
8.30-15.30
Szerda
8.30-11.30
Csütörtök
8.30-11.30
Péntek
8.30-11.30
Számítógépek használata
(Foglalkoztató épületben)
Hétköznap
8.00-15.30

