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HÓNAPOK ESEMÉNYEI 

 

ÁPRILIS 11 – A magyar kultúra 

napja 

József Attila (1905. Április 11.-1937. 

December 3.) az egyik legkiemelkedőbb és 

legismertebb magyar költő. 

Két idősebb nővére Eta és Jolán volt. 

József Attila 3 éves volt, mikor édesapja 

elhagyta a családot. Hihetetlen 

szegénységben és nyomorban éltek, az 

édesanya nagyon nehezen tudta eltartani a 

három gyereket és fizetni a lakbért. Végül 

a két kisebb gyereket, Attilát és Etelt a 

Gyermekvédő Liga gondjaira bízta, akik 

1910-ben nevelőszülőkhöz adták őket 

Öcsödre, ahol József Attila egy farmon 

dolgozott cserébe az ellátásért. Édesanyja. 

1919-ben bekövetkezett halála után József 

Attilát sógora, Makai Ödön vette szárnyai 

alá. Egy jó középiskolába járatta Attilát, 

aki később a szegedi Tudományegyetemre 

jelentkezett, hogy középiskolai tanár 

lehessen, de az egyetem elutasította.    

Ettől a ponttól kezdve megpróbálta saját 

magát fenntartani abból a kis pénzből, amit 

a saját versei publikálásával keresett. A 

skizofrénia jelei mutatkoztak rajta, ami 

miatt pszichiáterek is kezelték. Soha nem 

nősült meg. 1937-ben, Balatonszárszón, 

vonatbalesetben halt meg. A legszélesebb 

körben elfogadott nézet, hogy József Attila 

öngyilkos lett.  . 

MÁJUS – A mauthauseni tábor 

felszabadulása 

 Öt hónappal az Anschluss, vagyis Ausztria 

Német Birodalomhoz történő csatolása 

után az SS létrehozott egy koncentrációs 

tábort a felső-ausztriai kisváros, 

Mauthausen közelében. A fogvatartottakat 

olcsó munkaerőként használták a 

gránitkőfejtőben. Ma megtekinthetőek a 

koncentrációs tábor épen maradt épületei 

és létesítményei, a Mauthauseni 

koncentrációs tábor történetét bemutató 

múzeum, valamint egy állandó kiállítás 

„Ausztria nemzeti szocialista 

koncentrációs táborban” címmel.  

 

A Bécsi Árok kőfejtő és a koncentrációs 

táborba vezető úgynevezett „halállépcső” 

is nyitva áll a látogatók előtt. A tábort 1945 

májusában szabadították fel. 

JÚNIUS 17 – A keletnémet felkelés 

1953 - ban robbant ki a kelet-berlini 

felkelés, mely során a Német 

Demokratikus Köztársaság kiábrándult 

munkásai kísérletet tettek a Walter 

Ulbricht főtitkár és Otto Grotewohl 

miniszterelnök által irányított kommunista 

rendszer megdöntésére. 

 

A zavargásokat a Volkspolizei – az állami 

rendőrség – és a szovjet hadsereg egy 

napon belül leverte, a későbbi 1956-os 

magyarországi, és 1968-ban csehszlovákiai 

megmozdulásokhoz hasonló módszerekkel 

járva el. 
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Szavalóverseny újra 

 - Irodalomkedvelők az aulában -  
 

 Ha tavasz, akkor szavaló és szépkiejtési 

verseny az intézetben lakóink számára. 

Ebben az évben is így történt ez, közel 

negyven lakónk jelentkezett a 

megmérettetésre. Az április 27-én 

megrendezett eseménynek a foglalkoztató 

épület aulája adott otthont.  

 Idén annyiban változott a dolog technikai 

része, hogy egyrészt nem születtek 

helyezések, hanem a legjobban teljesítő 

lakók emléklapokat kaptak. Másrészt 

mindenki maga választhatta meg azt az 

irodalmi alkotást, amit elmondott vagy 

felolvasott.  A zsűriben helyet foglalt Tóth 

Balázsné a lakók képviseletében, valamint 

Cser Nikoletta és Gaál Balázs a 

mentálhigiénés csoport részéről.  

 

 
Tóth Balázsné, a zsűri egyik tagja 

 

 A teltházas esemény nagyon változatosra 

kerekedett, mind az irodalmi alkotások 

milyenségére vonatkozóan, mind a 

versenyzők színvonalát tekintve. Sokan 

rendszeresen fellépnek a születésnapi 

délutánokon és más eseményeken, ők 

természetesen előnyt élveznek más 

indulókkal szemben, hiszen rendszeresen 

gyakorolják e tevékenységet. Kilencet 

kaptak emléklapot, így ismerte el a zsűri a 

kimagasló tevékenységüket.                   TA 

 

 

 

 

 

Tavaszi fesztivál Acsádon 

 
 Évek óta visszajáró résztvevői vagyunk az 

Acsádon megrendezett Tavaszi 

fesztiválnak, nem volt ez másképp idén 

sem. 

Május 24-én Rostás Gyula és Külvári 

Norbert verssel képviselte intézetünket, 

Cseh Emil énekét Hóbor Péter kísérte 

billentyűn. Minden intézet bemutatkozott 

természetesen, más – más jellegű műsorral. 

Volt mesejáték, népdalcsokor, kórus, 

versek.  

 A zsűri nem osztott helyezéseket, de 

minden műsorszámot egyenként értékelt és 

a résztvevők ajándékot kaptak.  

A finom ebédet követően az intézmény 

vezetője összefoglalta a nap eseményeit, 

majd a kora délutáni órákban kis csapatunk 

hazafelé vette az irányt.                          HT 

 

Házi rajzverseny 

- Aszfalton és asztalon - 

 
A Csákánydoroszlóban megrendezett 

intézmények közötti rajzverseny előfutára 

a helyi esemény, mely minden évben 

néhány művészetet kedvelő lakónknak ad 

lehetőséget, hogy bemutatkozzon. 

 

 
Lakóink alkotás közben 

 

 Az idei téma a következő volt: 

Kisvárosom Szentgotthárd.  
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 Az elkészült alkotások jelentős része 

ugyan nem kapcsolódott a megadott 

témához, de kétséget kizáróan szép 

alkotások születtek.  

 A vállalkozó kedvűek választhattak, hogy 

aszfalton vagy pedig rajzlapra készítik el 

művüket. A többség – ahogy minden évben 

- az utóbbit választotta, de akadt, aki 

dacolva a hőséggel inkább a szabadban 

alkotott. Egyesek ceruzával, mások 

filctollal rajzoltak és akadt, aki a zsírkrétát 

választotta.  

A képeket Csomós Erika értékelte, aki már 

régóta jó ismerős az intézmény lakói 

számára is. Az ő döntése alapján harmadik 

lett Hamusics Éva, második Schweigert 

Károly, az első helyezést pedig Sztojka 

György érte el. Különdíjat kapott Lengyel 

Krisztina és Lakatos Erika.  

 Reméljük jövőre még többen jelentkeznek 

e kreatív megmérettetésre.                      TA 

 

„Játssz és mozogj” 

- sportnap Zalaapátiban - 
 

 Negyedik alkalommal rendezték meg a 

helyi sportpályán azt az egész napos 

programsorozatot, ahol intézményünkön 

kívül tizenegy csapat mérte össze erejét.  

 Május 11-én ragyogó napsütésben 

érkeztünk meg a helyszínre, ahol a 

megnyitót a programok ismertetése 

követte, majd elkezdődtek az ügyességi és 

sportversenyek. Állomásról – állomásra 

haladva sokféle feladatot kellett 

megoldani, hol szellemit, hol ügyességit. 

Volt patkódobálás, rollerezés, horgászat, 

hullahopp karikázás, kosárra dobás, 

távolba dobás, képkirakó és sorverseny. A 

tikkasztó hőségben mindenkit megégetett a 

nap, kissé nehezítve a végrehajtandó 

feladatokat. Mivel focipályán került 

megrendezésre a program, így esély nem 

volt arra, hogy egy fa árnyékába 

meneküljünk a nap sugarai elől. Ám ez 

természetesen ez még mindig jobb, mintha 

szakadt volna az eső.  

  

 

 

Amíg a zsűri összesítette az eredményeket, 

addig a friss levegőn felállított sátrak 

árnyékában elfogyasztottuk az ebédet.  

 

 
Az induló csapatok a focipályán 

 

 Ezt követte az eredményhirdetés, ahol 

kiderült, hogy csapatunk ötödik helyezést 

ért el. A vándorkupát ebben az évben a 

helyi csapat nyerte meg, gratulálunk nekik 

ezúton is.  

 Elmondhatjuk, hogy egy kellemes napot 

töltöttünk el együtt, jövőre minden 

bizonnyal ismét találkozunk                  

SZA. 

 

Házi sportverseny 

- felkészülés a Juniálisra - 

 

 
 

 Az intézet legnagyobb megmozdulása 

minden kétséget kizáróan a Juniális, ami 

előfutárának is tekinthető a házi 

sportverseny. Ezen a napon mindenki 

kipróbálhatja azokat a sportágakat, 

amelyikben nevezni kíván két hét múlva.  

 Asztalitenisz, sakk, horgászat, futás, 

kosárra dobás, lengőteke. A ragyogó nyári 

napsütés ellenére viszonylag kevés lakónk 

volt kíváncsi a május 30-án megrendezett 

sportdélutánra.                                        TA 
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XXII. Rajztalálkozó 
- Csákánydoroszlóban jártunk –  

 

 
 

 2017. május 25-én rendezte meg a Vas 

Megyei Szakosított Otthon 

Csákánydoroszlói telephelye immár 

minden évben hagyományos 

Rajztalálkozóját, ahol intézményünk is 

képviseltette magát. 

A XXII. Rajztalálkozó témája a Népdalok 

volt.  

 

 
Részlet a kulturális műsorból 

 

 A rendezvényt Varga Annamária 

intézményvezető asszony nyitotta meg, 

külön köszöntötte a résztvevő intézmények 

csapatait: Acsád, Zsira, Zalaapáti- 

Búcsúszentlászló, Ivánc, Csákánydoroszló 

és Szentgotthárd rajzosait. 

 

 
Alkotás közben 

 

 Képviseltette magát a Vas Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Dr. Huszár Lilla 

személyében, Csákánydoroszló 

polgármestere, a község általános 

iskolájának igazgatója. 

 A megnyitót követően Tóka Tímea 

részlegvezető ismertette a nap programját: 

a rajzok elkészítése előtt a helyi intézmény 

lakóinak és segítőinek néptáncos, 

citerazenés, illetve énekes műsorszámait 

tekinthették meg a résztvevők.  

 Hozzávetőlegesen másfél óra állt 

rendelkezésre az alkotások elkészítésére.  

 A Szentgotthárdi Szakosított Otthon 

csapatát Lengyel Krisztina, Farkas 

Magdolna, Nyári Ildikó, Kováts Tamás és 

Molnár László alkotta, akik a „Hull a 

szilva a fáról” népdalt jelenítették meg a 

vásznon. Az alkotások alatt a Capito 

Gitárklub szolgáltatta a zenét.   

 

 

 
Az elkészült mű 

 

A rajzok elkészülése után Horváth Csaba 

fazekas mester értékelte az alkotásokat, aki 

Szentgotthárdot külön is kiemelte az 

alkotások sorában: egyrészt kiemelte 

Lengyel Krisztina rajz iránti 

elkötelezettségét (aki szinte vakon 

koordinálta a munkálatokat), az elkészült 

munka precizitását.  

 Minden elfogultság nélkül állíthatjuk, 

hogy az munkák közül intézményünk 

szerezte meg a képzeletbeli első helyet.   A 

délelőttöt finom ebéd zárta. 

 A program zárásaként megtekintettük az 

Őrségi Baráti Kar népdalokból álló 

előadását.                                              CSN                                  
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Újra Juniális 

- 40 éves a hagyomány -  
  

 Természetesen ebben az évben is 

megrendezésre került az intézmény 

legnagyobb eseménye: a Juniális. A 

történet 1977-ben indult, akkor még csak 

intézeten belül. Pár év elteltével érkeztek 

az első vendégek más otthonokból, ma 

pedig már több mint száz lakó töltött el itt 

egy kellemes napot. A határon túlról is 

érkeztek vendégek, a szlovákiai Ekecsről.  

 

 
Tóthné Éva kosárra dobja a labdát 

 

 A program alapját a sport és a kultúra 

adja: ennek megfelelően egy közös 

tornával indult a nap az intézmény füves 

pályáján.  

 

 
Régi ismerősök az asztal két oldalán 

 

 Az ide érkezett vendégek és kísérőik is 

részt vettek a zenés testmozgáson, majd 

intézményünk igazgatónőjének köszöntője 

után kezdetét vette a játék. Kosárra dobás, 

asztalitenisz, horgászat, zsámolyba dobás, 

futás, lengőteke, sakk. Ki – ki kedvére 

válogathatott a számára szimpatikus 

sportágak közül, mindenki megtalálhatta a 

kedvére valót. 

 Idén is lehetőség volt tombola vásárlására, 

ebben az évben egységes áron, 100 

forintért.   

 

 
Az acsádi intézmény műsora 

 

 A délelőtti események után következett az 

ebéd és egy hosszabb pihenő. 14.00 órakor 

az A épület ebédlőjében került sor az 

ajándékok átadására és a helyezettek 

díjazására. Szemmel láthatóan minden 

eredményt elért lakó örömmel vette át az 

emléklapot és az ajándékcsomagot.  

 

 
Jó hangulat az esti bálban 

 

 Ezt követte a kulturális műsor, ahol 

intézményünkön kívül számos vendég adta 

elő műsorát. Minden esetben tapssal 

hálálta meg a közönség a színpadra állást.  

 Láttunk vicces jelenetet, esernyős táncot, 

hallgathattunk komolyzenét brácsán, szólt 

Rúzsa Magdi és Máté Péter dala. 

 A programsorozat zárásaként Herceg 

László biztosította a zenét az esti bálban, 

ami méltó finise volt ennek a tartalmas és 

vidám napnak.                                        TA 
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Ismét két keréken 

- Túra a Káli – medencében - 
 

 
 

 Ebben az évben június 10 – én jöttek össze 

a kerékpározás szerelmesei a Káli – 

medencében, hogy eltöltsenek egy 

tartalmas napot a gyönyörű vidéken. 

 A résztvevő csapatok névsora: 

Csákánydoroszló, Szigetvár, 

Magyarszerdahely, Darvastó, a kékkúti 

általános iskola dolgozói és természetesen 

Szentgotthárd.  

 Összesen közel nyolcvanan indultak el a 

túrán, ebből öten intézményünk lakói 

voltak, akik két kísérővel vettek részt a 

rendezvényen. Ez volt a hetedik alkalom, 

amikor képviselték lakóink a túrát.  

 

 
Úton 

 

 A verseny rendezését a Magyar Speciális 

Olimpia Szövetség és a Theodora 

Alapítvány vállalta fel. A rendezvény célja 

a kerékpározás, mint szabadidős 

tevékenység népszerűsítése, egymás 

megismerése, baráti kapcsolatok 

kialakítása., valamint az integráció 

jegyében felhívni a figyelmet a fogyatékkal 

élők minél szélesebb körű elfogadására.  

 A délelőtti megnyitót követően a 

Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság 

szervezésében Kékkúton közlekedési és 

baleset megelőzési bemutatót láthattak a 

jelen lévők.  

 

 
Kalocsa Zsolt, az egyik résztvevő 

 

 Drogkereső kutyák mutatták meg mit 

tudnak, láthattunk igazoltatást és megjelent 

egy rendőrségi helikopter is, ami nagy 

sikert aratott. Utóbbi épp a közelben zajló 

motoros találkozó felvonulóit biztosította.  

 

 
Gyönyörű a táj 

 

 A túra eredeti terve a rossz idő matt 

meghiúsult, de így is 30 kilométert tekertek 

le a kerékpárosok. A Kékkúti üzemtől 

induló túra első állomása Kővágóörs volt, 

majd Köveskál érintésével 

Balatonhenyénél fordultak vissza Kékkút 

polgármesteri hivatalához.  

 Ezt követően meleg ebéddel várták a 

verseny résztvevőit és jó hangulatú 

beszélgetések követték a túrát.  

 Az időjárás miatt sajnos nem sikerült 

véghezvinni az eredeti programot, de így is 

számtalan élménnyel lett gazdagabb a sok 

résztvevő, újabb ismeretségek születtek és 

gyönyörű tájakon át gurultak a kerekek. 

Találkozzunk jövőre! 
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Színjátszás Rábagyarmaton 
 

 Többedik alkalommal kapott 

intézményünk meghívást Rábagyarmatra a 

kultúrotthonba. A Szó és kép Színpad által 

május 5-én bemutatott előadás címe: 

Székelyasszony és az ördög.  

 A programot ismét a Vas Megyei 

Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 

koordinálta és finanszírozta.  

 

 
Az előadás egyik jelenete 

 

 Idén is két fordulóval vitte az 

érdeklődőket az otthon kisbusza, így 

tizennégyen láthatták az előadást. Sok 

óvodás, iskolás foglalt helyet a nézőtéren, 

ahogy a korábbi darabok bemutatóján is.  

 

 
Lakóink a nézőtéren 

 

 A humoros történet természetesen sikert 

aratott, hangos nevetéssel és tapssal 

köszönte meg a közönség a szereplők 

játékát.  

 Előre láthatóan júniusban ismét hasonló 

élményben lesz részünk, a szervezők 

ígérete szerint akkor is meghívást kapunk 

az előadásra.                                          HL    

                

Ismét szellemi és ügyességi 

vetélkedő az aulában 

 
 Negyedévente kerül megrendezésre ez a 

vetélkedő és a legutóbbi alkalommal szép 

számú lakónk szállt versenybe az első 

helyezésért.  

 Négy csapat indult, 5 – 6 fővel. Az első 

megszokott feladat a csapat nevének 

kiválasztása volt és ismét frappáns ötletek 

születtek. Előkerült Magyarország 

vaktérképe is, ahol mind a megyék nevét, 

mint a megyeszékhelyeket fel kellett 

sorolni az értékes pontokért. Mivel szokás 

szerint egymást váltották a szellemi és 

ügyességi versenyszámok, így a következő 

feladat lényege az volt, hogy beledobják a 

lakók a pingponglabdát a kihelyezett 

poharak valamelyikébe.  

 

 
A résztvevő csapatok 

 

 A szellemi totó sok területet karolt fel: 

irodalom, történelem, földrajz. A 

következő ügyességi feladat célja az volt, 

hogy adott idő alatt minél több gyufát 

kössenek fel a vállalkozók egy cérnára. A 

feladatok zárásaként pedig egy indulót 

kellett írni négy sorban, amit mindegyik 

csapat kiválóan teljesített. A humoros 

versikék nagy sikert arattak.  

 Egy mozgalmas, vidám délutánon 

vagyunk túl, találkozzunk legközelebb. TA  
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IRODALMI SAROK 

JUHÁSZ ATTILA verseiből  
 

Minden fáj 
 

Fáj a küzdelem, 

A harc, minden kudarc 

Fáj a lelkemben tomboló vihar.  

 

A kétkedést, a félelmet csak nézem tétlen, 

Félig meghalva, félig elevenen, 

 

Fáj a magány, fáj a társas kapcsolat,  

Fáj a csend, fáj a nyüzsgő sokaság, a zaj, a 

zsinat,  

Fáj a lét, az öntudat.  

 

Szemed fénye 

 
Szemed fénye a hajnalcsillag ragyogása, 

szemed fénye a világító égbolt 

varázslatossága. 

Szemed fénye a tűz meleg ébredése, 

Benne van a világ minden ékessége.  

Szépsége, értéke, szíved minden rezdülése.  

 

 
 

Erő, oltalom 

 
Mosolyogsz és minket átölelsz, ölbe 

veszel, 

Beszélsz hozzánk, Te vagy a kegyelem. 

Te vagy az ország, a hatalom. 

Dicsőség a szerelem, az oltalom.  

Hozzád közeledünk, mert mindenütt 

kerestünk, 

Látunk is a színfalak mögött megleltünk.  

Jó látni 

 
Kedves szerelmem olyan jó Veled, 

Olyan csodás az élet, szinte éget. 

Hálát adok Néked mindenért, mellyel 

megajándékoztál.  

Ahol nem bírtam menni: 

Hordoztál, feloldoztál, oltalmaztál, nálam 

lehorgonyoztál. 

Nem veszi el senki tőlem, el nem 

választhat, 

Ó a Te szereteted napról, napra eláraszt.  

Jó csodálni lelked gyönyörűségét 

Ó, de jó látni szépségét, a tenger kékségét. 

A sokszínű nap fényét. 

Szavaid ékességét hallani, 

Oly jó Neked szerelmet vallani.  

 

 
 

Az élet szépsége 

 
Szerelmes belém a hajnal s a nappal, 

Beengedem őt és világít mosolygó arccal.  

Látom benne a tüzet, a szenvedélyt,  

A hajnal fénye elért. 

 

Szerelmes belém a folyó, az erdő, a rét, 

Hallom szavait, szépet ígért. 

Virágok ontják illatukat, szólnak hozzám, 

Szólítják szerelmes rabjukat.  

 

Szépségükhöz nincs semmi fogható,  

Hallom a madarak énekét, 

Az élet szépségének ünnepe, 

Egy igaz öröm, a szív becsülete.  

 

  
 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű információk 

 

 

Tornaterem nyitva tartása 

Hétfő 8.15-9.00; 11.00-11.30; 

14.30-15.30 

11.00-11.30;14.30-15.30 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 11.00-11.30; 14.30-15.30 

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 8.30-16.00 

8.30-16.00 Kedd 

Szerda 8.30-14.00 

8.30-14.00 

8.30-13.00 

Csütörtök 

Péntek 

 

Számítógépek használata (Foglalkoztató épületben) 

Hétköznap 8.00-15.30 

 
 


