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csapatban több újonc is pályára lépett, a
kapuban Őri Ákos nagyon jól teljesített.

Foci vándorkupa 2017
- Bronzérmesek lettünk –
Sajtoskálon került megrendezésre ebben
az évben a hagyománnyá vált dolgozói
labdarúgó torna szeptember 16-án.
A csapatok fogadását követően a
szervezők megnyitották a rendezvényt és
már kezdődött is az egész napos program.
Bemelegítést követően pályára léptek a
csapatok, ebben az évben négy induló volt:
Acsád, Szombathely, a fenntartót képviselő
SZGYF és a mi csapatunk.

Az intézményünket képviselő csapat

Minden bizonnyal lesz folytatása a
tornának, jövőre szintén ott lesznek
lakóink.

Nemzetközi torna Szlovákiában
Több éve vesz rész intézményünk
labdarúgó csapata szlovákiai tornákon, így
történt ez most is október 4 – én. A
Nagyszombaton megrendezett esemény
négy
csapat
részvételével
zajlott:
Csehországból
Olomouc
csapata,
Szlovákiából az ekecsiek, hazánkból pedig
rajtunk kívül Zsira csapata állt pályára.
Bódi
József
a
torna
legjobb
mezőnyjátékosának díját hozta el, Tihanyi
Tibor pedig a legjobb védőjátékos
kategóriában kapott elismerést. Őri Dávid
játékát is érdemes kiemelnünk.

A bronzérmes szentgotthárdi csapat

Az izgalmas mérkőzéseket követően
került sor az eredményhirdetésre, melyek
szerint csapatunk bronzérmet szerzett. Az
első helyezett SZGYF csapatát az Acsád
követte és így értelemszerűen a
szombathelyi futballisták végeztek a
negyedik helyen.
Szerencsére az időjárás is kegyes volt, így
egy tartalmas és izgalmakban gazdag
napon vagyunk túl. Találkozunk jövőre!

Labdarúgó torna
- Csákánydoroszlón jártunk Szintén hagyomány a szeptember 30-án
megrendezett csákánydoroszlói focitorna,
ahol ugyancsak négy csapat vett részt a
versenyben. Csapatunkon kívül Ivánc,
Zsira és helyi csapat lépett pályára.
A kellemes időjárás is a csapatok
segítségére volt, a körmérkőzések izgalmas
pillanatokat hoztak.
A szentgotthárdi labdarúgók ezen a tornán
is a harmadik helyezést érték el. A

Lakóink a díjakkal

Színes programok várták a vendégeket, az
első nap délutánja fürdőlátogatással telt, a
tornát
követő
délutánon
pedig
bowlingozhattak lakóink és kísérőik.
Szintén bronzérmes lett csapatunk, mint
ahogy ebben a szezonban megszokhattuk.
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Halottak napi megemlékezés a
szentgotthárdi temetőben

Finomságok délutánja

Közel félszázan indultunk el szokásos
sétánkra október 31 délelőttjén a város
temetőjébe. Az emlékezés ünnepén lakóink
a régi keresztnél gyújtanak gyertyákat és
így emlékeznek egykori családtagjaikra,
barátaikra,
ismerőseikre
és
néhai
lakótársaikra.

Ebben az évben a
rossz időjárás miatt
nem a parkban, hanem
a „d” ebédlőben került megrendezésre
szeptember 21-én a kolbászsütés. Az
előkészületek a tankonyhában zajlottak,
ahol a mentálhigiénés csoport tagjai
megsütötték és porciózták a finomságokat.
Több, mint 70 lakó ült le az asztalokhoz,
akik minimális összegért cserébe kolbászt,
paradicsomot, üdítőt és édességet is
kaptak.
A háttérben szólt a zene és szemmel
láthatóan
mindenki
jó
étvággyal
fogyasztotta el az uzsonnáját.
Jól sikerült a délután, minden bizonnyal
jövőre is lesz folytatás!
TA

A megemlékezés pillanata

Városunk két lelkésznője Loós Zsuzsanna
evangélikus és Sisakné Pál Klára
református tartott megemlékezést, ahogy a
korábbi években is. Ezt követően először a
nagy keresztnél, majd az egykori
lakótársak urnáinál gyújtották meg
intézményünk lakói a gyertyákat.

Szellemi vetélkedő az aulában
Negyedévente ülnek asztalhoz azon
játékos
kedvű
lakóink,
akik
megmérettetésen
vesznek
részt
a
foglalkoztató épület aulájában.

Egykori lakóink urnái
Játékban

Sok ismerős betonba vésett névvel
találkozhat már sajnos mindenki, ki
hosszabb ideje éli itt mindennapjait az
otthonban. Egy percnyi elmélkedésre
mindannyiunknak szüksége van, felidézni
a múltbéli pillanatokat, emlékezni soha
feledésbe nem merülő arcokra.
A hideg, párás, őszies időjárás ellenére is
szép számban sétáltunk el a temetőig és
tettünk
eleget
ezen
emberi
kötelességünknek.
TA

A szellemi vetélkedőn általában ismerős
arcok köszöntik egymást, így volt ez
október 26-án is. A versenyben közel
húszan vettek részt, négy csapatban. A
játék végén ismét üdítőt is nápolyit kaptak
a részt vevők.
Izgalmas délután volt, jó hangulatban. TA
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„Az életem csak az enyém!”
- interjú Bárdossy Csabával -

-

A közelmúltban érkezett intézetünkbe
Bárdossy Csaba, aki jelenleg az A épület
lakója. Rövid itt tartózkodása alatt máris
szép sikerrel büszkélkedhet: első helyezést
ért el az irodalmi pályázat vers
kategóriájában.

-

A zsűri egyhangú döntését azzal
magyarázta, hogy a leadott alkotások mély
érzelmekkel bírnak és tükrözik az alkotó
lelki vívódásit jelenlegi helyzetével.
Ez apropó kapcsán kérdezem az
irodalomhoz való viszonyáról, múltjáról és
jövőbeli terveiről.
-

-

-

-

Először is gratulálok az első
helyezéshez!
Korábban
is
foglalkoztál irodalommal?
Igen, már gyerekkoromban is
szerettem a verseket és a
regényeket is.
Van-e kedvenc költőd vagy íród?
Főleg a költők állnak közel
hozzám. A külföldiek közül Byron
és Villon azok az alkotók, akik
szavai megérintettek már fiatal
koromban is. A magyar irodalom
egyik legnagyobb alakjának pedig
Ady Endrét tartom.

-
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Miért tartod fontosnak, hogy
papírra vesd a gondolataidat?
Talán az a lényege, hogy vannak
olyan szavak, amiket csak leírni
tudok,
az
adott
helyzetben
kimondani nem. Nagy a feszültség
bennem, nehezen fogadom el a
helyzetemet.
Milyen érzés volt átvenni az első
díjat?
Természetesen csodálatos érzés,
életem egyik legnagyobb élménye.
Büszke voltam magamra és az
általam papírra vetett sorokra.
Örülök, hogy a zsűri tagjai
egyhangúan az én verseimet
tartották a legjobbaknak, hiszen
hallhattunk ezen kívül is nagyon jó
alkotásokat.
Mesélnél pár mondatot magadról?
Honnan származol?
Pár mondatban nagyon nehéz
elmesélni, még a töredékét is: „Az
életem csak az enyém!” Egyébként
Vas megyei gyerek vagyok,
Celldömölkről származom.
Hogy érzed magad az otthonban?
Ha durva akarnék lenni, akkor azt
mondanám: mint egy halálraítélt.
Nehezen viselem a kötöttséget, a
bezártságot. Sajnos sok problémát
okozott életemben az alkohol,
amitől
még
mindig
nem
szabadultam meg teljesen.
A jövőben is szeretnél verseket
írni?
Jelenleg úgy érzem, hogy amíg
élek, mindig is foglalkozni fogok
az irodalommal, ezen belül
természetesen a versekkel is. Egy
prózai pályázatra adtam be egy
alkotást a közelmúltban, várom az
eredményt.
Egyébként
úgy
gondolom, hogy az életemről egy
regényt lehetne írni.
TA

A kreatív pályázat zsűri tagjai pedig a
következőek voltak: Csomósné Boros
Erika rajztanár, Lengyel Krisztina lakó és
Ablaka Edina művészterapeuta.

Betűk és színek
- pályázathirdetés az aulában Idén október 19-én került sor a Kreatív és
Irodalmi pályázat eredményhirdetésére a
foglalkoztató épület aulájában. Az ellátotti
önkormányzat tagjainak szervezésében
megrendezett eseményt tizenegyedszer
rendezték meg. Szomorú tény, hogy a
népszerűségéből évek óta veszít a
rendezvény, ami a beadott munkák
minőségét is jellemzi. Az idei témák a
következőek voltak: Álom és valóság és
Találkozások.

Sokan eljöttek

Az elnökök értékelését követően került sor
az ajándékok és az emléklapok átadására
Mivel nagyon sok díjazott lett, így csak
intézményünk lakóit sorolom fel: vers
kategóriában második lett Józsa Károly,
első pedig Bárdossy Csaba. Prózában
második Lefler Edit, első pedig Fehér
Kornélia. Természetesen elhangzottak a
díjnyertes alkotások, amit intézményünk
lakói adtak elő.

Rövid műsor várta a megjelenteket

A lakók vers, próza műfajban és kreatív
munkákban mutatták be érzéseiket. Ebben
az évben nyolc intézményből érkeztek
pályamunkák rajtunk kívül és Sajtoskál,
Zalaapáti és Zsira személyesen is
képviseltette magát az átadón.

Rajz kategóriában különdíjat kapott Török
Zsuzsanna, Burgel László és Hamusics
Éva. Első helyezett lett Farkas Magdolna.
Festmény kategóriában különdíjas lett
Papazoglu Szilvia, harmadik lett Márton
Zsuzsanna és Fekete Erzsébet.
Szép gesztus volt, hogy Csomós Erika
tanítványai is eljöttek és ajándék
festményeket osztottak szét lakóink között.
A jövő évi pályázat sorsa még
bizonytalan, lehet, hogy egy kis pihentetés
ráférne a történetre és ismét lelkesebb
alkotók műveivel találkozhatunk.
TA

Egy pályamű Sajtoskálból

Az eredmények kihirdetése előtt egy rövid
műsort hallgathattak a jelen lévők: vers,
zongorajáték és ének A zsűriben már több
ismerős is helyet kapott, Tóth Andorné az
irodalmi pályázat zsűri elnöke negyedszer
jött el. Rajta kívül Tóth Balázsné
képviselte a lakókat és Gaál Balázs a
mentálhigiénés csoportot.
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Kezdetben az egyesület tagjai az
alkoholfüggőségre és annak leküzdésére
helyezték a hangsúlyt és a Bibliát hívtuk
segítségül. Az alkalmon nem csak a
szenvedélybetegségben küzdő lakóink
vettek részt, hanem azok is, akik a hittől és
a szentírástól várták lelkük megnyugvását.
A Kékkereszt tagjai 2016-ban átadták a
református lelkésznőnek ezen csoportok
vezetését, melyet azóta is két hetente tart
és 10-12 fő van jelen.

Lelki gondozás az otthonban

Az otthonban három felekezet képviselője
folytat lelki gondozást: református,
katolikus és evangélikus.
Az evangélikus és a református lelkésznő
havi
rendszerességgel
protestáns
istentiszteletet tart az intézményben, ahol
25–30 lakónk van jelen rendszeresen. A
két
legnagyobb
vallási
ünnepünk
alkalmával – húsvétkor és karácsonykor –
az evangélikus templomban istentiszteleten
vesznek részt a lakók. Mentálhigiénés
kísérettel 12–15 fő vesz részt ezeken a
programokon.
A vasárnapi istentiszteletet a város
templomában 4–5 fő heti rendszerességgel.
Évek óta a szentgotthárdi temetőben
halottak napi istentiszteletet is tart a
lelkésznő, ekkor több mint 50 lakónk
látogat el oda.

Halottak napi megemlékezésen a temetőben

A katolikus egyház képviselője havi
rendszerességgel az intézetben is tart
misét, az A ebédlőben. A délelőtti
eseményen körülbelül 30 lakónk vesz
részt.

A szentgotthárdi katolikus templom

A rábakethelyi református templom

2015–ben
indult
otthonunkban
a
szombathelyi Kékkereszt Egyesület által
kezdeményezett lelki segély csoport,
melyet a helyi református lelkésznő
munkája is segített.

Lakó
vagy
hozzátartozó
kérésére
lehetőség nyílik az utolsó kenet feladására.
A
város
katolikus
templomában
vasárnaponként
és
hétköznaponként
önállóan is részt vesz rendszeresen 4-5
lakónk.
SZA
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IRODALMI SAROK
Búcsú

BÁRDOSSY CSABA VERSEI

Itt hagyom ezt a lélekvesztő, leteperő
helyet,
nem kérek segítséget, de én adhatok
többet.
Szeretem az embereket, szeretek
filozofálni, szeretem így is az életet, de el
kell búcsúzni.
Nem az öngyilkosságot választom, az
gyávaság.,
Inkább járom a vérrel, törekkel kivert utat.

A lélek gyöngyhalászai
Mélyre merülnek, keresik elveszett
lelküket,
Lélek és test egymás nélkül nem létezhet,
pszichiátria lélek – test egyszerű himnusza!
Ne csak az emberi külső után utáljatok,
Igaz legyen a szeretet, amit az Alkotó
adott!

Álmok
Gyermekkorom szépen és szabadon telt,
De felnőtté váltam és a pohár sokszor
megtelt.
A bajt soha nem én kerestem, ő mindig
megtalált.
Álom ez az élet vagy igaz valóság?
Csalás, ármánykodás, hazugság,
S egyet ne feledjetek: mindig a gonosznak
áll a világ!

Az elveszett lelkek kastélya
Börtönbe zártak minket és mégis szabadok
vagyunk,
Rácsok mindenhol rácsok, mi csak kis
pontocskák vagyunk.
Bezárva a kastélyba nem önmagunkat
adjuk,
cigi, kávé tolvajok közt, kik ellopják
mindenünk.
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vagyonának kamataiból évről évre
részesedjenek. a fizika, kémia, fiziológia
és orvostudomány. továbbá az irodalom
legjobbjai és az a személy, aki a békéért
tett erőfeszítéseivel a díjat – és a vele járó,
jelenleg
nyolcmillió
svéd
koronát
(körülbelül 272 millió forintot, illetve 0,87
millió eurót) – kiérdemli. 1968-ban a
tudományos munkásság nobeli elismerése
kiegészül
a Közgazdasági
Nobelemlékdíjjal.

HÓNAPOK
ESEMÉNYEI
OKTÓBER
Az UNESCO
Nemzetközi
Tanácsa
Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte
október 1-jét a ZENE világnapja
rangjára. Ez a nap a zeneművészet
legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a
különböző
kultúrák
zenéinek
jobb
megismerését.
Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a
bölcsőtől a sírig. A zene, ami az ember
legősibb kifejezési formája, eszköze,
amely ősibb, mint a nyelv. Még írni se
tudott az emberiség, amikor a hang és a szó
hatalmába
kerítette.

A díj névadója

Ezt a Svéd Bank (svédül Sveriges
Riksbanks) kezdeményezte a pénzintézet
fennállásának 300. évében, s a díjat
hivatalosan Alfred Nobel-emlékdíjnak
nevezik, nem közgazdasági Nobel-díjnak.

DECEMBER
A kormány 2001-es rendelete alapján A
HŰSÉG napjává nyilvánította december
14-ét, annak emlékére, hogy a 1921.
december
14–16-án
Sopronban
és
környékén megtartott népszavazáson a
lakosság többsége a Magyarországhoz
tartozás mellett döntött.

Yehudi Menuhin

Most, a Zene világnapján akár aktív
művelői, akár passzív élvezői vagyunk
ennek az isteni adománynak, gondoljunk
azokra, akik énekelnek, muzsikálnak,
tanítanak belső igényességük által,
természetes emberi vággyal.

NOVEMBER
A Nobel-díjat a svéd
kémikus,
feltaláló Alfred
Nobel ( alapította.
Nobel 1895. november
27-én kelt
végrendeletében rendelkezett úgy, hogy

A tűztorony Sopronban
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A díjátadóra 2017. október 26-án és 27-én
került sor Budapesten, ahol sajnos nem
voltak jelen az alkotók.
Az elért siker adott okot rá, hogy
intézetünk lakói és dolgozói is láthassák az
alkotást az aulában. A díjazott filmen kívül
négy korábbi darab került bemutatásra,
elsőkén a zsirai otthonban Fábián Gábor
által készített film. Majd a szentgotthárdiak
által készített kisfilmek következtek: Az
állatterápia, A remény, a fa és végül Az
elveszett madár. A szereplők és alkotók
munkáját tapssal köszönte meg a közönség
és akadtak olyan lakóink, akik szeretnének
csatlakozni a szakkör munkájához.
Remélhetőleg lesz folytatása a történetnek
és jövőre is ott lesz csapatunk a tatai filmes
táborban, majd az ott készített kisfilmek
pedig részt vehetnek a megmérettetésen.

Filmes délután
- a díjazottak köszöntése –

A foglalkoztató épület aulája adott otthont
annak a filmes délutánnak, ahol bemutatták

Még egyszer gratulálunk az alkotóknak a
szép eredményért!

Lengyel Krisztina lakó és

TA

Gaál Balázs segítő
közös munkáját,

Az elveszett madár
című animációs kisjátékfilmet.
A november 16-i délutánon jelen voltak a
filmes szakkör tagjai, akik elmesélték
élményeiket a filmkészítéssel kapcsolatban
és válaszoltak a jelen lévő érdeklődők
kérdéseire. Második éve folyik alkotói
munka a tatai táborban, ahol készült e
díjazott rövidfilm, a vágási munkálatok
pedig Szentgotthárdon történtek.
A III. Magyar Speciális Független
Filmszemle

Aranyszárny nagydíját
nyerte el az alkotás, ami 100000 forint
pénzjutalommal is járt.
A szemlén öt ország képviseltette magát,
87 filmet nézett meg a zsűri és 19 lett
díjazva ezek közül.
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Közérdekű információk
Tornaterem nyitva tartása
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.15-9.00; 11.00-11.30;
14.30-15.30
11.00-11.30;14.30-15.30
11.00-11.30; 14.30-15.30
8.15-9.00; 11.00-11.30

Könyvtár nyitva tartása
Péntek

14.00-15.00

Büfé nyitva tartása
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.30-16.00
8.30-16.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-13.00

Számítógépek használata (Foglalkoztató épületben)
Hétköznap
8.00-15.30

10

