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Juniális újra 

 
 Az év legnagyobb rendezvénye 

otthonunkban minden kétséget kizáróan a 

Juniális. Idén május 13 – án tizenkét 

társintézmény részvételével zajlott az 

esemény. 

 A szeszélyes időjárás nem tett keresztbe a 

programnak, az égiek kegyesek voltak. Az 

intézményvezető nyitóbeszédét követően 

közös tornára került sor a futballpálya 

gyepén. Sokan a vendégek közül is részt 

vettek a testmozgásban.  

 

 
Lengőteke a sportpályánál 

 

 Ezt követően bevált szokás szerint 

elkezdődtek a sportversenyek és a 

tombolák árusítása. A vendégek és 

intézményünk lakói sok helyszínen 

összemérhették tudásukat, ügyességüket.  

 

 
Sakk - matt 

 

Ismét volt futás, lengőteke, asztalitenisz, 

sakk, horgászat szellemi totóval és 

újdonságként célbadobás konzervdoboz 

piramisra. Ez utóbbi a vártnál nagyobb 

sikert aratott, közel 100-an szálltak be a 

versenybe.  

 Szép számban fogytak a tombolák is, ám 

idén újdonság volt az is, hogy nyilvános 

sorsoláson kerültek kihúzásra a számok a 

kultúrteremben. Erre az ebédet követően 

került sor és nagyon jó hangulatban zajlott 

az esemény.  

 

 
A mindig népszerű asztalitenisz 

 

 Az eredményhirdetés sem maradhatott el, 

minden sportág női és férfi helyezettjei 

ajándékcsomagnak örülhettek, senki nem 

tért haza üres kézzel.  

 

 
Sokan eljöttek a tombolahúzásra 

 

 A rendezvényt zenés bál zárta, ahol 

újdonságként ügyességi feladatokat kellett 

megoldani az önként jelentkezőknek. 

Természetesen itt is nagyon jó hangulat 

kerekedett, megszínesítve a zenés 

rendezvények eddig megszokott 

hangulatát. 

 Nagyon jól sikerült ismét a Juniális, 

minden bizonnyal lesz folytatása a 

történetnek.                                             TA 
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Ismét a Balatonnál 

- Művészeti tábor -  

 
 Harmadik alkalommal vettek részt lakóink 

a Zamárdiban megtartott művészeti 

táborban. Ez évben augusztus 8-tól 14-ig 

került megrendezésre az esemény, 

immáron nem az Erzsébet tábor keretein 

belül, hanem a Magyar Speciális 

Művészeti Műhely Egyesület 

szervezésében.  

 

 
Helyzetgyakorlat közben 

 

A táborban a szentgotthárdiakkal együtt 

hat intézmény képviseltette magát, többen 

már ismerősen köszöntötték egymást, de 

természetesen alakultak új barátságok is. 

 

 
Sétahajókázáson 

 

 A táborban részt vevők jelentkezhettek 

foltvarrásra és batikolásra vagy 

mozgásszínházas foglalkozásokra. Lakóink 

és kísérőink a hagyományokhoz híven az 

utóbbit választották. Jó ismerősként Szél 

Anikó, egri színművész koordinálta a 

foglalkozásokat, melyek nagy sikert arattak 

lakóink körében. Minden nap délelőtt és 

délután is sor került ezekre.   

 

 
A csodálatos Balaton 

 

 Az időjárás nagyon kegyes volt 

mindvégig, szikrázó napsütés jellemezte az 

egész hetet. Így a munkán és tanulások 

kívűl természetesen jutott idő szórakozásra 

is. A strandolás minden napos történet volt, 

de részt vettek sétahajókázáson Siófokról 

indulva, valamint a Zamárdiban 

megrendezett Nemzetiségek fesztiválján.  

 Az esemény záróestéjén mindenki előadta 

a maga műsorszámát, amit az eltelt napok 

alatt összehozott. Csapatunknak nagy 

sikere lett, a közönség vastapssal köszönte 

meg a látottakat.  Ezt az estét pedig diszkó 

zárta. 

 A tábor alatt a csoportvezetők 

folyamatosan tartották egymással a 

szakmai  kapcsolatot. 

 A körülmények idén is megfelelőek 

voltak, nem lehet senkinek oka az ellátás 

minőségére és mennyiségére. A 

r4észtvevők között természetesen 

kialakultak újabb barátságok is, a régiek 

pedig felelevenedhettek.  

 Megemlítendő a Szociális Otthon Lakóiért 

alapítvány támogatása, hiszen a szükséges 

költségek egy részét ők finanszírozták.  

 Remélhetőleg jövőre is lesz rá lehetőség, 

hogy a nyaralásra vágyó lakóink 

eljuthassanak a Balaton partjára.            TA 
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Újra a tóparton 

- Lakóönkormányzati nap - 

 
 Ismét megrendezésre került a 

lakóönkormányzati nap, ezúttal a gyönyörű 

Hársas – tó partján. Huszonegy lakó és 

kísérői töltöttek el egy tartalmas és 

kellemes napot a máriaújfalui tó partján 

július 18 –  án.  

 

 
A tó strand felőli oldala 

 

 Az esemény egyfajta köszönet a 

lakóönkormányzat tagjainak, akik egész 

éves munkájukkal jelentősen segítik társaik 

mindennapjait, képviselik érdekeiket, 

támogatják őket a beilleszkedésben. 

Természetesen többségük jól ismeri 

egymást hosszú évek óta, azonban ennek 

ellenére is fontos a csapatépítés, a közösen 

eltöltött órák, amikor is jobban megismerik 

egymást a lakóink. Különösen remek 

lehetőség ez a közelmúltban belépett tagok 

számára, nyilvánvalóan segíti munkájukat 

és megkönnyíti a beilleszkedésüket.  

 Az alapítvány támogatásának 

köszönhetően mindenki kapott egy lángost 

ebédre, ami még hangulatosabbá tette az 

eseményt. Szerencsére ragyogó napsütés 

jellemezte e napot, így akinek kedve 

támadt megmártózhatott a vízben, mások 

inkább a tó körüli sétát választották.  

 A nap további részét beszélgetések 

jellemezték, a friss levegőn eltöltött órák 

szemmel láthatóan mindenkiből kivették az 

energiát.  

 Az ilyen délutánok nagyon fontosak az 

intézmény működéséhez, minden 

bizonnyal jövőre is találkozunk.            TA 

 

Gold koncert az intézetben 

 

 
 

   Hosszú évek óta színes repertoárúkkal 

szórakoztatja hallgatóit az otthon zenekara. 

A Gold együttes sok fellépéssel a háta 

mögött ismét színpadra állt a 

kultúrteremben, ahol teltház előtt 

hangzottak el a dalok.  

 A koncertre külön meghívott vendégek is 

ellátogattak július 17 – én, jelen volt így a 

város közelmúltban kinevezett 

rendőrkapitánya, valamint az ivánci otthon 

vezetője és a csákánydoroszlói intézet 

mentálhigiénés csoportvezetője.  

 A műsorban magyar és nemzetközi dalok 

egyaránt elhangzottak: a KFT Afrika című 

slágere épp úgy belefért a keretbe, mint a 

gitárszólóktól hangos Santana 

szerzemények és a szöveg nélkül előadott  

Rod Stewart dal. 

 

  
Színpadon 

 

 Jól érzékelhető, hogy összeszokott csapat 

dalait hallhatjuk. A közönség tapssal 

köszönte meg az egy órás műsort, minden 

bizonnyal még találkozunk a formációval 

és nem csak az intézmény színpadán.    TA 
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Filmes tábor Tatán 

 
 Idén harmadik alkalommal került 

megrendezésre a Speciális Filmes 

Alkotótábor Tatán, a Magyar Speciális 

Mozgókép Egyesület szervezésében. 

Intézetünk lakói is már harmadik 

alkalommal vesznek részt a táborban, tehát 

már a kezdetektől részesei vagyunk az ott 

zajló alkotómunkának. Lengyel Krisztina 

és Lukács Tamás már rutinos filmesként 

érkeztek a táborba, ahol rögtön neki is 

láthattak az ötletelésnek. A résztvevők 

között volt még két csapat Szombathelyről, 

egy-egy Budapestről és Bánhalmáról és 

még Szolnokról is érkeztek. 

 A tábor július 29-től augusztus 3-áig 

tartott, a szűk egy hét folyamán a 

filmkészítés mellett számos egyéb program 

színesítette a tábori napokat. Érkeztek 

hozzánk meghívott vendégek, 

színművészek, rendezők, akik a filmes 

munkát segítették, ismét sor került a már 

hagyományosnak nevezhető 

szalonnasütésre is, amit élő gitárzene és 

közös éneklés a tábortűz mellett tett 

hangulatosabbá.  

 Ellátogattunk továbbá a Korda Filmpark 

látogatóközpontjába Etyeken. Az 

egyedülálló filmpark 6 filmstúdiónak is 

otthont ad, valamint számos egyéb 

létesítmény mellett egy kiállító teremnek is 

otthont ad, ahol az odalátogatók betekintést 

nyerhetnek a filmkészítés rejtelmeibe. 

Idegenvezetés mellett mi is 

belepillanthattunk a filmes trükkök 

titkaiba, tanulhattunk a filmkészítés 

kevésbé ismert oldaláról, valamint olyan 

valós díszletek között sétálhattunk, ahol 

olyan filmeket forgattak, mint a 

Pokolfajzat 2, vagy a Borgiák című 

sorozat, Jeremy Irons főszereplésével. 

 
A Korda filmpark Etyeken 

 Hat nap alatt számos film született, a 

szentgotthárdi csapat is két filmmel rukkolt 

elő. Lengyel Krisztina egy, lassan 

stílusjegyévé váló, animációs filmet 

készített, Lukács Tamás pedig egy 

humoros kisfilmet. Az elkészült 

alkotásokat az utolsó napon közösen 

néztük meg, majd Kulcsár Tamás 

filmrendező és Asztalos Zsolt, a Magyar 

Speciális Művészeti Műhely Egyesület 

elnöke értékelték. Végül a táborban való 

eredményes részvételt Fábián Gábor, az 

MSMKE elnöke mindenkinek egy 

oklevéllel köszönte meg. 

 Az alkotómunka intézetünkben is tovább 

folyik, hiszen a tatai táborban készült 

filmek, illetve a következők is eséllyel 

indulhatnak a IV. Magyar Speciális 

Független Filmszemlén, október 24-én. 

Már tavaly is jól szerepeltünk, hiszen 

Krisztina megnyerte a szemle 

Aranyszárny-nagydíját. Szeretnénk ezt a 

sikerszériát folytatni.                              GB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Csatafutás a városban 

 

 
 

 Hosszú évek óta a Történelmi napokhoz 

köthető rendezvény városunkban a 

Csatafutás, melynek része a parafutam, 

ahol rendszeresen indulnak lakóink is.  

  A négyszáz méteres szakaszt öten 

teljesítették lakóink, sajnos ketten 

visszamondták a tikkasztó hőség miatt. 

Ebben az évben csak az otthonunk lakói 

indultak a megmérettetés ezen futamában, 

ellentétben a korábbi évekkel.  

 A nőket egyedül Fehér Zsuzsa képviselte. 

A férfiak versenyét Háner Tamás nyerte 

meg, második lett Gyabronka Csaba, 

bronzérmes pedig Kalocsa Zsolt. Rajtuk 

kívűl elindult még a versenyen Kiss Gábor. 

  

 
Az ajándékok átadása 

 

 Az eredményhirdetéskor kiemelték a 

szervezők, hogy külön dicséretet 

érdemelnek a parafutam indulói, hiszen 

számukra ez különösen nagy kihívás – 

kiváltképpen ebben a nagy hőségben.  

 Idén nem osztottak érmeket, mindenki 

ajándékcsomagot kapott, majd a színház 

előtti placcon gulyást kaptak a résztvevők. 

Az indulók ezen kívűl vendégek voltak egy 

fagylaltra a Hunyadi utcában, amit 

hazafelé fogyasztottak el. Jövőre is 

találkozunk, élménnyel teli napon vagyunk 

túl!                                                          TA 

Csákánydoroszló és művészet 

 
 Ebben az évben a Biblia témája köré épült 

a csákánydoroszlói rajzverseny, amit május 

30-án rendeztek meg az intézet udvarán. 

 Természetesen mi is ott voltunk, ahogy 

hosszú évek óta minden alkalommal. 

Lengyel Krisztina készítette el az alkotást, 

hárman pedig segítői voltak. Hat csapat 

fogott ecsetet, köztük a helyi általános 

iskola tanulói. 

 A kertben Orsós atya a falu lakóiból álló 

zenekarával világi és egyházi dalokat adott 

elő modern feldolgozásban, amit énekkel 

kísértek az intézet lakói.  

 A zsűri még ebéd előtt értékelte az 

alkotásokat, melyek mind más 

szemszögből világították meg a vallás, a 

hit, a Biblia kérdését. Krisztina képét 

dícsérő szavak jutalmazták, alapos elemzés 

után vált egyértelművé, hogy a legjobbnak 

tartott műről beszélhetünk. 

 

 
Krisztina sikert arató alkotása 

 

 Ezt követően ebéd várta a jelen lévőket, 

majd aki még nem járt itt, megtekinthette 

az intézményt, az egykori, gyönyörű 

kastélyt.  

 Az árnyékot adó fák alatt lehetőség nyílt 

fazekaskodni egy vérbeli mester oktatása 

mellett. Nagyon sokan kipróbálták a 

mesterséget, ki nagyobb, ki kisebb sikerrel, 

ám az alkotás öröme mindenki számára 

élmény maradt.  

 A rendezvény zárásaként bál várta a 

résztvevőket, ám ezt már jobbára csak a 

helyiek élvezhették, ugyanis gyorsan 

elszaladt az idő.                                      TA 



7 

 

     Labdarúgó torna Darvastón 
 

 
 

 Intézeti gépjárművel utaztunk a versenyre, 

időben érkeztünk 

  A megnyitó ünnepség után a Magyar 

Speciális Olimpia Szövetség 

versenyrendszerében szokásos módon 

divízionáló mérkőzésekre került sor, majd 

a csapatvezetők jelenlétében megtörtént a 

csoportbeosztás és a sorsolás. A 

rendezvényen 8 csapat vett részt. 

  Kiegyensúlyozott csoportba kerültünk. 

Egy technikai malőr csúszott be az 

előkészületekbe, ugyanis az egyik pálya 

kb. 10 méterrel szélesebb volt a 

szabványnál. Ez minket hátrányosan 

érintett mivel minden bizonnyal a miénk 

volt a torna legöregebb és legnehezebb 

csapata. A véletlennek köszönhetően az 

összes mérkőzésünket ezen a pályán 

játszottuk le.  

  A mérkőzések fárasztó küzdelmeket 

hoztak,a torna során két kisebb sérülés 

nehezítette a játékunkat. Bár veretlenül 

jutottunk a döntőbe ez inkább a 

védekezésünket dicséri mivel a 

helyzetkihasználásunkon van mit javítani. 

Döntőbeli ellenfelünkkel a torna folyamán 

már játszottunk, az a mérkőzés 0 – 0 

eredményt hozott. 

 A döntőben a házigazdák II. számú 

csapatával játszottunk egy végig nyílt 

mérkőzésen 1 – 0 arányban kikaptunk , így 

a II. helyet szereztük meg. Ez úton is 

gratulálok a győzteseknek!   

  Az éremosztás után a rendezők műsorral 

kedveskedtek a résztvevőknek , ám az idő 

rövidsége miatt ezt nem vártuk 

meg,elindultunk haza.                                                 

GYZS 

 

 

Aratófesztivál Sajtoskálon 
  

 Első alkalommal – augusztus 17-én - 

léptek színpadra és töltöttek el egy 

kellemes napot lakóink és kísérőik a vas 

megyei faluban.  

 A programnak otthont adó Sajtoskál 

mellett Acsádról és Peresznyéről is 

érkeztek ellátottak.  

 

 
Intézményünk lakói énekelnek 

 

 A nyári időszak legfontosabb eseménye a 

termények betakarítása, az aratás. 

Rengeteg népszokás kötődik ehhez az 

évszakhoz is, ezért az ehhez kapcsolódó 

versek, népdalok kaptak szerepet a 

fesztiválon.  

 A műsor végén közös néptánc tanulás 

zajlott, majd bográcsgulyás várta a jelen 

lévőket.  

 Az érdeklődők megtekinthették az 

intézmény területén található lakóotthont.  

 Egy tartalmas napon vannak túl lakóink, 

amikor a felhőtlen hangulat volt a lényeg 

és ehhez kedvezett a napos nyári időjárás 

is.                                                          SZA  
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Nyárzáró sütéssel és diszkóval 

 
 Az év legmelegebb évszaka talán az, 

amelyik a legrövidebbnek tűnik és mégis a 

legtöbb élménnyel gazdagít minket.  

 Minden évben megrendezésre kerül a 

nyárzáró diszkó vagy bál, amit pár éve 

megelőz egy a lakók számára tartott 

kolbászsütés.  

 

 
Az étel tálalva! 

 

 A korábban az udvaron tartott rendezvényt 

a múlt évben már a tankonyha váltotta fel a 

cudar időjárás miatt, ami annyira jó 

ötletnek sikerült, hogy idén már nem volt 

kérdés a helyszín. Augusztus 30 – án a D 

ebédlőben több mint negyven lakó várta, 

hogy megsüljön a finom kolbász, 

miközben zenét hallgattak. 

 

 
Tánc a diszkóban 

 

 A visszajelzések alapján egyértelműen 

kijelenthetjük, hogy minden évben van 

igény az effajta sütésre.  

 Ezt követően került sor a diszkóra  az A 

ebédlőben, ahol sok lakó szórakozott este 8 

óráig. Jövőre ismét találkozunk!            TA 
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I 

IRODALMI SAROK 
 

BÁRDOSSY CSABA VERSEI 

 

 
 

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! 

 

 
 

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.  

 

 

 

 

Búcsú  

 
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. 

 

 

 
 

 

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! 
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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 8.15-09.00 11.00-11.30;  

Péntek 8.15-9.00; 11.00-11.30 

 

Könyvtár nyitva tartása 
Kedd                                       08.00-09.00  

Péntek 14.00-15.00 

 

Büfé nyitva tartása 

Hétfő 8.30-16.00 

8.30-16.00 Kedd 

Szerda 8.30-12.00 

8.30-12.00 

8.30-13.00 

Csütörtök 

Péntek 

 

Számítógépek használata (Foglalkoztató épületben) 

Hétköznap 8.00-15.30 

 
 


