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Ki-Mit-Tud? 

Sopron-elődöntő 

 

Budapest döntő 

 

2019.04.26-én a Morvacsik 

Alapítvány által szervezett  Ki-Mit-

Tud? soproni elődöntőjén részt 

vettünk immár második alkalommal. 

Gold zenekarunk két számot adott 

elő. Ezen kívül népdalcsokorral és 

vizuális művészeti alkotásokkal is 

készültek lakóink. A zsűri döntése 

alapján aranya minősítést kapott a 

népdalcsokor és a vizuális művészeti 

alkotások.  

Ezen ereményeknek köszönhetően 

lakóink május 16-án Budapesten, a  

IX. Országos Ki-Mit-Tud? 

Tehetségkutató Találkozón is részt 

vehettek, ahol az ország egész 

területéról, a korábbi területi 

elődöntők továbbjutói 

versenyezhettek. Intézményünkből 

Lengyel Krisztina vizuális művészet 

kategóriában hat alkotását mutatta 

be, melyen a neves zsűri különdíjjal 

és ezüst minősítéssel értékelt. Rupert 
Regina népdalcsokrának előadását 

pedig bronz minősítésben 

részesítette. 

 

 

H.Tné, R.M. 
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Regionális atlétika verseny 

 

 Győr 

 

 

Első alkalommal vettünk részt 

atlétika versenyen, Győrben, ahol  az 

Olimpiai Park adott helyet ennek a 

rendezvénynek. Versenyzőink így 

nagyon szép környezetben és 

modern kifogástalan pályákon 

mérhették össze erejüket, 

ügyességüket, kitartásukat ellen-

feleikkel. Négyfős csapatunk 1-1 

futó és ügyességi számban indult.  

 

 

 

Eredmények:  

 

Őri Ákos 
mini gerely hajítás 

II. divízió arany érem 

 

Sztojka György 
távolugrás 

I. divízió  bronz érem 

és 

100 méteres síkfutás 

I.divízió  arany érem 

 

 

Schermann Ádám Tamás 
mini gerely hajítás 

I. divízió arany érem 

és 

1500 méteres síkfutás 

I. divízió ezüst érem 

 

Gyabronka Csaba                    
távolugrás II.  

divízió  4. hely 

és 

400 méteres síkfutás  4. hely 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a résztvevőknek a 

sikeres versenyzéshez. Külön 

köszönjük Háner Tamásnak az 

önzetlen segítségét és a lelkes 

buzdítást. 
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Regionális Labdarúgás 

Darvastó 

 

Immár hagyományos szezonnyitó 

tornán vettünk részt Darvastón.  

A divizionálás során csapatunk a II. 

divízióban való részvételt harcoltuk 

ki.  

A verseny folyamán változatos, 

izgalmas mérkőzéseket játszottunk, 

és végül a második helyezést vívtuk 

ki magunknak.  

Ezzel is kedvet kapva a további 

labdarúgó tornákon való 

részvételhez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asztalitenisz Bajnokság 

 Ekecs 

Nemzetközi asztalitenisz 

bajnokságon vettünk részt a 

szlovákiai Ekecsen. A versenyen 

nyolc csapat indult, magyar csapatok 

mellett Lengyelországból is érkeztek 

sprotolók. 

. Három férfi 

korcsoport és egy 

női csoportban 

kieséses 

rendszerben 

küzdöttek a 

versenyzők. 

Intézményünket hat 

lakó képviselte. Az 

utazó csapat 

összeállításánál nem a játéktudás, 

hanem az edzések rendszeres 

látogatása volt a fő szempont. A 

verseny magas színvonalát, a 

szívélyes vendéglátást és a hibátlan 

szervezést garantálta a szervezők 

tapasztalata a verseny hagyományai 

és a résztvevők közötti baráti 

viszony. 

Eredmények: 

I. korcsoport I. hely: 

Schermann Ádám Tamás 
II. korcs.II. hely: Tihanyi Tibor 
III. korcs. IV.hely: Lakatos Attila 

 

GY.Zs., K.K.K. 
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Győztesek napja 

30 éves a 

Speciális Olimpia Szövetség 

 

A Magyar Speciális Olimpia 

Szövetség Szombathelyt választotta  

a jubileumi  ünnepségsorozatának 

első helyszínéül ez év május 18-án. 

A Szövetség munkáját számos 

ismert sportoló, olimpikon és 

népszerű személyiségek támogatják, 

akik közül többen részt is vettek a 

gálán. A város főterét ezen a 

délutánon zene, tánc, jókedv és 

hangos nevetés töltötte meg. 

Kipróbálhattuk a különböző 

sportágakat: kosárra dobást, 

asztaliteniszezést, tollas labdázást, 

kézilabda kapura dobást, foci kapura 

rúgást, erőemelést,alpesi sízést, 

padlóhokit, floorballt és a futást 

speciális talpakkal. Fáklyás futásban 

is részt vettünk, melynek lángjával 

gyújtották meg az olimpiai lángot. 

.Mindeközben a nagyszínpadon 

folyamatosan mentek a kulturális 

programok, láttunk kötélugrókat, 

táncszínházat, néptáncot, énekeseket 

és egyéni produkciókat. Késő 

délutánra  kellemesen el is 

fáradtunk, így az este koncertező 

Lolát, Gáspár Lacit és Hevesi 

Tamást már nem hallgattuk meg. 

Ezen a rendezvényen is érezhető volt 

a Speciális Olimpia szellemisége az 

egymás tisztelete, elfogadása, 

megértése és küzdeni akarásának 

segítése. 

 

 

 K.K.K 
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Interjú 
Schermann Ádám Tamással 

 
 
Zs. 
-Mikor kezdtél el futni illetve 

asztaliteniszezni. 

Schermann  Ádám Tamás: 

-Úgy 10-12 éve kezdtem el 

asztaliteniszezni, 3-5 éve 

komolyabban. Futni pedig 3 éve 

miután letettem a cigarettát. 

Zs. 

-Milyen indíttatásból? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Régen szerettem futni Pesten 

mindenhova futva közlekedtem. 

Utána egy ideig nem volt rá 

lehetőségem. Mikor letettem a 

cigarettát gondoltam megnézem 

tudok-e még futni. Nekiálltam ment 

bár az eleje nagyon nehéz volt. 

Zs. 

-A kezdetekkor milyen távokat,  

időket futottál? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Nem  úgy kezdtem,  ahogy kellett 

volna. Hét kilométerrel kezdtem, 

amit  52-55 perc alatt futottam le. 

Szanaszét fájtak a térdeim, bokáim, 

most 10 kilométert futok ugyanannyi 

idő alatt. Fájdalom nélkül. 

Zs. 

-Milyen sérüléseid voltak? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Az elején több, később 

elhanyagolható sérüléseim voltak. 

Kisebb húzódások. 

Zs. 

-Szerencsés vagy. Minek 

köszönhető, hogy elkerültek  a 

sérülések? 

Schermann  Ádám Tamás 

-A bemelegítésnek a nyújtásnak, 

mióta itt edzek megtanultam és 

végigcsinálom ezeket a 

gyakorlatokat, a gyógytornászokkal 

a nyújtásokat. Az elején nem tudtam, 

hogyan kell…  

-Elég lett volna sokkal kevesebbel 

kezdenem,nyújtani, bemelegíteni. 

Később sokat olvastam a neten, 

sokszor beszéltem veled, a 

tanácsokat megfogadtam. 

Zs. 

-Hányadik hivatalos félmarathon 

versenynél jársz? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Másodikat futottam most a 

futófesztiválon. 

Zs. 

-Az időd pedig…? 

Schermann  Ádám Tamás 

1:44:09 

Zs. 

-Mik a céljaid a futással 

kapcsolatban? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Jobb  időt szeretnék futni. 

-Most  nyáron szeretnék magamnak 

futni egy marathont. 

-  A marathon versenyekre sajnos 

drágák a nevezések ezért oda csak 

jövőre jutok el. 

-Legyen olyan kondim ,hogy azokon 

a versenyeken, amin indulhatok 

azokat végig tudjam futni. 

Zs. 

-Nem csak futsz, asztaliteniszezel is. 

Mennyi idődet veszi  igénybe 

hetente a sport? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Sokat. 

Zs. 

-Mégis mennyit? Szedjük össze! 



7 
 

Schermann  Ádám Tamás 

-Kétszer egy óra rekreáció veled. 

-Kétszer egy óra asztalitenisz itt. 

-Háromszor négyszer futok. Verseny 

előtt  többet. 

-Néha biciglizem. 

-Telefonomon van fitneszprogram 

azt is csinálom. 

-A III. Bélába asztaliteniszezem 

hetente kétszer,az öt óra. 

(Összesen 15-20 óra) 

Zs. 

-A  városi asztaliteniszről mesélnél 

valamit?  Miben más mint az itteni 

edzés,hogy érzed ott magad? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Teljesen…  Teljesen más. Nagyobb 

a terület, jobbak az asztalok a hálók. 

Több edzőpartnerem van, akik 

jobbak nálam, nagyon sokat lehet 

tőlük tanulni. Nagyon rendesek 

hozzám. 

Zs. 

-Elfogadtak? Hogy érzed? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Sokat segítenek rengeteg technikai 

tanácsot adnak. Rengeteget 

fejlődtem mióta kinn is játszom. 

Zs. 

-Ez így van ,én is aláírom. 

-Mit tettél azért, hogy bevegyenek, 

elfogadjanak? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Tisztelettudó vagyok. Megfogadom 

a tanácsaikat. Régen is jártam 

sportolni mindenhol be kell tartani a 

szabályokat, sportszerűen kell 

viselkedni. Nagyon rendesek, 

barátságosak velem. 

Zs. 

-Mennyibe kerül ez az életmód 

neked? Anyagiakra gondolok, 

milyen költségeid vannak a sporttal 

kapcsolatban? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Hát jó sokba.  

-Vettem most két komoly ütőt nem 

részletezem mennyibe került de,jók 

lesznek hosszú évekig. Pár hónapig 

gyűjtöttem rá. 

Zs. 

-Tagdíj? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Háromezer forint havonta. Ki kell 

gazdálkodni. Káros szenvedélyem 

nincs is régen, amit arra költöttem 

,hogy cigizzek, kávézzak az elmegy 

erre. 

Zs. 

-Jó beszéljünk a futásról! Az él a 

köztudatban, hogy a futás az egy 

olcsó sport… 

Schermann  Ádám Tamás 

-Hát nem! A futás bizony nem olcsó. 

Zs. 

-Mi kell hozzá? 

Schermann  Ádám Tamás 

Mindenképp a cipő. Jó, ha van egy 

GPS-es óra, futócipő, futóruházat 

,télre aláöltöző stb. Nekem három 

évembe telt mire összeszedtem a 

futó ruházatomat. Viszont ha az 

ember nem hízik el egyszer kell 

megvenni. Most cipőre gyűjtöm a 

pénzem. Az viszont folyamatosan 

kopik. 

-Zs. 

-Miért jó ez neked, hogy ezt 

csinálod? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Rengeteg önbizalmat adott.  Több 

versenyre elutaztam és nagyon jól 

éreztem magam rajtuk. 

-Sokkal jobb lett az állóképességem 

a kondícióm. Nyugodtabb is vagyok. 
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Mások a dohányzásra mondják, hogy 

lenyugtatja őket. Engem a dohányzás 

nem nyugtatott meg, engem a sport a 

futás nyugtat. Kevesebbet köhögök, 

alig vagyok megfázva. Jó a 

közérzetem.  

Zs. 

-Milyen nehézségekkel jár, hogy heti 

több órát edzel? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Vannak nehézségek. A térdeim 

elfáradnak, fájnak. A sarkaim fájnak 

de, a nehézségek ellenére is megéri 

nekem. 

Zs. 

-Ezek egészségügyi problémák, az 

életviteledbe a mindennapjaid során 

milyen nehézségekkel találod magad 

szembe? Mennyire kell 

megszervezned egy napod, mikről 

kell lemondanod, hogy legyen időd 

sportolni? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Kicsit át kell szerveznem a 

dolgokat. 

Zs. 

-Kezdjük mondjuk a reggellel. 

Ugyanakkor kelsz, mint a többiek? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Igen. Bár mi egy korán kelő szoba 

vagyunk.  Öt óra körül kelek így van 

időm gerinctornára. A munka 

ugyanúgy telik, mint régebben. 

Délután kimenőre megyek, futok 

vagy tornázom, asztaliteniszezem. 

Zs. 

-Milyen szabadidős tevékenységed 

volt, ami most már nincs amiről le 

kellett mondanod mert sportolsz? 

Schermann  Ádám Tamás 

-Többet bandáztam a többiekkel 

volt, hogy sörözgettem, többet 

jártam ki. Most meg nem sörözök 

de, így sem unatkozom. 

Zs. 

-Mennyit  futottál  a tavalyi év 

folyamán? 

Schermann  Ádám Tamás 

Tavaly 1020 kilométert.  

Zs. 

-Meddig szeretnéd ezt folytatni, mik 

a céljaid, mit szeretnél még 

kipróbálni? 

Schermann  Ádám Tamás 

-A futásba most kezdek belejönni. 

Szeretnék jó sokat futni ameddig  

bírom. Szeretnék marathont futni 

idén nyáron azt meg fogom csinálni. 

Nagy álmom, hogy egy ultra 

marathonon is induljak. 

Asztaliteniszezni szeretnék jobban 

megtanulni. Elég jól megy de, 

szeretnék fejlődni. 

Zs. 

Köszönöm a beszélgetést. 

Schermann  Ádám Tamás 

Én köszönöm és köszönettel 

tartozom az osztályos nővéreknek az 

osztályvezető nővérnek a sok 

segítségért és bíztatásért. Köszönöm 

a jó edzéseket, hogy versenyeken 

segítséget kapok. Végül köszönet a 

vezetésnek, hogy mindenben 

támogatnak. 

 

 

Zs. 

Schermann Ádám Tamás 

 megtervezte az egész évét távról-

távra, versenyről-versenyre, 

felkészülésről-felkészülésre.  

Sikeres felkészülést, és eredményes 

versenyzést kívánunk. 
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Büszkék vagyunk rájuk ! 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Ellátottjogi 

Osztályának „Képzőművészeti 

pályázatán” vett részt 7 fő 

ellátottunk. 

Országosan 73 intézmény pályázott 

123 pályaművel. 

 2019.április 24-én tartandó díjátadó 

ünnepségen Budapesten átvehettük 

„A legtöbb pályázónak” járó díjat. 

Különdíjban részesült: 

Márton Zsuzsanna és Deme Rita; 
I. helyezett:  

Lengyel Krisztina  a „Gyógyszer 

mellékhatásai” című rajzával; 

Emléklapot kapott: Patyi Hajnalka, 
Török Zsuzsanna és Hamusics Éva.  

 

Büszkék vagyunk rátok, további 

szép alkotást és sikereket kívánunk! 

 

 

 

Feketén-Fehéren 

 

2019 május 1-én 8 órai kezdettel a 

Lipa étteremben megszervezett 

Nyilt-Rapid sakkversenyen vett részt 

intézményünkből   

 

Kalocsa Zsolt,  

Rostás Gyula,  

Molnár Zsolt . 

akik az ország különböző részéről 

érkezett eredményes sakkozókkal, 

mérkőztek meg és sikeresen helyt 

álltak. Ez úton gratulálunk nekik, 

köszönjük a részvételt és további jó 

sakkozást kívánunk. 

 

Dícséretesek megünneplése 

 

Az idei év első félévében 

május 27.-én délután került sor 

dicséretben részesült lakóink 

megünneplésére. Kis műsorral, 

megvendégeléssel kedveskedtünk 

mindazoknak, akik példamutatóan 

viselkedtek, aktívan részt vettek a 

közösségi programokban, és 

önmagukhoz képest a legmagasabb 

teljesítményt nyújtották. Ők 

példaként szolgálnak lakótársaiknak, 

motiválva őket a tisztelettudó 

magatartásra, fogalakozásokon, 

programokon való részvételre. 

.  

Vné H.M. 

 

Főzőszakkör 

 

Minden hónap első 

csütörtökjén 

főzőszakkört 

szervezünk, 5-6 fő 

részvételével. A 

program önköltséges. Közösen 

készítették el lakóink az ételt, amit 

közösen is fogyasztanak el, majd a 

takarításból, és a mosogatásból is 

kiveszi mindenki a részét, 

természetesen képességei szerint. A 

következő hónap menüjét is ekkor 

beszéljük meg. Igyekszünk olyan 

ételeket választani, amit az 

intézetben ritkán van lehetőségük 

fogyasztani. A szakkör célja, hogy 

házias, ízletes ételeket készítsünk, 

valamint felelevenítsük lakóink 

főzéssel kapcsolatos ismereteit, és 

segítői felügyelet mellett, maguk 

készíthessék el az ételeket.  

              V.né H.M. 
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Koncertsorozat 
 

Intézményünk Gold zenekarának 

koncertsorozata 2019. 05. 09-én 

Iváncon folytatódott, a Vas Megyei 

Szakosított Otthon Anyák napi 

műsorának keretében.  

Az ivánci intézmény ellátottainak 

megható műsorát követően a jó 

hangulatról zenekarunk gondos-

kodott. 

 A koncert helyszínéül az otthon 

tornaterme szolgált. A rossz időjárás 

ellenére a közösség szép számmal 

vett részt, mind az ellátottak, mind 

pedig a meghívott vendégek (szülők, 

családtagok, gondnokok) tekinte-

tében. A koncertet követően 

szívélyes vendéglátásban része-

sültünk. 

 

 

 

 

H.Tné, R.M. 
 

 

 

 

Zenei fesztivál 

 

2019. 05. 23-án első alkalommal 

tettünk eleget a tatai Vakok Állami 

Intézete zenei fesztiválra való 

meghívásának. A rendezvényen 

tizenhárom  intézmény mutatkozott 

be. Intézményünket a Gold zenekar 

három tagja Erdős Gábor, Rupert 

Regina és Hóbor Péter  képviselte, 

akik három zenei feldolgozással 

szórakoztatták a közönséget.  

 

 

A fellépésnek nagy sikere volt, a 

közönség az ismert dalokat az 

énekessel együtt énekelték. 

Ez az alkalom jó lehetőség volt 

számunkra új kapcsolatok építésére, 

mivel a rendezvényen olyan 

intézmények ellátottjaival és 

dolgozóival ismerkedhettünk meg, 

akikkel ez idáig nem kerültünk 

kapcsolatba. A fesztiválon 

résztvevőknek kis ajándékcsomaggal 

kedveskedtek a szervezők. 

 

H.Tné, R.M. 
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Magyar Költészet Napja 

 

 

 
„ Nem szükséges, hogy én írjak 

verset, de úgy látszik, szükséges, 
hogy vers írassék, különben 

meggörbülne a világ 
gyémánttengelye.” 

   József Attila 

 

 

 

A Magyar Költészet Napját 

Magyarországon 1964. óta április 

11-én, József Attila  születés-napján 

ünneplik, akinek az életműve 

megkerülhetetlen teljesítmény mind 

a költőutódok, mind a művészettel 

foglalkozók számára.  

Jó ok a Magyar Költészet Napja akár 

arra is, hogy pár percre lelassítsunk, 

megálljunk és gondolkozzunk, 

azokról a dolgokról, amiket már a 

költők is évszázadok óta próbálnak 

megfejteni: szeretet, gyűlölet, isten, 

világ, haza, háború.  

A magyar költészet szinte 

kiapadhatatlan forrás mindazok 

számára, akik szeretnék megismerni 

nyelvünket, kultúránkat és 

történelmünket. 

A korábbi évekhez hasonlóan, idén 

is helyet kapott az intézményi 

programjaink sorában a magyar 

költészet napja alkalmából rendezett 

műsorunk, melyre  

2019. április 15 -én, 14.00 órai 

kezdettel került sor a foglalkoztató 

épület aulájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilenc ellátottunk előadásában, 

többek között József Attila, 

Reményik Sándor, Kosztolányi 

Dezső, Petőfi Sándor, Szuhanics 

Albert versei hangzottak el, valamint 

megzenésített versek (Weöres 

Sándor: Nyári ének, Radnóti Miklós: 

Bájoló, József Attila: Óh szív, 

nyugodj…) is felcsendültek.  

 

V.H.M., R.M. 
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Szavaló- és szép kiejtési verseny 

 

2019. április 25.-én szerveztük meg a 

szavaló- és szép kiejtési versenyt. Nagy 

öröm, hogy minden évben, így az idén 

is nagy létszámmal jelentkeztek a 

szavalni vágyók. Sokan keresték a 

választ arra a kérdésre, hogy mi a vers. 

Gyermeki és felnőtt nyelven egyaránt 

nehéz megfogalmazni. Latinovics 

Zoltán így gondolta:  „ A vers olyan 

emberi beszéd, ami a dallal, az ősi 

dallal rokon. Rokon avval a 

kimondhatatlannal, ami már-már titkos, 

sámáni mesterség.  A vers az ember 

legtöményebb megnyilvánulása, 

leganyagtalanabb röpülése, legforróbb 

vallomása a létről.” 

A rendezvényen 27 ellátott verset 

szavalt, 7 ellátott prózát olvasott. 

Háromtagú zsűri hallgatta meg a színes 

előadásokat.  Nagy élményt nyújtott a 

délután mind a közönségnek, 

versenyzőknek, mind a zsűritagoknak.  

A helyezések a következőképpen 

alakultak: 

 

 

 

 

Próza kategóriában: 

I. Nagy Tibor 
II. Havasi Károlyné 
III. Fazekas Mihály 

 

Vers kategóriában: 

I. Gyabronka Csaba 
II. Holló Róbertné 
III. Melovits Mihályné 

 

A zsűri különdíjban részesítette 

Lengyel Krisztinát és Nagy Károlyt.  

 

 

 

L. E., SZ. A. 
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ELLÁTOTTAK ÍRÁSAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsák László : Hívő társnőmhöz 

 

XY Hajnalkának komolyan udvarolok, 

de, hogy elmélyedjek benne, sajnos 

nem ok. 

Udvarlásomat csúcspontjára nem 

vihetem, 

mert olyan vagyok, mint egy erkölcsi 

tetem. 

 

Udvarlás csúcspontja a házasság, 

de bennem nem lehet bátorság. 

Érzéseit helyette meghatározni nem 

akarom, 

Pedig Őt átölelné mind a két karom. 

 

Érzelmileg kizsákmányolni senkit nem 

szabad, 

Ebben Hajnival szemben „sajnos” én 

vagyok hátrányban, 

Kiegyenlíteném, ha nem lennék 

erkölcsi karámban. 

Lehet, hogy erőltetett ez a vers, felejtsd 

el kérlek, ha ezzel nyersz. 

 

 

 

Fehér Kornélia : A zsákhordozó 

 

Az Idő 

Átszalad a homokon, 

ráncokat verve homlokodon. 

De Te! Nem keseregsz, 

mindent elhihetsz, 

 hogy Életed 

tud még adni örömet, 

Azoknak, akiket szeretsz. 

Most már azt is elhiheted, 

hogy hátadon a jóság magjait-rügyeit 

cipeled. 

S ha elejtesz egyet-egyet belőle, 

 Mindig jó helyre kerül, 

nyugodt lehetsz felőle.  

Gyökeret ereszt és kivirágzik. 

Környezetében, örömöt csillantva 

kiviláglik.  

 

 

Bagita Gyula : 

 Köszöntjük az édesanyákat és a 

nagymamákat! 

 

Virág csokorral a kezünkben,  

Köszöntjük az édesanyákat  

És a nagymamákat. 

Akik fel neveltek minket 

Iskoláztattak. 

Mindenféle szépre, jóra tanítottak. 

 

Élettel ajándékoztak meg minket 

Tiszta szívből köszöntjük őket 

Azt kívánja az én szívem, 

 édesanyám nagyon sokáig éljen. 

 

Hangosan kiáltok 

Nagyon sok boldog Anyák napját 

kívánok! 
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Rajztalálkozó 

 

A Vas Megyei Szakosított Otthon 

Csákánydoroszlói Telephelye 2019. 

május 30-án rendezte meg a XXIV. 

Rajztalálkozót. 

A rendezvényen intézményünk minden 

évben képviselteti magát kis 

csapatával. Idén sem volt ez másként, 

hiszen három ellátottunk mutatta meg 

alkotó tehetségét. A találkozó idei 

témája „A mozgás öröme”melyet a 

résztvevő hét intézmény mind-mind 

más megközelítésből dolgozott fel.  

Volt, aki az olimpiai sportágak 

némelyikét jelenítette meg, másoknál a 

tánc, mint mozgási alternatíva jelent 

meg. A nap második részében 

kulturális műsorral és bállal 

kedveskedett a szervező intézmény a 

vendégeknek. A rajztalálkozó sajátos 

eleme, hogy a minden évben ekkor 

elkészült alkotások a csákánydoroszlói 

intézmény falaira kerülnek fel.  

F.Jné, R.M. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intézménylátogatás Ócsán 

 

2019. április 08-án tapasztalatcserén 

voltunk a Pest Megyei Zöldliget 

Egyesített Szociális Intézmény ócsai 

székhelyén, illetve inárcsi telephelyén. 

Az ócsai az egyetlen intézmény Pest 

megyében, mely kifejezetten olyan 

szenvedély-betegek (115 fő) tartós 

bentlakásos ellátását biztosítja, akik 

magatartásuk „antiszociális” (elsősor-

ban alkoholizáló) életvitelük miatt 

időskorúak otthonba elhelyezést nem 

nyerhetnek, de már önálló életvitelre 

sem képesek. Az inárcsi tagintéz-

ményben értelmileg akadályozott 

személyek (92 fő) ellátása zajlik. A 

fentieken túl az intézményhez tartozik 

még ráckevei és a kiskunlacházai 

tagintézmény is, ahol időskorúak 

(összesen 132 fő) ellátását biztosítják.  

Intézményünk vezetője, illetve több 

dolgozója (különböző szakmai 

csoportokból) vett részt az 

intézménylátogatáson. A tapasztalat-

csere során betekintést nyerhettünk a 

társintézmény működésébe, az ott folyó 

szakmai munkába és a különböző 

munkacsoportok tevékenységébe. 

Lehetőségünk volt az aznapi 

programokban részt venni (pl. 

bibliaóra; kertészet, gyümölcsös és 

kézműves foglalkozások meg-

tekintése).  Szívélyes fogadtatásban 

volt részünk, az intézmény vezetője és 

dolgozói készségesen álltak 

rendelkezésünkre. Kollégáink nevében 

is köszönjük, hogy lehetőségünk nyílt 

szakmai tapasztalatok gyűjtésére, 

cseréjére.  

V.H.M., R.M. 
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Figyelem kullancsveszély! 

 

 Mi is a kullancs? A kullancs 

tulajdonképpen egy nagyméretű atka. 

Kb. 20 fajtája él hazánkban. Ez a kis 

élőlény 9 betegséget terjeszt melyek 

közül a legismertebb a vírusos 

agyvelőgyulladás, a Lyme-kór, és a 

Tibola. Az agyhártya és 

agyvelőgyulladás a csípés után 4-14 

napon belül jelentkezik láz, fejfájás, 

végtagfájdalom. A tünetek gyakran 

néhány nap alatt megszűnnek. A Lyme 

kór szempontjából minden kullancsot 

fertőzöttnek kell tekinteni ráadásul ez a 

leggyakoribb betegség amit a 

kullancscsípés okoz. Jellegzetes tünete 

az 1-2 napon belül kialakuló legalább 5 

cm-es bőrpír, bár az esetek tizedében 

ez a jelzés elmarad. A Lyme kórt okozó 

baktérium akár évtizedekig is képes 

megbújni a szervezetben, és néha csak 

egy későbbi idegrendszeri 

megbetegedés, ízületi vagy 

szívizomgyulladás hívja fel rá a 

figyelmet. A Tibola egy kullancs által 

terjesztett nyirokcsomó gyulladás, 

főként a hajas fejbőrön található csípés 

következtében duzzanat, esetleg 

váladékozó fekély fejlődik ki, ill. a 

tarkón is megduzzadnak a 

nyirokcsomók. A betegség általában 

jóindulatú, legtöbbször kezelés nélkül 

is meggyógyul.   

Így távolítsuk el biztonságosan  a 

kullancsot!  
Maradjunk nyugodtak, és ne 

csavargassuk a kullancsot, hiszen ha 

összenyomjuk, öklendezni kezd, 

miáltal nő a fertőzés kockázata. Ne 

krémezzük olajozzuk a vérszívót. 

Lehetőleg speciális kullancs-eltávolító 

csipeszt használjunk, ami olcsó és 

beszerezhető a gyógyszertárakban. Ha 

azonban nincs kéznél egy egyszerű 

szemöldökcsipesz is megteszi. Erősen 

megfogva, határozott mozdulattal 

kihúzhatjuk a kullancsot. Amennyiben 

a bőrünkben marad a kullancs 

szájszerve ne piszkáljuk, ugyanis 

szervezetünk rövid időn belül kilöki 

magából. A felületet viszont érdemes 

fertőtleníteni.  

Fontos, hogy a biztonság kedvéért 

jegyezzük fel mikor és hol szedtük 

össze a vérszívót. 

Mikor kell orvoshoz fordulni? 

Ha sikeresen eltávolítottuk a kullancsot 

nem szükséges orvoshoz fordulni. Az 

egy héten belül jelentkező tünetek oka 

lehet fertőzés vagy súlyosabb esetben 

kullancs encephalitis. Ilyenkor 

orvoshoz kell fordulni különösen ha 

láz, fejfájás,  hányás és izomfájdalom 

jelentkezik. A Lyme –kór nem jár 

lázzal, ellenben árulkodó a jellegzetes 

bőrtünet, a sokszor céltáblára 

emlékeztető bőrpír. Ezt is érdemes 

orvosnak megmutatni. Ha a kiütés, 

bőrpír viszket és néhány napon belül 

elmúlik vélhetően allergiás reakcióról 

van szó. Bizonyított fertőzés estén csak 

a körültekintően elrendelt antibiotikum 

kúra hatásos.  

Összefoglalva: Fontos tehát, hogy ha 

túrázunk, parkban sétálunk, 

természetben kirándulunk nézzük át 

alaposa bőrünket. Ha felfedezzük a 

vérszívót a leírtaknak megfelelően 

távolítsuk el. Egyéb tünetek 

jelentkezése esetén tegyünk jelezést a 

személyzetnek a történtekről. 

 F.Jné. 
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Tudtad-e, hogy….? 

 

Hogyan lesz elektromosság a szélből? 

A szél hatalmas lehetőségeket kínál az 

elektromos energiaipar számára. A 

modern szélgenerátorok nagyon 

eltérnek a régi szélmalmoktól.  

Két, vagy három, rotornak nevezett 

lapátjukkal óriás propellerekhez 

hasonlítanak, amelyeket magas acél- 

vagy betonoszlopok tetejére szerelnek. 

A rotorok egy elektromos generátor 

tengelyét forgatják.  

A lapátok mérete és az oszlop 

magassága határozza meg, hogy 

mennyi elektromosságot tud a gép 

termelni.  Hogy a szél erejéből mennyit 

fognak munkára, az a lapátok 

felületétől függ. 

A szélgépek használatával kapcsolatos 

egyik legnagyobb probléma a 

környezetvédelemmel függ össze. Az 

embereknek nem tetszik, hogy minden 

dombon egy szélgép trónoljon. 

Felmerült az a terv, hogy a nyílt 

tengerre telepítsék őket. Rögzítésüket 

és az energia szárazföldre juttatását 

azonban nehéz megoldani, pedig így a 

jelenlegi energiamennyisé 

másfélszeresét lehetne előállítani.       

 D.K. 

HUMOR 

 

Sétál egy rendőr az erdőben. Egyszer 

csak meglátja, hogy valami mozog a 

bokorban. 

- Ki van ott? - kérdezi. 

- Jean Claude Van Damme. 

- Akkor mind a négyen jöjjenek ki a 

bokorból feltartott kézzel! 
 

 

************ 

A féltékeny feleség egy cetlit talál a 

férje zsebében, rajta egy 

telefonszámmal. Felveszi a telefont, 

beüti a számot, majd amikor felveszik, 

köszönés és bemutatkozás nélkül 

belevisít: 

- Mindent tudok, te cafka! 

Mire a válasz a kagylóból: 

- Rendben van, de akkor miért tetszett a 

tudakozót hívni? 

 

************* 

 

Szöszit elviszi a barátja 

moziba. A mozi bejárata 

felett a hirdetőtábla a 

következőket hirdeti: 

Két óra izgalom! Két óra borzongás! 

Két óra kikapcsolódás! Két óra igazi 

szórakozás! 

Mire a szöszi: 

- Megőrültél? Ide hoztál? Csak nem 

képzeled, hogy nyolc órán keresztül a 

moziban ülök! 

 


