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Juniális 

 

 

 

 

Idén ismét megszerveztük a már több 

évtizede jól működő sportnapunkat a 

JUNIÁLIST 2019. 06.19-én. 

  

11 meghívott társintézményből 69 lakó jött 

el hozzánk, hogy a különböző 

sportszámokban megmérettessék magukat. 

A juniális szalagos és pom-pomos nyitó 

tánccal kezdődött, majd mindenki 

elfoglalta a helyét a sportpályán és zenére 

közös bemelegítő tornával folytattuk a 

napot. Ezt követte az 50 m-es közös futás, 

majd minden versenyző a sportversenyek 

helyszínére igyekezett, hogy 

megmérkőzzenek egymással a következő 

sportokban : asztalitenisz, sakk, futás,7 m-

es rúgás, célba dobás és lengőteke. 

 

A sportversenyek az egész délelőttöt 

kitették. Öröm volt nézni, ahogy a  lakók 

átélték a sport örömeit ,ahogy 

küzdöttek,lelkesedtek,egymást bíztatták. 

Ebéd után ismerkedésre, közös 

beszélgetésekre került sor,majd a mindenki 

által várt eredményhirdetés következett. 

Kiosztottuk a helyezéseket, 

különdíjakat,valamint minden résztvevő 

intézmény emléklapot és ajándékot 

kapott,amelyet  foglalkoztatási csop. és a 

kerámiaszakkör készített. 

 

A nyeremények átadása után bál 

következett, melyen mindenki jól érezte 

magát. Itt a lakóknak nápolyival és 

üdítővel kedveskedtünk. 

Egy sikeres és örömteli napot mondhattunk 

magunkénak ezzel a rendezvényünkkel. 

K.I. 
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Hoppá - Hopplá! 

 

A Gold zenekar idei turnésorozatának 

kiemelkedő pontja volt a 2019. 07. 05 – én, 

a szentgotthárdi Hopplá Könnyűzenei 

Fesztiválon történt fellépés. A két napos 

fesztivál idén 30. alkalommal került 

megrendezésre. A délutáni és kora esti 

órákban helyi zenekarok kaptak 

lehetőséget a bemutatkozásra. A 

rendezvény első napján első fellépőként az 

intézet zenekara adta meg az alapot a 

hangulathoz. Zenekarunk egy órás 

repertoárral szórakoztathatta az érdeklődő 

közönséget.  

 

 

 

 

 

 

Szellemi – ügyességi vetélkedő 

 

2019. 06. 24 – én, az idén második 

alkalommal szerveztünk szellemi-

ügyességi vetélkedőt, a Foglalkoztató 

épület aulájában.  

Összesen 23 fő, 5 csapatba szerveződve 

mérte össze ügyességét célbadobással, 

tudását, többek között általános műveltség, 

zenefelismerés, földraj, stb… területén. A 

csapatok közül az „Oroszlán” csapat aratott 

győzelmet a többiekkel szemben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peresznyén jártunk! 

   

Mint minden évben úgy az idén is sor 

került a peresznyei Erdősori napokra mely 

a Speciális Olimpia  jegyében Abu- 

Dabiról szólt. A rendezvényen 

képviseltette  intézményünk is magát 6 

lakó és 2 kísérő részvételével.  

A verseny két részből állt. Egyik a 

főzőverseny, ahol Pincepörköltet  

 készített 2 lakó és 1 segítő. A pörkölt 

kiválóan sikerült, első helyezést értünk el 

vele.  

A verseny másik része akadályverseny 

volt, szellemi to-tó-val kiegészítve. Az 

akadályversenyben különböző ügyességi 

feladatokat kellett végrehajtani.( pl. 

kosárlabda dobás, alagút mászás időre, 

kerekesszékkel szlalomozás időre) 

Összességében a csapat 2. helyezést ért el. 

Mindenki nagyon ügyesen versenyzett.  

Elmondhatjuk, hogy egy nagyon kellemes 

élményekben gazdag napot töltöttünk el 

Peresznyén.  

A sikercsapat tagjai: Kutsera Gizella, 

Antal József, Horváth Zsolt, Konrádi 

László, Koroknai Péter, Tihanyi Tibor 
 

Gratulálunk nekik! 

                                                             D.É. 
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Tudod –e? 

 

Tudtad-e, hogy……?         Hány ember járt 

a Holdon? 

 

Az amerikai Apollo-program keretén belül 

az 1969-1972 közötti években összesen 12 

ember járt a Holdon. Először 1969. július 

20.-án az Apollo-11 űrhajóból Neil 

Armstrong és Edwin Aldrin lépett a 

Holdra.  

Sokakban megfogalmazódott, hogy az 

erről készült felvételek csak ügyes 

hamisítványok, és egy elképesztő méretű 

összeesküvésnek lehetünk tanúi. A Hold-

hazugság teória állítólagos bizonyítékait 

viszont pontról-pontra cáfolták. Pl: 382 kg 

holdkőzetet hoztak a Földre, melyek 

kémiai összetétele különbözik valamennyi 

földi kőzettől.  

            D.K. 

 

 

 

17. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás 

 

A rendezvény a Szentgotthárdi Történelmi 

Napok része, az 1664-es szentgotthárdi 

csatának állít emléket, melyet idén július 

26-28- ig rendeztek meg. Történelmi 

felvonulás, lovasíjász-, és 

fegyverbemutatók, koncertek   szinesítették 

a programokat. A Csata Emlékfutás 

szombat délután rajtolt. Ez alapvetően 

szabadidős tömegsport rendezvény, 

amelynek egyik fókuszcsoportját a 

gyermekek – óvodáskortól középiskolás 

korig – jelentik, hiszen itt is  cél a jövő 

generációjának egészséges életmódra való 

nevelése.  

Főfutam indítása 

 

A parafutammal a mentálisan vagy 

fizikailag sérült embertársaink társadalmi 

integrációját is kívánják erősíteni, illetve a 

fiatalabb nemzedék hátrányos helyzetű 

csoportokkal szembeni megítélésén 

javítani. A legnagyobb kihívást 

valószínűleg továbbra is Főfutam (9,5 km) 

jelentette, ahol a fiataltól az idősebb 

korúakig, minden korosztály képviseltette 

magát. Emellett természetesen idén is 

megrendezték 1664 méteres hobbifutamot. 

Bár az időjárás nem kedvezett a 9,5 km-es  

főfutamot végül 119 fő teljesítette. 

Intézményünkből Schermann Ádám Tamás 

indult a főfutamban korcsoportjában a 6. 

legjobb idővel (00:44:16,33) ért a célba. A 

parafutamban 4 lakónk állt a rajtvonalhoz, 

hősiesen teljesítették a számukra kijelölt 

távot. Háner Tamás szurkolóként kísérte a 

csapatot. 

 

Schermann Ádám a táv felénél, 

mogersdorfi kereszt. 
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Eredmény: 

I. helyezett Gyabronka Csaba 

II. helyezett  Kalocsa Zsolt 

III. helyezett  Őri Ákos 

IV. helyezett  Bódi József 

 

K.K.K. 

 

 

 

Lakóönkormányzati nap 

 

 

Intézményünk lakóönkormányzati 

tagjainak minden évben 

lakóönkormányzati napot szerveznek a 

mentálosok. 

Ezzel hálálják meg egész éves kitartó, 

megbízható, önzetlen tevékenységünket az 

ellátotti önkormányzatban. 

Idén közkívánatra szintén a közeli Hársas 

tóra látogattunk, ahol egy kellemes napot 

töltöttünk el. 

Gyönyörködtünk a táj szépségében, körbe 

sétáltuk a tavat, találtunk gombát, sokat 

beszélgettünk, nevetgéltünk, kártyáztunk. 

Az alapítvány jóvoltából jókat falatoztunk. 

Kaptunk fánkot, pizzát, csokit, kávét, 

üdítőt. 

Minden lakótársam nevében elmondhatom, 

hogy ismét nagyon jól éreztük magunkat. 

L.K. 

 

 

 

 

 

Hadsereg a vasfüggöny mögött - kiállítás 

 

Szentgotthárdon minden évben többnapos 

rendezvénysorozattal emlékeznek meg az 

1644-es csatáról, ahol a keresztény 

csapatok győzelmet arattak a törökök 

felett. Idén egy honvédelmi kiállítással 

kezdték a programot. A „Hadsereg a 

vasfüggöny mögött” című tárlattal. 

A vasfüggöny Európa hidegháborús kettéo

sztottságának politikai metaforája, egyben 

azoknak a politikai döntéseknek, 

rendelkezéseknek, valamint az ezeket 

megvalósító műszaki megoldásoknak a 

gyűjtőfogalma, amelyek a második 

világháború során 

kiterjesztett szovjet érdekszférába került 

közép- és kelet-európai országokban, azok 

népességének nyugatra irányuló szabad 

mozgását ellenőrző, korlátozó és később 

megakadályozó, a népességet Nyugattól 

elszigetelő céllal jöttek létre, illetve 

fizikailag az adott országok 

nyugati határai mentén, az 1940-es évek 

második felétől fokozatosan kiépítve 

jelentek meg. 

A kifejezés Winston 

Churchill 1946. március 5-i az Amerikai 

Egyesült Államokbeli Fultonban elmondott 

beszédében hangzott el először: 

2019.07.31-én 19 lakóval mi is 

megtekintettük a kiállítást. Lakóinknak 

tetszett, nagy érdeklődéssel nézték,olvasták 

a kiállított tárgyakat és a mellékelt 

ismertetőket.  

F.J-né, M.L-né, Sz.A. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Politika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metafora
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ghat%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill_(minisztereln%C3%B6k)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill_(minisztereln%C3%B6k)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1946
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_5.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fulton_(Missouri)
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Nyárzáró Bál 

 

2019. 08. 29 – én rendeztük meg Nyárzáró 

bálunkat ellátottaink számára.  

Ezen alkalommal sajnos nem volt 

lehetőség élő zenére, ennek ellenére a 

zenés programot az intézmény lakói nagy 

számban látogatták meg. A bál a 

visszajelzések alapján nagyon jól sikerült. 

Üdítővel és édességgel kedveskedtünk a 

bálozóknak.  

Sz.A., M.L.né, Gy.Zs., R.M.  

 

Nemzetközi  Labdarúgó  Tábor 

Hagyományaihoz híven idén június 5-7 –ig 

rendezte meg a csallóközi Szociális Otthon 

focitáborát, amit az ekecsi  sportpályán 

szerveztek meg. A táborban 9 csapat vett 

részt.  Két csoportra osztották  a résztvevő 

csapatokat. Intézményünk labdarúgói a 

második csoportba kerültek és a   harmadik 

helyet érték el. 

KKK.,Gy.Zs. 

Élménybeszámoló 

Crazyk Futóverseny Győr 

 

         A verseny szeptember 1-én került 

megrendezésre. Aznap nagyon szép 

időjárás volt,aminek örültünk hisz ez egy 

terepfutó verseny ahol nem lett volna 

szerencsés egy eső. Különösen azért mert a 

terepen el volt helyezve 10 db óriás 

felfújható akadály.  A vonatról leszállva 

kb:6 ½- km gyaloglás után találtuk meg a 

verseny helyszínét, némi kérdezősködés 

után, mivel a verseny egy 

természetvédelmi területen volt. A 

szervezők segítőkészek és nagyon jó fejek 

voltak. 

         A terep nehezebb volt mint 

gondoltam, de azért teljesíthető. Plusz azért 

adott egy kis önbizalmat, hogy a verseny 

előtti hónapban lenyomtam 119 kilométert. 

         A verseny útvonal úgy indult, hogy 

fel kellett mászni egy meredek nagy 

csúszdán és lecsúszni rajta. Utána 

következett kb. 500 m. terepfutás a 

következő akadályig és ez így ment 5 km-

en keresztül. A versenyről még annyit , 

hogy kb. 4000 induló volt. 

Ez a verseny nagyon jó volt hisz rámutatott 

arra, hogy a terepfutás mennyivel 

nehezebb mint az aszfalt. 

Másfelől azért is örülök, hogy teljesítettem 

ezt a kihívást mert beneveztem a 

szeptemberi Savaria Lego Race 

futóversenyre. Ez a verseny remek 

felkészülés volt részemre, hisz a következő 

már annyival nehezebb, hogy 5 km. helyett 

14 km. lesz a táv, + chipes időmérés is 

lesz.  
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          A versenyre az egyik jóbarátom 

kísért el, ő is nagyon jól érezte magát. 

Nagyon jót tett neki, hogy  hosszabb időre 

kimozdulhatott, különösen azért mert 

nagyon utazott mostanában ennyit. 

          Ennyit tudtam most szavakba önteni 

ebből a szuper élményből. Gőzerővel 

készülök a Legio Race-re. 

                                                                 

Schermann Ádám Tamás 

          

 

Figyeljen a jelekre! 

 

Számos dolog utalhat arra, hogy 

fokozottan vigyázni kell lábai egészségére: 

- A lábdagadás, nehézláb-érzés, illetve 

zsibbadás a betegség első jeleként 

értelmezhető. 

- A megelőzés szempontjából nagyon 

fontos a rendszeres testmozgás, pl. a 

séta. Mivel a dohányzás eltömíti a 

véráram útját, tanácsos azonnal 

abbahagyni ezt a rendkívül káros 

szokást! 

- A nyári meleg szintén kedvez a 

visszeresedésnek, hő hatására ugyanis 

az erek kitágulnak, lelassul a 

vérkeringés, fokozódik a pangás, így 

súlyosbodnak a panaszok, ilyenkor a 

kompressziós harisnya mellett jótékony 

hatású a gyakori hideg-meleg vizes 

váltófürdő is. A betegséggel küzdők a 

meleg miatt kerüljék a szaunát, a 

termál, illetve a gőzfürdőt.    

Tévhit, hogy a visszér csak csúnya, de 

veszélytelen. A visszér komoly 

szövődményekkel járhat. Köztük van a 

lábszárfekély és a mélyvénás trombózis 

tehát közel sem csak esztétikai probléma 

épp ezért nem szabad elhanyagolni a 

megelőzést, a már kialakult értágulatokat 

pedig még kezdeti stádiumban meg kell 

mutatni szakembernek. 

 

 

Törődjünk lábaink egészségével!  

F.Jné.        

 

 

Viccek 

 

 

 

 

 

Répát kérek 

☺ 

A nyúl bemegy a boltba, és kér a medvétől 

két répát. 

- Nincsen! - válaszolja a medve. 

A nyuszika szomorúan elkullog. 2 óra 

múlva bemegy a boltba: 

- Két répát kérek! 

- Nincs, de ha még egyszer bejössz, és 

kérsz 2 répát, kilapítalak egy kalapáccsal, 

és a kutyáknak adlak vacsorára!!! 

A nyuszika elkullog, és 2 óra múlva újra 

bemegy a boltba: 

- Van kalapács? 

- Nincs. 

- És kutyák? 

- Azok sincsenek! 

- Akkor kérek két répát! 

 

 

Két ügyvéd étterembe megy 

☺ 

Két ügyvéd az ebédszünetben leugrik az 

étterembe ebédelni. Már majdnem 

odaérnek, amikor egyikük a fejéhez kap: 

- Úristen, elfelejtettem bezárni az 

irodánkat! 

Mire a másik: 

- Ugyan már, mitől félsz, hiszen 

mindketten itt vagyunk! 

 

Matekórán 

☺ 

A tanárnéni matekórán megkérdezi 

Mórickától. 

- Móricka, ha apukád 40 éves, anyukád 

meg 35, mennyi összesen a kettő? 

- 70 - válaszolja Móricka. 

- Már miért lenne 70? - kérdi a tanárnéni. 

- Mert anyu mindig letagad 5 évet. 
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