
 

VI. „Szívvel – Lélekkel” Jótékonysági Gálaműsor 
 

 
Az idei Gála rendezvényüket ezúttal a késő tavaszi időszakra tettük, május 20-ára. 

Mint minden évbe, az idén is meghatároztuk a bevétel célját: a Szent Rita 

Fogyatékosok Otthonában található kápolna felújítására fordítjuk.  

 

A megtett hozzájárulásaikat ezúton is köszönjük! 

 

A tavalyi évben megrendezett Gála bevételét a Tokodaltárói Fogyatékosok 

Otthonában lévő tornaterem felújítására fordítottuk. A terem elkészült, ennek 

köszönhetően, időjárástól függetlenül biztosított a hely a lakók aktív 

testmozgásához, és játékos sportvetélkedők lebonyolításához. Mód van 

talajtornára, kosárlabdázásra, focizásra, de helye lett a boksz zsáknak, és a 

futópadnak is. Közkedvelt játék az asztali foci bajnokság, és minden olyan játék, 

melyben a lakók összevethetik képességeiket, készségeiket.  

A tornaterem alkalmas arra is, hogy élő zene mellett a lakók részére bálokat 

rendezzenek. Lehetőség nyílt arra is, hogy nagycsoportos terápiás foglalkozásokat 

tartsanak, és az ISZI Gálára való felkészülésüket is könnyebbé tette a megújult 

helyiség. A lakók boldogan vették birtokba a termet, megtalálva a számukra 

legérdekesebb elfoglaltságot. 

 



    

Az intézmény lakói és dolgozói ez úton is tisztelettel megköszönik az anyagi 

támogatást, mely nemes és hasznos célt szolgált! 

 
A Gálaműsort Süttő Erika, az SZGYF KEM Kirendeltség igazgatója nyitotta 

meg. 

 
 
A Gála mottója- a KÖTŐDÉS, melyet az iskola Színjátszó körének vezetője adott, 

utalva ezzel az iskola és intézményünk között kialakult együttműködésre.  

A műsor során több előadásban is jelentős, szimbolikus jelentése lett a 

KÖTŐDÉSNEK- a telephelyeknek egymáshoz,  az intézményeinknek a fenntartóhoz, 

a társintézményeinkhez, a Gálára rendszeresen ellátogató vendégeinkhez, a 

Családtagjainknak az intézményekhez- és még folytatható a sor… 

 
A  Gála első  műsorszámát a KEM ISZI Glatz Gyula Idősek Klubja tagjai adták 

elő. 

Elsőként egy vers hangzott el: Pósa Lajos: Áldjon meg az Isten c. verse hangzott el.  

 Ezt követően az Énekkar egy tavaszi-nyári dalcsokorral kedveskedett.   

 



Betanította: Behányné Bányai Enikő               

 

                                                               

Ezt a KEM ISZI Fogyatékosok Otthona intézmény műsora követte. 

A műsoruk első részében a Csodálatos világ című zenés-táncos produkciót 

mutatták be. 

A produkció üzenete: A csoda nem más, mint egy mosoly, mit egymásnak 

adhatunk 

Az előadott műsort betanította: Berber Viktória és Balázs Krisztina 

fejlesztő pedagógusok. 

 
 
A műsor második részében – Romhányi József : Interjú a farkassal,  aki állítólag 

megette a Nagymamát c. bohókás vers következett Szabó Emőke a KEM ISZI 

Fogyatékosok Otthonának lakója és Rossz Anna a dorogi Eötvös iskola diákja, 

Balázs Krisztina fejlesztő pedagógusunk gyermeke előadásában.  

 



 
 

 
Ezt követően a KEM ISZI Esthajnal Időskorúak Otthona lakói és dolgozói Az 

aranyszőrű bárány c. látványos, vidám meséje szórakoztatta a közönséget. 

  
  
                                                           
 
A Szent Rita Fogyatékosok Otthona lakóinak műsorában elsőként egy 

különleges műsorszám következett, Bródy János- Mit tehetnék érted című dala, 

amit Halász Judit előadásában ismerünk és szeretünk 1996 óta.  

Ezt a dalt Papp Réka a Szent Rita Fogyatékosok Otthonának egyik lakója 

énekelte, gitáron édesanyja, Pohner Hedvig kíséretében. 

 

    



 
Majd  a bentlakásos részleg és nappali intézmény lakóinak különleges műsora: 

Valahol Európában című Musical betétdalára, a Zene az kell című dalra táncoltak a 

szereplők. 

A koreográfiát készítette,  táncot betanították a mentálhigiénés csoport 

pedagógusai: Balogh Lotti, Molnárné Végvári Ágota, és Fiala Tamásné. 

 

 
 
 
Ezt követően  a KEM ISZI Zöld Fenyő Időskorúak  Otthona lakói és dolgozói 

három műsorszáma következett. 

Elsőként egy házaspár-Klári és Sanyi, életébe engedtek betekintést: vajon 

mennyire érdekel bennünket, hogy mit mond a másik? 

 
Előadták: Kissné Bihari Ágnes és Tőkei Erzsébet 
 
Második műsorszámként, pedig a már klasszikusnak számító páros, Hacsek és Sajó 

jelenetét Ábel László János és Dorotovics János adták elő. 

 



 
Harmadikként pedig, ismét egy másik házaspár következett: - az Ő nagy kérdésük: 

Vajon a szerelem örökké tart? 

Előadták: Jáki Viktória és Kissné Tafferner Györgyi 

 

 
 
Majd egy különleges esemény bejelentésére került sor: A Szent Rita Otthon egyik 

dolgozója, Vígh Péter nagy fába vágta a fejszéjét. Idén szeretné lefutni élete első 

maratonját, az Őszi SPAR Maratont Budapesten, ahol az ISZI-t, és természetesen a 

Szent Rita Otthont képviseli.  

Hogy biztos befutó legyen, a Kollégák egy indulót is kreáltak! 

Előadásukban ezt mutatták be egy rögtönzött futóverseny keretében.  

Kommentátor: Faragó Eszter 

 



  
 
 

Folytatva a Gálát, a tokodaltárói fogyatékosok lakóotthonának műsorszáma 

következett. 

 
A műsoruk első részében: A nézők meghódítása című zenés  -  táncos 

produkciót adják elő. 

A zenét, amire a lakók táncolnak, Vangelis írta az Amerika meghódítása címü 

filmhez, és a szám eredeti címe, a paradicsom meghódítása. 

A lakók, mint ahogy azt a műsorszámuk címe is jelzi, a közönséget kívánták 

meghódítani és szórakoztatni – sikerrel. 

 

Az előadott táncos műsort betanította: Tóthné M. Erzsébet és Róka Rózsa 

 

   
A műsoruk második részében Aranyosi Ervin: Jóra tanítók c versét Molnár 

Julianna az Otthon lakója szavalta el. 

A verset betanította: Róka Rózsa – szociális segítő 



 
 

Legvégül a  KEM ISZI  Pszichiátriai Betegek Otthona műsora következett szintén 

több blokkban.  

A kötődés egy újabb szép példáját jelenítették meg a „PBO-s csemeték”: Bujdos Rozi, 

Bujdos Berci, Szőke Bernát és „Zeneanyu”, azaz Pohner Hédi zenei kíséretében.  

 

       

 
 
 

Őket követte Bátyai Lászlóné, Éva néni – a „ legszebb szoprán a legvidámabb 

régi énekeivel”.   

A rózsaszín párduc zenéjének ritmusára a PBO-s lányok kezükkel vették fel a 

versenyt a hivatásos balerinákkal szemben. 



 

A PBO-s  Fiúk a Széki Székes Négyest adták elő cask úgy ráérős formában…de 

hatalmas sikert aratva! 

    

Úgy éreztük, hogy a résztvevők számára az intézmények műsora vidámságot 

hozott, hiszen  a szívüket és lelküket is beleadták az műsorszámaikba a fellépők, 

mint ahogy a Gála címe is mutatja.  

 Műsorszámok végezetével Szőke-Szabó Mónika,a KEM Integrált Szociális 

Intézmény Főigazgatójának köszöntője zárta az első blokkot. 

 



 

A szünet után a Szent Erzsébet  Gimnázium 9. osztályának Színjátszó Köre 

műsora következett, mely nagy sikert aratott  a nézők körében.  

 

A műsort Balogh Viktória konferálta fel. 

 

KÖSZÖNJÜK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK A VIDÁM ESTÉT!! 

 

 

 

 

 

 


