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Szeretettel köszöntöm Önt az Olajág Maga-

zin 2017. évi első megjelenése alkalmából, 

melynek lapjait az előző év utolsó idősza-

kának felidézésével és az újév terveivel töl-

töttünk meg. 

Központi témánk, ahogy azt a címlapból már 

láthatja a kedves olvasó, a kultúra és a mű-

vészetek. Ennek egyik oka, hogy alig néhány 

hete ünnepeltük a magyar kultúra napját. 

Másik oka, hogy lakóink igényeire válaszol-

va magunk is arra törekszünk, hogy a kul-

turális programokból szép számmal válo-

gathassanak egyéni igényeik szerint. Ennek 

jegyében mutatjuk be Önöknek az évváltás 

és a hozzá kapcsolódó ünnepek programja-

it, nem titkoltan azzal a szándékkal is, hogy 

felkeltsük a kedvüket, érdeklődésüket a fo-

lyamatos részvételre. 

Az elmúlt időszakban számtalan mű-

vész, fellépő fordult meg otthonainkban, 

köztük Szinetár Dóra énekes-színésznő, 

Hegedűs Valér zongoraművész, Sánta 

Jolán operaénekes, s még sorolhatnánk 

az ismertebbnél-ismertebb, kedveltebb-

nél-kedveltebb énekeseket, zenészeket, 

színészeket, művészeket.

Természetesen, ahogy azt Önök már meg-

szokhatták, változatos külső helyszínen 

zajló programokat is kínálunk. Jártak lakó-

ink többek között Vörösmarty-kiállításon, 

Budapesti Fesztiválzenekar fellépésen, ta-

lálkozhattak Nemes Jeles László filmrende-

zővel, vagy éppen olyan kedvelt, teltházas 

színházi, színpadi előadásokra jutottak el, 

mint a Csongor és Tünde, Eperjes Károly 

estje és a Nemzeti Táncszínház előadása. 

Mindezekről és még számtalan hasonló él-

ményről számolunk be e kiadvány oldalain.

Természetesen a jövőben is arra törek-

szünk, hogy otthonaink kulturális életét 

színes, élvezetes programokkal bővítsük, 

melyhez továbbra is számítunk lakóink ak-

tív részvételére, legyen az egy ötlet, egy ja-

vaslat, vagy a köztünk élő kitűnő művészek, 

zenészek, énekesek és egyéb, a kultúra te-

rületén alkotó lakók előadásai. 

Jelen kiadványunk másik célja, hogy eljut-

tassuk Önökhöz az egyes szakterületek ve-

zetőinek évértékelését és a terveikről szóló 

sorokat. Munkatársaim az év minden napján 

arra törekednek, hogy biztosítsák az intéz-

mények zökkenőmentes működését és a 

lakók jóllétét az egészségügy, az élelmezés 

vagy bármely más munkaterületen. 

Ezúton köszönjük 

elismerő szavaikat 

az Olajág Maga-

zinok tartalma és 

minősége kapcsán, 

és reméljük, jelen 

kiadványunk is el-

nyeri tetszésüket 

és szívesen forgat-

ják lapjait.

Kedves Olvasó!

dr. Szirmai Viktor
főigazgató
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Bodrogi Gyula az a színész, akiről korra, nemre való tekintet nélkül minden-
kinek eszébe jut egy színdarab, egy film vagy egy (szinkron)hang. A Nemzet 
Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színmű-
vésszel igazi élmény beszélgetni. A kérdéseimre nem hétköznapi, hanem egé-
szen egyedi perspektívából megközelített válaszokat kapok, amiből kiderül, 
olyan kiváló színésszel, emberrel állunk szemben, aki rendkívüli beszélgető-
partner is egyben. A hagyományos értékekben hisz, s ez leginkább akkor derül 
ki, amikor húgáról és nővéréről beszél. A köztük ragyogó erős testvéri kap-
csolatot később sikerül tetten érnem a nővérével való beszélgetés során is, aki 
nem mellékesen az Olajág Otthonok lakója, s nagyon jól érzi magát nálunk. 

Bodrogi Gyula, 
azaz Szophoklésztől Madách Imréig 

Olajág: Mi adja a lendületet, a rengeteg 

energiát, ami a mai napig jellemzi Önt?

Én úgy gondolom, hogy ez genetikai kér-

dés az esetemben; a szívem, az erőnlé-

tem a mamáé, alkatom és idegrendszerem 

a papáé. Olyan emberi tulajdonságokkal 

rendelkezünk, nem csak én, hanem Zsuzsa 

nővérem is, melyekkel könnyebb élni a vi-

lágban. Nem tudom például, mi az irigység. 

Azt tudom, hogy mindig el akarok érni va-

lamit. Sőt ennél is tovább megyek. Tudok 

örülni a másik sikerének, s ez szintén csa-

ládi vonás, a testvéreim is hasonlóak eb-

ben. Előfordulhat, hogy karrier szempont-

jából ez nem egy szerencsés hozzáállás. 

Engem azonban még a jó Isten is támo-

gatott mindig az egyes lépéseknél, hiszen 

mindig akkor és ott tartózkodtam, olyan 

emberekkel találkoztam, akik abban a pil-

lanatban előre vittek. Említhetném Fodor 

Imrét, a József Attila Színház igazgatóját, 

de beszélhetnénk a főiskola kapcsán Bás-

ti Lajosról is, aki valamiért úgy megked-

velt, hogy mindig mellettem állt. Az élet-

hez sok minden kell: szorgalom, tehetség, 

szerencse, amit én olykor jó Istennek ne-

vezek, ami a megfoghatatlanok közül való.   

Olajág: Mi volt a néptáncos (szólótáncos) 

pályaválasztás indíttatása, később mi ve-

zette a színészet felé?

A nővérem és egy véletlen vezetett a nép-

táncos pályára. A nővérem foglalkozott nép-

tánccal, s felvételizni szeretett volna nép-

tánc-koreográfus szakra, de lebetegedett 

a felvételi napján. Engem kért meg, hogy 

menjek el, szóljak, hogy nem tud megjelenni. 

A helyszínen azonban nem igazán kérdez-

ték, ki vagyok, mit szeretnék, csak annyit, 

mit tudok a néptáncról. Őszintén mondtam, 

hogy semmit, mire ők kérték, táncoljam el, 

amit mutatnak, hát megtettem. Kiküldtek a 

folyosóra, majd kisvártatva közölték, hogy 

felvettek. Csodálatos három évet táncoltam 

az ötvenes évek elején. Amiről az ismerőse-

im azt állítják, hogy a legborzasztóbb évek 

olajag_magazin_201703.indd   4 2017. 03. 17.   9:43



5

voltak a történelemben, ezt az időszakot én 

áttáncoltam, átnótáztam, sokat utaztam, 

versenyekre jártam a csoporttal. Egészen 

különleges volt, de sajnos későn kezdtem 

a táncot és tudtam, hogy nem tarthat so-

káig, ezért jelentkeztem a főiskolára, szín-

ház-rendező szakra, de abban az évben 

csak színész szak indult. Hát így kerültem a 

színészi pályára.

Olajág: Ha választania kellene, akkor a 

színház vagy a filmek mellett döntene? 

Miért?

A színházat és a fi lmet is nagyon szeretem. 

Annyira más a kettő, hogy nem tudom össze-

hasonítani. A fi lmnél a főnök a fi lmrendező, 

a színháznál pedig a közönség és a színész. 

Két dolog nélkül nincsen színház, színész és 

néző nélkül, mint ahogy nincs fi lm fi lmrende-

ző nélkül. A színházban a néző előbb-utóbb 

kapcsolatba kerül a színpaddal, odareagál, 

hiszen hiába mondanak tréfát a színészek, 

az semmit nem ér, ha a közönség nem reagál 

úgy, hogy hahaha… A fi lmnél a közönség arra 

gondol, amire a rendező, a színháznál pedig 

arra, amire én, mint színész gondolok, amit 

el akarok mondani. A színpadon érzem, hogy 

fi gyel a közönség, hogy itt és most akár egy 

hosszabb szünetet is tarthatok, mert velem 

van a közönség és pontosan fogja tudni, 

azért volt ez a szünet, mert az a fontos, amit 

most mondok. Ezt sehol máshol nem lehet 

megcsinálni, csak a színpadon.

Olajág: Melyik filmszerep áll a legköze-

lebb a szívéhez?

Ó, nagyon sok van. Szeretem Bacsó Péter 

Titánia, Titánia című fi lmjét, nagyon szere-

tem a Hattyúdalt (Keleti Márton fi lmje), sőt 

még a Házasságból elégséges című fi lmet 
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is. Talán nem is tudják, de Zsurzs Éva (Kos-

suth-díjas fi lmrendező) az egyik legnagyobb 

magyar fi lmrendező volt. Olyan hatásokat 

tudott, amiket ma már tanítani sem tudnak.

Olajág: Beszélhetünk a szinkronszere-

pekről?

Manapság már egészen másként szinkroni-

zálnak. Annak idején mi még próbáltuk is a 

szerepet. Manapság könnyebb, és akik érte-

nek hozzá, rendkívül jól csinálják. Igaz ez a 

korábbi szinkronokra és a maiakra is. Szabó 

Gyula hangja például rendkívüli módon pasz-

szolt Columbo-hoz. Nagyon tudott Csákányi 

László és Újréti László is. Nekem is volt né-

hány jó szinkron szerepem, de az én hangom 

nagyon karakteres, talán túl jellegzetes ah-

hoz, hogy sok szerephez kössék.

Olajág: A vadászat és a főzés egyaránt 

közel áll a szívéhez? Mit szeret a két te-

vékenységben?

A vadászat a mai napig közel áll a szívem-

hez. A főzést párom, Angéla átvette tőlem, 

nagyon jól főz, ezért ezt nem is veszem zo-

kon. Én inkább kitalálok ételeket, mint pél-

dául a duplalecsó, vagy legutóbb a füstölt 

csülökpástétom káposztalevélben. Megfőz-

zük a füstölt csülköt, majd bőröstől leda-

ráljuk. Megfűszerezzük – hagyma, mustár, 

majoránna, vaj – kinek milyen az ízlése, de 

tojás és só nélkül. Megkeverjük, majd be-

töltjük a vastag értől megszabadított sava-

nyú káposzta levélbe és egy tálba szorosan 

lerakjuk. Tejföllel, kaporral, friss petrezse-

lyemmel, pirospaprikával megszórjuk, majd 

fogyasztásig hűtőbe tesszük. Isteni eledel!

A vadászat kapcsán nem tudom megfejteni, 

hogy mi az, ami ennek a szeretetét kiölte az 

emberekből; hiszen vadász, halász, gyűjtö-

gető az ember alaphelyzetben. Az idők fo-

lyamán azonban szétosztottuk a feladato-

kat. Én nem állok neki cipőt készíteni vagy 

ruhát varrni. Néhányunkban azonban meg-
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Szász Krisztina
A képeket Eöri Szabó Zsolt készítette

maradt a vadászösztön. Jómagam csak azt 

a vadat eszem meg, amit én ejtek el, de el 

tudom fogadni azt, ha valaki számára a va-

dászat, mint tevékenység visszatetsző. Iga-

za van. Ha én fi lmen látok vadászokat, még 

ha magamat látnám is, utálnám, mert meg-

ölik szegény őzikét. De azért, ha egy embert 

kitennének az erdőbe egy puskával, és el-

fogyna az élelme, egy darabig lehet, hogy 

azt mondaná, hogy én nem fogok vadászni, 

aztán egy-egy esetben azt mondaná, hogy 

na, jó, vaddisznót talán igen, de őzet nem. 

Egy biztos, a vadászat egy erkölcsnemesítő 

tevékenység.

Olajág: Hogyan őrzi meg a vitalitását a 

mindennapokban? Szerepet játszik az 

egészség megőrzésére való törekvésé-

ben az étkezés?

Jómagam eleve nem tudok sokat enni. Nem 

azért, mert fogyókúrázom, hanem mert elég-

ségesnek érzem. Lehet, hogy ennek köze 

van a háborúhoz, mert akkor igazán éhez-

tünk. Úgy gondolom, hogy egy fontos tör-

vény azért van: az ember csak addig egyen, 

amíg még tudna enni. 

Olajág: A régi és új barátságot, az emberi 

kapcsolatokat, családot mennyire tartja 

fontosnak az életében?

Rendkívül fontos a család és a barátságok, 

azok az emberek, akikkel beszélgetni le-

het. Egy nagyon fontos dolog van a barát-

ság kapcsán. Engedjük meg, hogy a barát 

is téveszthessen, persze ne szándékosan, 

különösen ne érdekből. Nem szép, amikor a 

barátok összevesznek, és minden addigi jót 

elfelejtenek.

Olajág: Mit üzen az Olajág Otthonok idős 

lakóinak? Mi a legfontosabb az életben?

Bármilyen furcsa, bármilyen 
göröngyös, bármilyen nehéz, 

de nagyon jó élni! 
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Igazán szerencsésnek mondhatom magam, hogy Bodrogi Gyula művész úrnak 
köszönhetően beszélgethettem nővérével, Zsuzsa nénivel, aki velünk él a zug-
lói otthonban; egyrészt, mert egy rendkívül kedves, finom lelkű hölgyet is-
merhettem meg személyében, másrészt pedig általa Bodrogi Gyula egy másik 
oldalát, az igazi testvért is láthattam. 

Testvéri szeretet, 
szoros kapcsolat, támogató család 

Olajág: Kérem, meséljen egy kicsit nekem 

a néptáncról, majd a későbbi pedagógus 

pályáról, mely az igazi hivatásává vált.

A néptánchoz való kötődésem a polgári után, 

a tanítóképzőben alakult ki, ahol az osztá-

lyunknak volt egy néptáncos csoportja. Azon 

a nyáron, amikor felvételizni akartam Molnár 

István (posztumusz Kossuth-díjas magyar 

koreográfus, táncművész, néptánc-kutató) 

néptáncos oktatására, nagyon megbete-

gedtem, s nem tudtam megjelenni a felvéte-

lin. Gyula ment el helyettem, s ahogy azt el 

is mesélte, ott kezdődött sikeres néptáncos 

karrierje. 1948-ban volt egy néptáncverseny 

az iskolák között, ahol mi a másodikak let-

tünk, s az én táncos múltam ott véget is ért. 

Ezt követően biológia-kémia szakon tanul-

tam az egyetemen, majd két évig dolgoztam 

kutatási területen az orvosi egyetemen. A 

kutató pályának a házasságkötés és a há-

rom gyermek érkezése vetett véget, majd 

1960-tól tanítottam. A pedagógusi pályán 

később szakfelügyelő, majd vezető szakfel-

ügyelő lettem, s onnan mentem nyugdíjba. A 

nyugdíjas évek eleje a hét unokával telt, de 

a mai napig tartom a kapcsolatot volt taná-

rokkal és volt diákjaimmal is.

Olajág: Bodrogi Gyula elmondása alapján 

Önöket, a három testvért, különösen erős 

szálak kötik össze. Ön miként vélekedik 

erről?

A biztonságot jelentjük hárman egymásnak. 

Valóban rendkívül erős közöttünk a kötődés, 

a testvéri szeretet. Apró gyermekkorunk óta 

testvérek, játszótársak, barátok voltunk 

egymás számára Gyulával, míg a húgunk a 

„kisbaba” volt, a maga 17 évvel fi atalabb ko-

rával, őt kényeztettük. 

Olajág: Megnézik-e a művész úr színházi 

fellépéseit és szokták-e kritikával illetni?

Minden előadását megnézzük, ha ő játszik, 

nekünk ott kell lennünk. Szakmailag, mivel a 

szakmához nem értünk, nem szoktuk kriti-

zálni, de értékelni mindig értékeljük, termé-

szetesen elfogultan. 

Olajág: Bodrogi Gyula mesélte, hogy nagy 

rajongója a gasztronómiának, és Ön?

Szeretek és tudok főzni, egész könyvtáram 

van szakácskönyvekből, de Gyula az, akinek 

fantáziája van és kitalál ételeket, míg én in-

kább a hagyományos úton haladok. Nagyon 

szeretek azonban nagy családi ebédeket, 
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vacsorákat, alkalmakat tartani, bár manap-

ság már átveszik tőlem a főzést a család-

ban. Sütni nagyon szerettem, főleg a torták 

tartoztak a kedvenceim közé. Pár éve elvé-

geztem egy bonbonkészítő tanfolyamot is, 

karácsonyra sok-sok bonbont készítettem 

ajándékba.

Olajág: Van Önnek hobbija?

Korábban szívesen töltöttem az időt kötés-

sel, horgolással, varrással, manapság az ol- Szász Krisztina

vasást kedvelem a legjobban. Bármit szíve-

sen elolvasok, van, hogy párhuzamosan 3-4 

könyvet is elkezdek, s azt olvasom el elő-

ször, amelyik a pillanatnyi hangulatomnak 

és érdeklődésemnek a legjobban megfelel. 

Szeretem Szabó Magda könyveit, de nemré-

gen olvastam végig Esterházy Péter műveit, 

s sorolhatnám, mert mondhatni „mindene-

vő” vagyok, ha könyvről van szó.
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Interjú Balázs Lászlóné lakónkkal

Olajág: Hogyan kezdett el festeni?

Úgy gondolom, 

hogy régóta mun-

kálkodott a vágy a 

tudatalattimban. 

Az általános is-

kolában festőmű-

vész volt a taná-

rom, aki ötünket 

tartott tehetsé-

gesnek és javasolta, hogy képezzük to-

vább magunkat. Ötünkből három fiú és 

egy lány a továbbtanulást választotta, 

felvették őket a főiskolára, de engem 

akkor még nem érdekelt igazán. A lány-

ból ruhatervező lett, a három fiú egyike, 

Korga György nagyon híres festő, grafi-

kus lett. A magam részéről a festészet 

a feledés homályába merült jó ideig. 

Közben férjhez mentem, s egyszer csak 

az Ausztráliában élő fiam megtalálta 

az egyik festményemet, amit korábban 

a kertben, a barackfa alatt festettem. 

Teljesen elámult, hogy így tudok festeni, 

s a festményt is magával vitte. Ezt kö-

vetően is-

mét hosszú 

évek teltek 

el, amikor 

az anyukám 

b e t e g s é g e 

miatt kap-

c s o l a t b a 

kerültem a 

Rákbetegek Klubjával, s ott a résztve-

vők kreatív foglalkozásként a festést 

választották. Itt kezdődött újra minden, 

már közel a 70. évemhez. Ezt követő-

en nagyon sokat festettem, főleg virá-

gokat, csendéleteket, tájképeket. Egy 

ausztráliai tartózkodásom során benn-

szülött munkákat láttam egy kiállításon, 

melyek pontozásos festéssel készültek. 

Annyira tetszett, hogy ezt is megtanul-

tam, s több alkotásom született ezzel a 

technikával, bambuszpálcikákkal; de az 

ecset mellett még késsel is kentem fel 

képeket.

Ha valaki megkérdezné, miért szeretek az Olajág Otthonokban dolgozni, va-
lószínűleg megemlíteném, hogy igazi kincskeresőnek érzem itt magam. Ba-
lázs Lászlóné személyében pedig ismét egy igazgyöngyre leltem lakóink kö-
zött. Mária néni majdnem 70 éves volt, amikor elkezdett festeni, s abban a 
pillanatban, ahogy megláttam a képeit, tudtam, kiállítást kell szerveznünk, 
mert másoknak is látniuk kell ezeket az alkotásokat.

„Soha nem késő elkezdeni!”

Szász Krisztina
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A zene a világ csodái közé tartozik. Gyógyír a léleknek, nemzetközi nyelv, melyet 
mindenki ért, hangulatjavító kortól, nemtől függetlenül. Szerencsések azok az em-
berek, akiket már gyermekkorukban a zene felé terelt az élet, ösztönző hangszerek, 
szülők, tanárok képében. Simon Attila és Badi József zongoraművészek már évek 
óta varázsolják el játékukkal az Olajág Otthonok lakóit. Most arra kértem őket, sza-
vakkal is meséljenek magukról, jóllehet, a zenével már sokat elmondtak eddig is. 

A zongora léleksimogató dallamai

Olajág: Mikor és hogyan kezdődött a kap-

csolata a zenével?

Simon Attila: A 

dédnagymamám 

vett a háború-

ban egy pianínót 

egy zsák lisz-

tért, így adva 

volt a hangszer, 

illetve a szüleim 

munkatársainak 

a gyerekei jártak 

zongoraórára, így én is elkezdtem zon-

gorázni, majd hegedülni. No meg aztán 

még óvodás voltam, amikor kaptam egy 

lemezjátszót...

Badi József: Egyrészt a nővérem hatá-

sára, aki már 5 éves koromban zongo-

rázni tanult, másrészt a génjeimben van 

a zene szeretete, a tehetséget pedig 

szüleimtől, őseimtől örököltem. „Oly tá-

vol messze van hazám” - ez a dal szólt 

akkoriban a rádióban, odamentem a 

zongorához és lepötyögtem. Ezt hallva 

szüleim szóltak nővérem zongoratanár-

nőjének, aki azonnal jelezte, hogy fog-

lalkozni szeretne velem. Így kerültem 

közel a zongorához, zenéhez.

Olajág: Mit jelent Önnek a zene önmagá-

ban, illetve a tudat, hogy Ön varázsolja 

elő a hangokat a hangszeréből?

SA: Számomra a világ legtermészete-

sebb dolgai közé tartozik, hiszen gye-

rekkorom óta zenélek - bár volt egy 

hosszabb kihagyás - a színészi munkáim 

kapcsán újra mindennapos része lett az 

életemnek.

BJ: A zene az életet jelenti számomra. 

Ez a munkám, a hivatásom, a hobbim. 

50 éve játszom hivatásos zenészként, 

ebből már 15 éve a Gellért Hotelben. 

A zene a mai napig elrepít egy csodás 

mese álomszép világába.

Olajág: Mi vonzotta éppen a zongorához? 

A kezdetektől a zongora volt a favorit 

vagy más hangszerrel kezdte a pályafu-

tását?

Simon Attila és Badi József zongoraművészek
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SA: Eleinte minden hangszert kipróbáltam, 

és minden hangszeren szerettem volna 

megtanulni. Leginkább hegedültem a zon-

gora mellett. Legtöbb funkciót azonban a 

zongora tud betölteni: se szeri, se száma 

a szóló zongorára írott daraboknak, adott 

esetben teljes zenekart is helyettesíthet 

a billentyűzet. Lekísérhetek vele éneke-

seket, illetve saját magamat is, és még 

folytathatnám a számtalan lehetőséget, 

ami más hangszerrel nem feltétlenül lenne 

elképzelhető.

BJ: A hangszerek közül a zongorához 

való vonzalmam annak köszönhető, 

hogy a zongorista képes egy személy-

ben egy egész zenekar szerepét betöl-

teni, legyen az klasszikus zene, örökzöld 

vagy akár jazz. A darabot a saját érzé-

seinken keresztül megmutatni, a megfe-

lelő dinamikával átadni a közönségnek, 

mindig felemelő érzés. 

Olajág: Melyik zeneszerző áll a legköze-

lebb Önhöz és miért?

SA: Klasszikus zenében talán Rahmanyi-

nov érzelmekben gazdag, de a roman-

tikusnál már picit modernebb hangzást 

megütő művészete fogott meg leginkább. 

Könnyűzenében Fényes Szabolcs szinte 

minden műfajt érintő életműve: sanzontól 

az operetten és táncdalon át a filmzené-

kig szinte mindenben jeleskedett.

BJ: Nincs olyan zeneszerző, akinek a da-

rabjait nem szeretem játszani, de hoz-

zám a romantikusok állnak a legköze-

lebb, mert magam is az vagyok.

Olajág: Ha csak egy darabot játszhatna el 

egy fellépésen, melyik lenne az és miért?

SA: Az aznapi hangulatomtól függ. Ma 

például Rahmanyinov cisz-moll prelűdjét 

játszanám. Csapongó, mint a mai időjá-

rás...

BJ: A feleségemnek a házasságunkra ír-

tam egy melódiát, azt játszanám el leg-

szívesebben.

Olajág: Mi az, amit feltétlenül el szeretne 

mondani a játékával a közönségnek?

SA: Egy fellépés jellegétől függően kü-

lönböző lehet a szándék és az üzenet. 

A lényeg, hogy hitelesnek kell lenni az 

adott körülményeknek, lehetőségeknek 

és igényeknek megfelelően. Egy biztos: 

a zene mindig mellettünk van, akármi 

történik velünk és körülöttünk.

BJ: A játé-

kommal a 

k ö z ö n s é g -

ben szép 

e m l é k e k e t 

s z e r e t n é k 

kelteni, bol-

d o g s á g o t , 

n y u g a l m a t 

s z e r e t n é k 

adni, mely-

re a zene, 

a zongora 

hangjai al-

k a l m a s a k , 

hiszen nem 

csupán technikás, hangos, gyors zene-

műveket lehet életre kelteni vele, hanem 

halk, a lelket megérintő dallamokat is.

Szász Krisztina

olajag_magazin_201703.indd   12 2017. 03. 17.   9:44



13

Ünnepi hangulat és évkezdet Csepelen

2016 végén a Nemzeti Színház „Körhinta” 

című előadását láttuk, melyet lakóink rendkí-

vül élveztek. „Szívbemarkoló, gyönyörűséges 

mesét szeretnénk csinálni” - mondta Vid-

nyánszky Attila. Hozzátette: az előadás lét-

rehozásában kötődtek a fi lmhez, a szegény 

és a gazdag viszonyrendszerére élezve ki a 

történetet. S ki ne emlékezne Törőcsik Mari 

feledhetetlen alakítására… 

Decemberben Szinetár Dóra művésznő előa-

dását láthatták, hallhatták lakóink Csepelen, 

intézményünk ebédlőjében. A koncerten a tö-

rökbálinti otthon lakóit is vendégül láttuk. Már a 

koncert előtt nagy volt a sürgés-forgás, hiszen 

az óriási érdeklődés miatt több, mint 120 fé-

rőhelyet kellett kialakítanunk. Igazi karácsonyi 

hangulat kerekedett az adventi készülődésben.

Budapesti állami gondozást végző gyerme-

kintézmények közös kórusa adott gospel 

koncertet Csepelen, december elsején, ad-

vent első hetében. A hátrányos helyzetben 

lévő gyermekek csodálatos énekkel és előa-

dással leptek meg mindenkit, lakóink nagy 

ovációval fogadták őket. Karácsony hónap-

jában különösképpen felhívták mindannyiunk 

fi gyelmét a szeretet fontosságára.

2016 decemberében indult Csepelen a Szor-

gos Kezek Alkotókör, melyet Kamondi Margit 

önkéntes virágkötő vezetésével havi két al-

kalommal látogathatnak a lakók. A foglalko-

záson lehetőség van kipróbálni a különböző 

kézműves technikákat, minőségi alapanya-

gok felhasználásával. Karácsony alkalmával 

gyönyörű díszeket alkottak lakóink.
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A lakói karácsonyon Szeredi Krisztina és cse-

peli kórusa voltak a vendégeink. A koncert ha-

mar közös énekléssé alakult át, Kollár László, 

énekkarunk vezetője zongorakísérettel járult 

hozzá a produkcióhoz. A fellépést és a közös 

éneklést szeretetvendégség követte, ahol a 

lakók és a vendégek együtt fogyasztották a 

Csepeli Önkormányzat fi nom diós és mákos 

ajándék bejglijét. 

2016 decemberében indult Kozma György új-

ságíró, karikaturista, kántor ismeretterjesztő 

előadása Csepelen. Az előadássorozat nép-

szerű történelmi témákat és ezekhez kap-

csolódó társadalmi, kulturális, művészeti és 

vallási kérdéseket boncolgat. Lakóink kéthe-

tente találkozhatnak az előadóval. 

2016 végén indult Csepelen a meseterápia. 

Havi egy alkalommal vehetnek részt lakóink a 

foglalkozáson, melyet képzett meseterapeu-

ta tart. A foglalkozás interaktív, felhasználva 

lakóink saját élményeit, emlékeit. Sztanev Zsolt

2016 december 23-án református fi atalok 

adtak koncertet a kápolnában, istentisztelet 

keretében. Látogatásuk már hagyomány, hi-

szen évek óta járnak hozzánk, szorgalmasan 

és készségesen szobáról-szobára betérve; 

ünnepi hangulatot és egy-két jó szót visznek 

magukkal. Idén közös szeretetvendégséget 

tartottunk, melyen együtt fogyasztottuk a fi -

nomságokat.

Januárban a Csepeli Önkormányzat szerve-

zésében, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

mutatta be a Nemzeti Táncszínház a „Pusz-

ták népe” című táncelőadást, melyen lakóink 

közül többen is részt vehettek. Az előadás 

tánc segítségével mutatja be a magyar pa-

raszti élet sokféle örömét-bánatát. 

Februárban a három tagú Vocalise adott kon-

certet csepeli intézményünkben Sánta Jolán 

opera-nagykövet részvételével. A fi atal éne-

kesek operett slágerekkel készültek és kon-

certjükkel emelték farsangi bálunk fényét. 

2017 február 27-én ünnepeltük Nyemecz Pál 

lakónk 100. születésnapját. Pali bácsi korával 

és rátermettségével mindenkit maga mögé 

parancsol, programjainkon aktívan részt vesz, 

kirándul, bálozik, botja nincs, ügyeit többnyire 

maga intézi. Nem túlzás, ha irigykedünk és mi 

is ilyen öregkort szeretnénk magunknak! Is-

ten éltesse Pali bácsit!
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A 2016-os karácsonyra már december elején 

készülődni kezdtünk a lakókkal. Aki tehette, 

velünk együtt szépítette, díszítette a házat. 

Munka közben felelevenedtek a régi szoká-

sok, hagyományok, melyeket megosztottunk 

egymással. Az ünnepre hangolódást a Mi-

kulás érkezésével kezdtük. A Dobos József 

Szakközépiskola diákjai beöltözve, egy előa-

dás keretében hozták el nekünk a Mikulást. A 

diákok fi nom bejglit sütöttek, melyet együtt 

fogyasztottak el lakóinkkal. A hangulatot to-

vább fokozták az óvodások, akik karácsonyi 

előadásukkal tették szebbé az ünnepvárást. 

A gyerekek jelenléte mindig nagy öröm lakó-

ink számára, nagy szeretettel fogadjuk őket.

A nagy hideg ellenére bátrabb lakóinkkal el-

mentünk kirándulni. Meglátogattuk a Vörös-

marty téri karácsonyi vásárt. A fi nom forralt 

bor és a kürtőskalács ízével még közelebb 

kerültünk a karácsony hangulatához.

Karácsonyi koncert keretében Szabó István 

pánsíp művész varázsolt el bennünket játéká-

val. A koncert után nagyon fi nom volt a bejgli.

Kovács Dávid református lelkész karácsony 

hetében úrvacsorát osztott, utána sok fi -

nomsággal ajándékozta meg lakóinkat. 

A hanukai gyertyákat Rosenfeld Dániel kán-

tor gyújtotta meg, közben beszélt az ünnep 

lényegéről, hagyományáról. Gyertyagyújtás 

után fánkot fogyasztottunk, mely a Hanuka 

ünnepének jellegzetessége.

Az újévet Seres József állandó zenészünkkel 

köszöntöttük, akit nagyon kedvelnek lakó-

ink. Fergetegesre sikeredett a hangulat, ren-

15

Mátyás tér programjai
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geteget táncoltunk, fi nom pogácsát ettünk, 

kölyökpezsgőt ittunk, valamint egy tortát is 

elfogyasztottunk. 

Az újévi koncertet Pánti Anna operaénekes 

adta, aki hangjával minden lakónkat elvará-

zsolt. Előadása mindenki számára nagyon él-

vezetes, hiszen nem csak énekel, hanem ver-

seket is belefűz a műsorba. 

Januárban meglátogattak bennünket a Jó-

zsefvárosi Zeneiskola diákjai és gitárjátékuk-

kal kápráztatták el a jelenlévőket. 

A Nemzeti Színházban a „Csongor és Tün-

de” előadását néztük meg, közösen társ-

intézményünk lakóival. Az utazáshoz az 

intézményi buszt vettük igénybe, így az út 

során megismerkedtünk más Olajág Ott-

honban élő lakókkal. 

Mint minden évben, egyik legkedveltebb prog-

ramunk a farsang, melyre mindig nagy öröm-

mel készülődünk. Előtte a Kreatív Klubban Oláh Csilla, Sütő-Nagy Kinga

álarcokat festettünk és jelmezeket készítet-

tünk. Készült itt dobókocka vagy a kártyajá-

tékból ismert ász is. Elmaradhatatlan eleme 

a farsangnak a katicabogár és a méhecske, 

melyet minden évben ugyanazok a lakók ele-

venítenek meg. Középiskolás diákok is jelen 

voltak a zenés rendezvényen, melyet egyfor-

mán élveztek a lakók és a gyerekek. Együtt 

táncoltunk és a rendezvény végére mindenki 

kellemesen elfáradt. Elmaradhatatlan volt a 

farsangi fánk is. 

Januárban a nagy hidegben szerettük volna 

megnézni a fagyos Dunát, ezért felmentünk a 

Gellért-hegyre. A Citadelláról letekintve a lát-

vány minden hideg okozta kellemetlenséget 

feledtetett. Februárban visszatértünk a Du-

nához és megetettük a hattyúkat.
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A múlt év programokkal sűrített decembere 

(Mikulás, karácsonyi ünnepség, kisiskolások 

műsora, disznótoros kirándulás, szilveszteri 

mulatság stb.) után kicsit megpihentünk janu-

ár elején. Az újévet az Operaház magánéne-

keseivel köszöntöttük. Kukely Júlia, Ardó Má-

ria és Koltay Katalin csodálatos hangjukkal és 

gyönyörű operaslágerekkel örvendeztettek 

meg minket. Az már csak hab volt a tortán, 

hogy mindehhez Hegedűs Valér „konferált és 

zongorált”. Műsoruk - ahogy már megszoktuk 

tőlük - egyszerre volt felemelő és mulatságos 

is, életvidám személyiségüknek köszönhe-

tően. Az operarészletek közé azért becsem-

pésztek néhány operettet is, amit már a kö-

zönséggel együtt énekeltek. Hegedűs Valértól 

pedig megismerhettük az opera és az operett 

lényegi különbségét is. Íme: „Ha a bonyodal-

mak után a szerelmesek egymásra találnak, 

az operett, ha nem, akkor általában opera… 

Az operában a főhősnek - ha leszúrják vagy 

megmérgezik - mindig van ideje és ereje még 

elénekelni egy hatalmas áriát… Na, ebből lát-

szik, hogy melyik a komolyabb műfaj!”.

A zenénél maradva, Simon Attila zongorista is 

hozott nekünk egy csokorra valót. Műsorába 

most Fényes Szabolcs örökzöldjeiből váloga-

tott egy órányi muzsikát. Vele együtt énekel-

tük a „Papíron túl vagyok az ötvenen-t” (ez 

mindenkinél betalált!), vagy a „Mindenkinek 

van egy álmát” (remélem, ez is!). 

Mi már régóta álmodozunk a tavaszról…, hogy 

jó idő legyen…, hogy kirándulhassunk…, hogy 

sétálgathassunk a kertben.

Azért a rossz idő sem akadályoz meg minket 

abban, hogy kiruccanjunk valahová! Januári 

egyik célpontunk a Gellért-hegy sziklakápol-

nája volt. A Franciaországban levő lourdes-i 

zarándokhely inspirálta templom különleges-

ségével ejti rabul a látogatót. A termálvizek 

miatti állandó 20 fokos hőmérséklet kellemes 

volt a kinti csípős hideg után. Filmvetítés kere-

tében megismerhettük az építmény kalandos 

történetét. A bámulatos erdélyi fafaragásokról 

ne is beszéljünk! Kifelé jövet rácsodálkoztunk 

a hegy alatt elterülő városra, az elénk táru-

ló látványra. Immár sokadszorra állapítottuk 

meg, hogy Budapest gyönyörű! Valamint azt is, 

hogy rengeteg szépség vár még minket. 

Ezek közül az egyik éppen a következő héten 

volt. A Műcsarnokban a Monarchia aranyko-

Újpalotán elűztük a telet!
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rának híres és kevésbé híres, ámde igen szép 

festményeit csodálhattuk meg. 

Azután, hogy némi egzotikum is legyen, a Hopp 

Ferenc Múzeum kínált látnivalót. A távol-kelet 

különleges viseleteit és tárgyait felvonultató ki-

állítás tovább gazdagította élményeinket. 

Februárban három szépséges hölgy, a Vocali-

se Együttes tagjai fi atalságukkal és csodásan 

zengő hangjukkal töltötték meg éttermünket. 

Sánta Jolán opera-nagykövet asszony kísére-

tével jöttek el hozzánk. Mi pedig hallhattuk és 

tapasztalhattuk, hogy a nagy elődök nyomá-

ban jönnek olyan fi atalok is, akikre büszkék 

lehetünk. Reméljük, az Operaház színpadán 

találkozhatunk majd velük.

Az újpalotai intézményben február utolsó 

hetében aztán mindenképp állt bál! Azaz de-

hogy állt! Inkább pörgött! A hagyományok-

hoz híven, immár 18. alkalommal megrende-

zett maszkabálunkra nagyon sok lakó jött le. 

Mindenkit vonz ilyenkor a kíváncsiság, hogy 

milyen jelmezek lesznek, és mi lesz a meg-

lepetés produkció. Az idei farsang sem volt 

kivétel, a maskarások bevonulásával kezdő-

dött a mulatság. Volt itt kérem japán hölgy, 

szigorú tanárnő, egy „ifjú” pár, elegáns dáma, 

de eljött még Kató néni is. Ha pedig valaki a 

sorsát szerette volna megtudni, egy szép ci-

gányasszony jósolt neki. Sőt! Az ifjú pár meg- Rácsné Leskó Ildikó

ható szertartásának is részesei lehettünk. 

(Bár boldogságuk nem tarthatott túl sokáig, 

hiszen láthattuk a vőlegény extrán piros bor-

virágos orráról, hogy nem az a nappaliban 

ülős, kötögetős típus! Így a bál végén hivata-

losan is bejelentette az ifi asszony, ennek a 

románcnak bizony válás lesz a vége…)

Egyébként a jelmezesek nagyon kreatívak vol-

tak: a függönyből készült fátyol, a hajdani asz-

talterítőből varázsolt szoknya, a fonalból alko-

tott mesteri frizura, vagy a felkutatott „nejlon” 

otthonka mind-mind ezt bizonyította. Aztán 

a mentálhigiénés csoport fergeteges produk-

ciója következett. A „Csókkirály csapat” lát-

ványos tánca vastapsot kapott. Itt kell meg-

említenem, hogy a nézők könnyesre kacagták 

magukat a csoport legkapósabb lánya, a nem 

éppen modellalkatáról ismert Sanyánk miatt. 

(Bocsi Sanyi a leleplezésért!) Minden jelmezes 

jutalomban részesült, de azt hiszem, nekik is a 

közönség tapsa, jókedve jelentette az igazi el-

ismerést! Ezúton is köszönet fáradozásukért, 

kalapot emelek előttük azért, hogy ily módon 

örvendeztették meg lakótársaikat és okoztak 

örömet, felhőtlen szórakozást mindenkinek.  

Ezután a tánc következett, kifulladásig. A so-

kadik utolsó szám után (félórás ráadászené-

vel) jelentem, itt az újpalotai vigassággal elűz-

tük a telet! Jöhet a tavasz, a jó idő és a jókedv 

is! Ami rajtunk múlik, megtettük!
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Az év végi rendezvények Törökbálinton a ha-

gyomány jegyében teltek. Vidáman készülőd-

tünk a Mikulás, karácsony és az újév ünneplé-

sére. A mi ajándékunk a gazdag program volt, 

amit lakóink szeretettel fogadtak és szép 

számmal jelentek meg. Meghívott vendége-

ink nagy-nagy szeretettel énekeltek, táncol-

tak, mi pedig tapssal jutalmaztuk színvonalas 

előadásukat. 

Mint minden évben, idén is a Mikulás érkezé-

sével vette kezdetét a téli ünnepkör. Hagyo-

mányaink szerint most is a helyi óvodából jöt-

tek a kicsik és vidám, énekes műsort adtak az 

időseknek. A jól sikerült műsor után megkap-

ták azt a kis ajándékot, „amit a Télapó nálunk 

hagyott számukra”.

A mi kis „családunk” karácsonykor együtt 

ünnepelt Pánti Anna operaénekessel és 

Bartolf Zsuzsa népdalénekessel. A két mű-

vész megkapó személyisége és csodálatos 

hangja méltó keretet szolgáltatott a szere-

tet ünnepének.

Decemberben egy ismert színész-énekes-

nőt láthattak és ismerhettek meg lakóink. 

Szinetár Dóra Csepelen lépett fel, ahová 

busszal jutottak át a programra jelentke-

zők. Az élmény feledhetetlen és sokáig be-

szédtéma volt lakóink között.

Az év utolsó hónapjában, hagyományaink 

szerint, a Törökbálinti Kamara Kórus adott 

színes műsort a kápolnában. A kórusvezető 

előszavában személyes szavakkal beszélt a 

karácsony jelentőségéről.

Vendégünk volt Csáki Tibor székely nóta-

énekes is, újabb színt hozva programkíná-

latunkba. Sok ismerős nótát hallhattunk 

nívós előadásban.

Lakóink látogatást tettek az Operett Szín-

házban is. A Csárdáskirálynőt, az örök klasz-

szikust nézték meg. A színház légköre cso-

dálatos élményt ajándékozott, a színészek, a 

jelmezek, a díszletek, a hangulat, mind-mind a 

csoda részei voltak. 

A decemberi ünnepvárás szerves része volt a 

Budapest Sziklakápolna meglátogatása. Az 

ünnepekre hangolódást segítették az otthon 

kápolnájában tartott misék és istentisztele-

tek. Hanukához kapcsolódva a zsidó ünnepi 

szokásokról hallgattunk nívós előadásokat.

A Szilveszter az idén is a vidámság, a felhőt-

len szórakozás jegyében zajlott. A fi atal mu-

sical- és operetténekes, Proksa Zoltán közis-

mert slágereket adott elő lakóink legnagyobb 

örömére. Szántó Csabát, aki a fellépő után 

a talpalávalót szolgáltatta, nagyon szeretik 

lakóink. A fergeteges táncmulatság után az 

est fénypontja a tombola volt. Egy-egy kihú-

zott tombola után hatalmas ováció fogadta 

Törökbálinton télen is pezsgett az élet
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a nyertes szelvény birtokosát. A lakók boldog 

újévet kívántak, fáradtan, de vidáman és elé-

gedetten tértek nyugovóra.

A 2017-es év is programokban gazdagon 

kezdődött. Januárban a Tűzoltó Múzeumot 

néztük meg, ahol a tűz oltására használt tör-

ténelmi eszközök visszaidézték a múltat. Az 

év első hónapjában Mendre László versekkel 

tarkított beszélgetéssel, míg Kozák Márta 

operaénekes az „Amadeus” című fi lm segít-

ségével mutatta be a kor zenei világát.

A februári hideg a Pesti Vigadóban találta la-

kóinkat, sokan voltak kíváncsiak Budapest 

híres, neoklasszicista épületére. 

Közkívánatra nem hagyhattuk ki az igazi téli 

tevékenységet jelentő disznótort sem, és ez 

sok idősben ébresztette fel múltjának egy-

egy emlékét, a régi házi disznóvágás vidám 

együttléteinek hangulatát és persze a tort, 

ahol jóízűen ehettek.   

Jártunk a De la Motte-Beer-palotában is, a 

Budai Várnegyedben, ahol idegenvezető se-

gített a tájékozódásban, az épület kincseinek 

megismerésében. 

Az idei farsang játékosan telt. Lakóinkat fi nom 

lekváros és csokis fánkkal vártuk, a vidám 

zene pedig ráhangolta a részvevőket a játék-

ra. Megemlékeztünk a télbúcsúztató mohácsi 

busójárásról, majd elkezdődött a móka. Játé-

kok sokasága, mind-mind a farsangot idézte. 

Kitalálhatták például betűkből magát a szót: 

busójárás. A szó kitalálása belépő volt a kö-

vetkező játékba, a puzzle-ba. Majd táncver-

seny következett, azoknak is, akik nehezen 

mozognak: ők asztal mellett ülve, kezüket, 

lábukat ritmusra mozgatva „táncoltak”. Min-

den, a játékokban helyezést elérő nyert egy 

kis ajándékot. Ezt követték a vicces találós 

kérdések.  A kitalálók ismét ajándékot kap-

tak. A játékok végén, hogy senki ne menjen 

el rossz szájízzel, mindenki sok-sok cukorkát 

kapott, végül közösen fogyasztottuk el a fi -

nom tejszínes tortát. 

Kozák Márta művésznő ebben a hónapban 

- a Művészetbarátok Klubja keretében - a 

West Side Story-t mutatta be. Előadása és 

vetítése továbbra is töretlenül az egyik leg-

kedveltebb klub.  

Lakóink a gondolataikat, az érzéseiket 

tehetik láthatóvá Jánossy Zsuzsa irányí-

tásával, aki művészeti foglalkozásokon 

segít a vállalkozó kedvűeknek képeket 

festeni, rajzolni, kollázsokat készíteni. 

A Fokozott Ápolási Gondozási részlegen is 

számtalan programmal, foglalkozással bizto-

sítunk tartalmas időtöltést az ott élőknek. Já-
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nossy Zsuzsa itt is több alkalommal repítette 

az időseket a rajzok, a rajzolás világába. A kö-

zös foglalkozásokon a kezdeti félénkség elle-

nére „csodás remekművek” születtek, de ami 

még ennél is nagyszerűbb, az maga az alko-

tás öröme. Élvezet volt nézni, ahogy a lakók 

időről, térről elfeledkezve dolgoztak rajzaikon.

A részlegen tartott karácsonyi ünnepségre 

Stanicz Nikolettát hívtuk meg, aki zeneterá-

piás és kézműves foglalkozást tartott. Öröm 

volt hallgatni, ahogy az idősek lelkesen har-

sogták a gyerekkoruk óta ismert karácsonyi 

énekeket. Ezt követően karácsonyfadíszeket 

készítettünk, szintén nagy lelkesedéssel. Az 

otthon munkatársainak jóvoltából tele voltak 

az asztalok süteményekkel, amiket jóízűen 

majszoltak a jelenlévők.

Szilveszterkor a Fokozott Ápolási Gondozá-

si részleg lakói is részt vettek az intézmény 

rendezvényén. Csodásan kidekorált terem 

fogadott minket, süti, pezsgő és persze a 

régi barátok. A színvonalas műsort nagy ér-

deklődéssel fi gyelték, majd amikor elérke-

zett a táncmulatság – derékfájás ide vagy 

oda – beálltak ők is táncolni. Fiatalabb és 

egészségesebb társaikat megszégyenítve 

ropták, öröm volt nézni.
Tálas István Ferencné, Fábik Anikó,

 Palkó Józsefné, Kómár Andrea

A Fokozott Ápolási Gondozási részlegen élők 

számára rendkívül érdekes foglalkozás a 

„Múltidéző faházikók”, melyről Szolnoki Kata-

lin foglalkozásvezető számol be:

„Kicsi színesre festett faházikókkal és fa-

állatkákkal indultam neki, hogy tartsak egy 

„meseterápiát” a FÁG-on lakó időseknek. 

Mire kipakoltam az egyik asztalon, Sanyi 

bácsi és Lajos bácsi már ott is termett és 

kíváncsian nézegették, hogy mit hoztam. 

Leültettem őket az asztalhoz és noszogat-

ni sem kellett, már nyúltak is a színes házi-

kók után. Hamar megépült az utca, fákkal, 

bokrokkal, hidakkal, állatkákkal tarkítva. 

Közben arról beszélgettünk, hogyan nézett 

ki a falu, ahol felnőttek. Szívesen meséltek, 

és időben már repültünk is vissza hosszú 

évtizedeket, egészen a gyermekkorukig. 

Mire észbe kaptunk, jól eltelt az idő, de 

mi csak néhány percnek érzékeltük. Mivel 

megérkezett az ebéd, kénytelenek voltunk 

összepakolni, de megbeszéltük, hogy más-

kor is megépítjük a hajdani kis falut és kép-

zeletben elrepülünk a régmúlt időkbe.”

21
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Az utolsó Olajág Magazin megjelenése óta szám-

talan esemény zajlott a zuglói otthonokban.

A szeretet ünnepének hangulatát lakóink kö-

zös karácsonyi ünnepségére a Zuglói Evangé-

likus Egyházközség gyermekcsoportja hozta 

el betlehemes játékkal. A gyerekek ajándék-

kal is kedveskedtek az ünneplő közönségnek. 

Ezután Szabó István csodálatos pánsíp mű-

sora következett. A művész - aki néhány éve 

már koncertezett nálunk - közvetlen egyéni-

ségével, egyedi hangjával ezúttal is megnyer-

te hallgatóságát.

Külön gondot fordítunk arra, hogy megkeres-

sük azokat az alkalmakat, amikor gyermekek 

is jöhetnek otthonunkba. A 2016-os karácsony 

közeledtével a Tánc-Tanoda gyermek balettis-

kola nagyszabású műsorát láthatták a lakók. 

A mintegy hetven fős gyermek tánccsoport 

előadása, a látványosan koreografált táncok, 

a „törpördögök” és a „tinitündérek” mindenki-

nek feledhetetlen élményt szereztek.

A Klezmerész Együttes - amely Hanuka ünne-

pének alkalmából már nem először lépett fel 

nálunk - idén is jól ismert és kedvelt melódiá-

kat játszott a Paskál otthonban.

Czidráné Bodza Klára népdalénekes, népié-

nek-tanár, a Magyar Arany Érdemkereszt kitün-

tetettjének előadóestje különleges színfoltja 

volt karácsonyi ünnepi műsorainknak. Az ott-

honunkban lakó művész célja, hogy lakóink ne 

csak hallgassák a zenét, az éneket, hanem ők 

maguk is aktívan bekapcsolódjanak az együtté-

neklésbe. Életre hívta otthonunkban az Énekes 

Műhelyt, melyben lelkes vezetésével lakóink is 

átélhetik az érzést: „Addig élek, amíg élek, 
amíg bennem zeng az ének…”
Több év után ismét fellépett otthonunkban 

Hegedűs Valér zongoraművész. Az egész 

világon turnézó mester karácsonyi hangver-

senye most is mindenki számára maradandó 

élményt nyújtott.

A Szilvesztert is felhőtlen vidámság, zene és 

jó hangulat jellemezte. Mindezekről Csáki Ti-

bor erdélyi nótaénekes, előadóművész gon-

doskodott, aki közvetlen egyéniségével, hu-

morával és elmaradhatatlan kalapjával igazi 

varieté-hangulatot varázsolt körénk. Kisor-

soltuk a tombola sok-sok nyereményét, utá-

na pedig pezsgőt bontva kívántunk egymás-

nak békés, boldog újesztendőt.

Lakóink decemberben emeletes buszos vá-

rosnézésen vehettek részt. A karácsonyi fé-

nyekben fürdő Budapest minden résztvevő 

számára csodálatos volt. Az Andrássy út és 

a belváros ünnepi fényei sok lakónk számára 

régen nem látott élményt adtak. Gazdag és 

részletes idegenvezetés tette a programot 

még színvonalasabbá.

Decemberben a Budapesti Fesztiválzenekar 

hangversenyét is meghallgattuk Fischer Iván 

Zuglói események az elmúlt hónapokban
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vezényletével a Dohány utcai zsinagógában, 

melyen a világhírű Daniel Barenboim csodá-

latos zongorajátéka mindenkit elvarázsolt. 

Megemlékezett az éppen elhunyt Kocsis 

Zoltánról is, akinek emlékére egy Chopin da-

rabot játszott el.

Az elmúlt év utolsó hónapjában elmentünk a 

Planetárium „Betlehemi Csillag” című előadására 

is. A vetítő elénk varázsolta nemcsak a mai, ha-

nem a kétezer évvel ezelőtti betlehemi égboltot 

is. Az érdekes előadásból megtudhattuk, hogy a 

tudományos kutatások szerint milyen csillagá-

szati jelenség lehetett a betlehemi csillag.

Az új év eltelt időszakában is számtalan prog-

rammal álltunk lakóink rendelkezésére.

A Budapesti Gettó felszabadításának 72. év-

fordulója alkalmából, január 17-én az EMIH 

megemlékezést szervezett a Dohány utcai 

Budapesti Gettó Emlékfalnál. A Paskál otthon-

ból kisbusszal mentek el erre lakóink, meghall-

gathatták Köves Slomó rabbi és Fónagy János 

államtitkár megemlékezését. A rendezvényen 

beszédet mondott Nemes Jeles László az Os-

car-díjas „Saul fi a” című fi lm rendezője is. 

Januárban is voltunk egy hangversenyen a Mű-

vészetek Palotájában. Az ingyenes „Hangulat-
koncertek” sorozatban ezúttal a Cymbal Rush 

együttes koncertjét hallgattuk, melyen fi atal 

művészek adtak ízelítőt a dzsessz műfajából.  

A Pesti Magyar Színház előadásában Carlo Gol-

doninak, a komédia velencei nagymesterének, 

az egyik legtöbbet játszott színpadi szerzőnek 

„Chioggiai csetepaté” című darabját néztük 

meg. Goldoni tökéletesen ismeri az embert; a 

ravasz és nagyhangú, szenvedélyes és lusta, 

bölcs vagy éppen furfangra mindig kész embert. 

És tökéletesen ismeri a vígjátéki trükköket is, 

azokat a trükköket, melyeket nagyrészt épp ő 

maga kísérletezett ki. Goldoni csúcsra járatja 

a komédia gépezetét: pletykák, nagy viták és 

kupánverések, félreértések, becsapások, vér-

bő helyzet- és jellemkomikum, csattanós felis-

merés a legváratlanabb pillanatban, szerelmi 

csatározások. Mindez a darabot megtekintő 

lakóink legnagyobb szórakozására szolgált. 

Ugyancsak a Pesti Magyar Színházban tekin-

tettük meg Eperjes Károly „Az igazat mondd, ne 

csak a valódit” című műsorát. Az est összeállítá-

sa XX. századi Istent kereső magyar költők mű-

veiből készült: Babits Mihály, Ady Endre, József 

Attila, Pilinszky János és más költők verseiből, 

egy rendhagyó zenés irodalmi műsor keretében. 

Az összeállítás formája erősen táplálkozik Lati-

novits Zoltán „Balassi-estjének” szerkezetéből 

és Mensáros László „A XX. század” című legen-

dás műsorából, amelyek hasonló céllal kerültek 

a közönség elé. Eperjes Károly napjainkig száz-

negyvennégy verset gyűjtött össze az évek 

alatt, hogy ezekből mennyit mond el egy estén, 

az mindig függ a közönségtől és az ő igényeik-

től. Az esten közreműködött Négyessy Katalin 

gordonkaművész.
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A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárá-

ban a Vörösmarty-kiállítást tekintettük meg. 

A kiállítást abból az alkalomból rendezték, 

hogy a Szózat 180 éve jelent meg nyomta-

tásban. Nyolcvan év után itt látható ismét a 

Szózat eredeti kézirata, valamint a költő sze-

mélyes tárgyai és tudományos munkájának 

dokumentumai is. Mindezt színvonalas, szak-

szerű vezetéssel láthattuk, továbbá bepillan-

tást nyerhettünk a könyvtár gyűjteményeibe 

és kutatómunkájába is, amiért a könyvtár 

dolgozóinak ezúton is köszönetet mondunk.

Február folyamán két alkalommal voltunk 

hangversenyen a Művészetek Palotájában. 

A „Hangulatkoncertek” sorozatban Bach 

d-moll partitáját, Chanconne-ját és Brahms 

D-dúr hegedűversenyét hallgattuk meg Kiss 

Enikő (hegedű) és Okazaki Misa (zongora) 

előadásában. Bach Chaconne-ja Yehudi Me-

nuhin szerint „a legnagyszerűbb felépítésű 

mű, amit valaha szóló hegedűre írtak”. Bach 

szóló darabjai közül ez a legkiemelkedőbb té-

tel, mely példaként szolgált több száz éven 

keresztül. Brahmsra is nagy hatással volt a 

mű, átiratot is készített belőle zongorára. 

Brahms hegedűversenye szintén korának 

egyik legkiemelkedőbb alkotása. Magyar vo-

natkozása, hogy Brahms Joachim József he-

gedűművész tanácsait kérte ki a mű megal-

kotásakor. 

A másik alkalommal Mozart, A. Scarlatti, Bizet, 

Verdi, Puccini, Haydn, Donizett és Schumann 

operáiból és műveiből hallgathattunk részle-

teket Csóka Anita, Nagy Zsófi a, Sárközi Xé-

nia szoprán, Kiss Anna mezzoszoprán, Beeri 

Benjámin tenor, Pete Ádám basszus, Havalda 

Balázs trombita, Bögös Dániel, Bress Bálint, 

Olgyay Gergő gitár, Ambrusz Előd zongora 

és Dallos Erika (a Crescendo Nyári Akadémia 

művésztanára és az opera tanszak igazgató-

ja) előadásában.

A Nemzeti Színház előadásában Vörös-

marty „Csongor és Tünde” című színda-

rabját néztük meg. Ez a mű drámairodalmunk 

egyik alapműve, amely Az ember tragédiá-

jával és a Bánk bánnal alkotja a klasszikus 
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magyar drámai triászt. Színházaink műsorán 

folyamatosan szereplő alkotás, az előadások 

stílusa korszakról-korszakra változik a mesei 

ábrázolástól a posztmodern kompozíciókig. 

Vidnyánszky Attila rendezésében maradandó 

élmény volt az előadás.

A farsang időszaka minden lakónk számára 

emlékezetes marad az idén is, hiszen ottho-

nunkban több és sokféle farsangi mulatságot 

is rendeztünk. Az első nagy zenés farsang 

színvonalas előadói a Vocalise Együttes éne-

kesei voltak, akik Sánta Jolán művésznő, ope-

ra-nagykövet vezetésével az operairodalom 

farsangi témájú gyöngyszemeit énekelték 

és játszották el nekünk. Az előadás után az 

elmaradhatatlan farsangi fánkokkal kínáltuk 

lakóinkat, majd a nagy attrakció, a lakók jel-

mezes-zenés felvonulása következett.  Elő-

zőleg természetesen segítettünk a lakóknak 

a jelmezek kiválasztásában, elkészítésében 

és a színes, tréfás műsorra való felkészü-

lésben. Mindenki a személyiségére jellemző 

maskarát választotta, volt focista, apáca, 

ördög, Kalánka néni, Hürrem szultána, karne-

válos hölgy, fekete párduc, Piroska, Jockey, 

mikuláslány. Ebből a programszervezők sem 

maradhattak ki, így a csoportos fényképen 

rajta van a tigris és a cigányvajda is. Miután a 

fénykép elkészült, a jelmezesek táncra hívták 

a nézősereget, majd a „Megy a gőzös Kani-

zsára” dallamára tapssal kísérve kivonatoz-

tak az étteremből. A produkciókat elismerő 

oklevelekkel jutalmaztuk. 

A D épület dolgozói meglepetéssel készültek 

a farsangra. Fergeteges kán-kánt mutattak 

be, majd cigánytáncok következtek, sőt, nem 

maradt el a tenyérjóslás sem. A táncos-zenés 

mulatságot fi nom borok és házi sütésű fán-

kok fűszerezték. 

A Zuglói Mozgáskorlátozottak Egyesülete is 

otthonunkban tartotta zenés farsangját. Ez 

is remek alkalom volt lakóink számára a vi-

dámságra és a közösségi társas együttlétre.

Az elmúlt időszakban számtalan új progra-

mot, klubot indítottunk a zuglói otthonokban.

A Levendula Színező Klubban előre elkészített 

ábrákat színezünk ki, hangulatunknak megfele-

lő témában, kedvünk szerint. Színezés közben 

kikapcsol az agyunk, már-már meditatív álla-

potba kerülünk, leülnek fejünkben a csapongó 

25

olajag_magazin_201703.indd   25 2017. 03. 17.   9:45



Csécsi Zsófi a, Balogh Péter

gondolathullámok. Ebben segít a levendula-

tea fogyasztása is, mely testi-lelki felfrissülést 

eredményez a színezés közben. A foglalkozá-

son lakóink feloldódnak a tevékenység eredmé-

nyeként. Ideális kikapcsolódás, feltölt, inspirál 

és a kreativitást is fejleszti, akár ágyban fekvő 

betegek is kipróbálhatják.

Az „Egérfogó” Netklub révén az idősek le-

küzdhetik a számítógép és internet haszná-

latának főbb akadályait. Saját laptopjukat 

hozzák az órára és azon végzik a feladato-

kat. Az óra végén írásos jegyzetet kapnak 

az elhangzottakról, hogy otthon is gyakorol-

hassanak. A sikerélmény elengedhetetlen a 

tanulási folyamathoz. Nem tanfolyam jellegű, 

inkább játékos a tanulás. Mindennapi témák-

ban nyújtunk segítséget, mint például e-mail 

küldés, Facebook-profi l készítése, használa-

ta, zene- és fényképletöltés, CD-írás stb. 

A Szó-játék Klub csoportos tevékenység, szó-

kincs- és memóriafejlesztő játék egy időben.

Kézimunka-kör elnevezéssel az alkotócso-

port 2010-ben alakult. Hamar híre ment jó 

hangulatú összejöveteleiknek, így egyre na-

gyobb létszámú közösséggé alakult. Fő fog-

lalatosságuk a párnabábok készítése. He-

tente egyszer találkozunk, évente kétszer 

szervezünk vásárokat egyedi készítésű tár-

gyainkból. 

A D épület új klubja a „Lelki patika”. Be-

szélgetések olyan témákról, amelyek sokun-

kat foglalkoztatnak. Minden alkalommal más 

gyógyteák (pl.: citromfű, kamilla, kakukkfű) 

ízvilágával töltődnek fel a jelenlévők, illetve 

meditációs zenével oldódnak.

Kozma György, a Hócipő munkatársa előa-

dássorozatot kezdett a zuglói otthonokban 

is, melynek keretében ismert történelmi ese-

mények különleges hátterét elemzi egyéni 

megközelítéssel, de kérésre rajzokat, karika-

túrákat is készít lakóinkról.

Dietetikai előadássorozatunk keretében a 

különböző betegségek megelőzéséről kap-

nak felvilágosítást a résztvevők a helyes táp-

lálkozás érdekében Sevaracz Csilla dieteti-

kus szakértő bevonásával. A februári téma a 

magas vérnyomás betegség és diétája volt, 

céklalé kóstolásával egybekötve.
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Agytorna minden korosztálynak – 
angolóra szórakoztatóan

Április ötödikétől ismét elindítjuk az angoltanfolyamot az újpalotai 
otthonunkban, ahol egy pohár tea mellett sajátítjuk el 

az angol szavakat, kifejezéseket. 

Külön csoportba kerülnek azok, akik már tanultak korábban is 
angolul, itt elsősorban aktuális témákról, egészségről, évszakokról, 

érdekes találmányokról beszélünk. 

A teljesen kezdők csoportjában pedig semmilyen korábbi ismeretre 
nincs szükség, mindent a legelejéről kezdünk, a szavakat és a nyelvtant 
egyaránt. Itt a türelem az első. Az órák nagyon jó hangulatban telnek, 

és higgyék el, nem csak akkor fontos a nyelvtanulás, ha külföldi utazást 
terveznek, ugyanolyan fontos, hogy gyakorolják a gondolkodást, 

a memorizálást, a beszédet. A pontos időpontokat keressék 
az aulában lévő faliújságon.

Szeretettel várom Önöket 
korra és nemre való tekintet nélkül! 

Bőhm Andrea angoltanár
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Az Olajág Magazinban minden lapszámban elhelyezünk 
egy keresztrejtvényt, amellyel egy játékra invitáljuk Önöket. 
Azon megfejtők egy szerencsése, akik a rejtvényt 
megfejtik és a magazin megjelenése utáni egy hét-
ben a portán elhelyezett gyűjtődobozba bedobják 
megfejtésüket név, intézmény, és apartman szám fel-
tüntetésével, egy további ajándékkal lesz gazdagabb.

Tisztelt Lakóink!
Jó rejtvényfejtést, sok szerencsét kívánunk!
Ígéretünkhöz híven a legutóbbi keresztrejtvény meg-
fejtői között öt üveg finom vörösbort sorsoltunk ki.
A legutóbbi szám szerencsés nyertesei voltak:
Ronkovics Tiborné, Özv. Berecz Ferencné, Havas An-
tal, Antal Albertné, Nagyfalusi Albertné
Gratulálunk nekik!
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