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Szeretettel köszöntöm Önt az Olajág Magazin 
2017. évi második megjelenése alkalmából!
Az elmúlt időszak rendkívül mozgalmas volt az 
otthonok életében, s mi igyekszünk e lap hasáb-
jain mindenről tájékoztatni Önöket.

Áprilisban minden intézményünkben megünne-
peltük az Olajág Otthonok fennállásának negye-
dik születésnapját, mely alkalommal elhangzott 
sok-sok jókívánság és elfogyott sok száz szelet 
finom torta.
A zuglói, Mátyás téri és a csepeli otthonokban 
lezajlott a Majális és a Juniális olyan sztárfellé-
pőkkel, mint Koós János és Dékány Sarolta vagy 
Soltész Rezső, de mindenekelőtt Bodza Klára 
népdalénekes, akit van szerencsénk saját lakó-
ink között tudni.
Beszámolunk számtalan egyéb kulturális ren-
dezvényről is, és ismét bemutatunk egy-egy 
lakót – elhivatott orvost, tehetséges művészt - a 
rendkívüli lakóközösségből. 
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
megismerjük lakóink igényét, ízlését, ezért első-
ként Törökbálinton megalakítottuk miniszer-
kesztőségünket, melynek köszönhetően három 
kedves lakónk – Bozsán Eta, Pákozdy Katalin, 
Fekete Zoltánné Erika – közreműködésével és 
javaslatára újabb témaköröket dolgozunk fel a 
magazinban. Bozsán Eta cikkét – aki újságíróként 
végzett tevékenységéért 2012-ben Aranytoll-
díjat is kapott – „bozsi” aláírással már olvashat-
ják is a magazinban. A jövőben több esetben 
ismert újságírók, szakemberek írásai is megje-
lennek a lapban, így többek között Szabó Csilla 
a Between márka tervezője, illetve „Fűszeres” 
Eszter gasztroblogger, a Fűszer és Lélek blog 
szerzője, s még sorolhatnánk. 

Szeretnék a magam és a vezetőség, illetve a lakó-
közösség nevében köszönetet mondani két ked-
ves csepeli lakónknak, Oláh Ferencnek és Vans 

Deziderné Gizi néninek, akik nagylelkű adomá-
nyukkal lehetővé tették, hogy a csepeli otthon-
ban a koncerteknek és egyéb rendezvényeknek 
otthont adó étterem kiváló minőségű hangtech-
nikával kerül felszerelésre, illetve új kreatívszoba 
került átadásra, megújult és nevet kapott egy 
társalgó – Rózsa Társalgó – illetve kialakításra 
kerül a Rózsakert hintaággyal. Kérem, olvassák 
el az adományuk indíttatásáról szóló cikket.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az intézményeink-
ben zajló szakmai munka már határainkon kívül 
is felkeltette az érdeklődést, melynek köszön-
hetően Kínából, Dániából és Dél-Koreából is 
ellátogatott hozzánk egy-egy szakmai csoport. 
Mindhárom ország képviselői rendkívül hasznos-
nak ítélték a tapasztalatcserét és nagyon élvez-
ték a jelenlétet. Kínai vendégeink számára külön 
élmény volt csepeli lakóink kedvessége, nagyon 
ízlett nekik a frissen sült túrófánk és természete-
sen azonnal felvették a nekik készült magyar pár-
tát is. Köszönjük lakóinknak, hogy nem csupán  
a szakmai hírnevünket sikerült öregbíteni, de 
aktív részvételükkel a magyar vendégszeretet 
hírét is megerősítettük. A jövőben is számítunk 
Önökre!

Forgassák az Olajág Magazin lapjait jókedvvel, 
egészséggel!

Kedves Olvasó!

dr. Szirmai Viktor
főigazgató
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Ha szülőhelyét, a Fekete-Körös partján fekvő 
Belényest kellene röviden bemutatnia, mit 
mondana el mindenképpen róla? 
Szülőhelyem Belényes, de a családom abban 
az időben Köröstárkányban élt, egy csodálato-
san rendezett, zárt kapubejárós házakkal, fara-
gott csűrkapukkal ékes, virágos udvaros (nem 
lehet az udvarokba belátni) tiszta faluban, ahol 
sokan foglalkoznak ma is kertészkedéssel, zöld-
ségtermesztéssel. Hagyományait, népvisele-
tét, ízes beszédét híven őrző hely, ahol Bartók 
Béla is gyűjtött. Büszke vagyok nagymamámtól 
megörökölt népviseletemre, amelyben sokat 
szerepeltem színpadon is. Aztán a család egy 
része Belényesbe költözött (szomszéd város). 
Sok szép nyári élmény fűz ide, sok időt töl-
töttünk nagyszüleimnél és keresztszüleimnél 
unokatestvéreimmel, rokonaimmal. Belényes  
a Bihar-hegység alatti síkságon, a Fekete-Körös 
partján található, Nagyváradtól 60 km távolság-
ban. Először a tatárjárás után, 1270-ben említik  
a nevét a korabeli oklevelek, mikor Ladomér 
püspök V. István királytól bányászati jogot kapott 
ide. A XII. század végén már jelentős hely volt, 
gazdag vasérc- és ezüstbányákkal. A település 
határában, Fenes község fölött álltak Bélavár, 
vagy más néven a Fenesi vár romjai. A várat még 
a XIII. században építtette Vincze, nagyváradi 
püspök a Belényesi-völgy megvédésére. Vitéz 
János püspök Belényes lakosainak különleges 
szabadságjogokat adott, ezek között szabad 
bíró- és esküdtválasztási jogot és hiteles pecsé-
tet, amelyen Szent László király mellképe és a 
Sigillum Oppidi Belenes körirat volt. 1598-ban, 

Nagyvárad ostromakor a törökök Belényest is fel-
dúlták. 1602-ben Báthory Zsigmond erdélyi feje-
delem a belényesieket előbbi jogaikban ismét 
megerősítette. 1619-ben a várost ismét török 
pusztítás érte. A XVI. században Belényes még 
teljesen magyar település volt, melynek lakos-
sága a betelepülők útján növekedett. Sajnos ma 
már csak ezer fő körüli a magyar lakosság száma 
a tízezerből. Egy éves voltam, amikor szüleim-
mel Nagyszalontára költöztünk.

Ön egy pezsgő kulturális élettel, történelmi 
eseményekkel dúsan átszőtt múlttal rendel-
kező városban, Nagyváradon tanult énekelni, 
mely sok olyan embert „nevelt”, aki mély 
nyomokat hagyott a világban, mint Pázmány 
Péter esztergomi érsek, gróf Teleki Mihály 
erdélyi kancellár, Szigligeti Ede színműíró, 
Osvát Ernő, a Nyugat című folyóirat szer-
kesztője és még sorolhatnánk. Önnek milyen 
útravalót adott ez gyönyörű város?
Tanulmányaimat Nagyszalontán és Nagyváradon 
végeztem, Arany János szülővárosa, Ady Pece-
parti Párizsa, a család zene-, és irodalomsze-
retete egy életre meghatározta sorsomat.  
E városok szellemiségének, családomnak és 
tanítóimnak, tanáraimnak köszönhetően éle-
tem szorosan összekapcsolódott a zenével és az 
irodalommal. Édesapám a nagyszalontai refor-
mátus templom kántora volt évekig, gyönyö-
rűen orgonázik, a mai napig is sokszor énekelek 
vele templomi ünnepélyeken. Édesanyámnak, 
húgomnak, öcsémnek is jó hangja, hallása van.  
Szoktunk együtt énekelni négy szólamra, ez a mi 

kis családi kórusunk. Bensőséges családi hagyo-
mány karácsonykor, húsvétkor együtt énekelni. 
Édesapám később teológiát végzett, és lelkész-
ként, ahová szólította a hivatása, a család vele 
együtt költözött (Párciumba, Szilágyságba).

Hol és milyen módon kapcsolódott össze az 
élete az opera világával?
Országos első helyezett gyermekkórus tag-
jaként vonzott a színpad, sokat énekeltem 
Nagyszalontán. Már kisiskolásként is elősze-
retettel hallgattam operát, klasszikus zenét a 
rádióban és nagy hatást tett rám a Bergman 
féle Varázsfuvola operafilm a televízióban. Ettől 
kezdve az volt az álmom, hogy felfedezik éne-
kesi tehetségemet. Tanítóképzőt végeztem 
Nagyváradon, majd egy „Ki mit tud?” jellegű 
versenyt nyertem ének kategóriában és felvet-
tek a Művészeti Népi Iskola ének szakára (5 év). 
Papp Magda tanítványaként énekes-előadói 
diplomát szereztem, közel tíz évig magántanít-
ványa voltam, koncerteken, versenyeken méret-
tem meg magam (Nagyváradon, Kolozsváron, 
Temesváron, Bukarestben), nyolc évig a tanítói 

hivatás gyakorlása mellett. Mindig nagyon sze-
rettem a gyerekekkel is foglalkozni. A zenei 
és irodalmi nevelésüket különösen szívemen 
viseltem.
1981-ben, huszonegy évesen a Pitesti-i Hariclea 
Darclée (a Tosca bemutatóján ő énekelte a cím-
szerepet) Énekversenyen különdíjat nyertem a 
Gilda áriával. Tagja lettem a Nagyváradi Stúdió 
Operatársulatnak, amelyben kisebb szerepe-
ket követően Mozart Varázsfuvolájában az Éj 
királynő szerepében mutatkozhattam be 1987-
ben. Idén decemberben lesz ennek a harminc- 
éves jubileuma. Egy Éj királynője és egy Lucia 
(Lammermoori Lucia) meghallgatást követően 
Dr. Sípos Jenő az Operaház híres énekmestere 
biztatott, jelentkezzem operaházi meghallga-
tásra Budapesten. Így 1988-ban Magyarországra 
jöttem a családommal. Várt rám budapesti vőle-
gényem és életem nagy álma, az operaszínpad. 
Dr. Sípos Jenőnél, majd László Margitnál képez-
tem tovább a hangomat.
1989-ben meghallgatásra jelentkeztem a Magyar 
Állami Operaházba, az Éj királynőjének szerepé-
vel vettek fel és beugrással, ezzel debütáltam  

Pánti Anna
koloratúrszoprán operaénekes varázslatos hangja

Pozitív kisugárzásával, életigenlő szemléletmódjával már azelőtt levett  
a lábamról, hogy énekelni hallottam volna. Ő az az ember, az a hölgy, akit 
orvos kellene, hogy felírjon mindenki számára. Napi egy mosoly, néhány 
dallam vagy egy vers tőle biztos lelki egészséget jelent.
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a budapesti operaszínpadon, készülve  
a Hunyadi Lászlóra, első bemutatómra, Gara 
Mária szerepével.  E meghatározó szerepet (az 
Éj királynőjét) azóta tizenegy rendezésben, több 
mint kétszázszor énekeltem itthon és külföldön 
húsz év alatt.
Egy évig az Operaház ösztöndíjasa voltam 
(1989-1990-es évadban), 1990-től magánéne-
kese, később szerepekre szerződtettek a 2005-
2006-os évaddal bezárólag (tizenhét évad). 
Jelenleg szellemi szabadfoglalkozású opera-
énekes vagyok. 

Felléptem Németországban, Franciaországban, 
Svájcban, Ausztriában, Svédországban, 
Olaszországban, az USA, Kanada és Brazília 
több nagyvárosában, de mindig a Magyar Állami 
Operaház szolgálata volt az életcélom, mert úgy 
éreztem itt fedeztek fel!

Szerepeimből: Gara Mária (Erkel: Hunyadi 
László), Éj királynője és Papagena (Mozart: A 
varázsfuvola), Olympia (Offenbach: Hoffmann 
meséi), Norina (Donizetti: Don Pasquale), 
Melinda (Erkel: Bánk bán), Annuska (Verdi: 

Falstaff), Lucia (Donizetti: Lammermoori Lucia), 
Viráglány (Wagner: Parsifal), Ébresztőmanó, 
Napocska (Humperdinck: Jancsi és Juliska 
meseoperája). 
A Budapesti Kamaraopera tagjaként Ámor vol-
tam Gluck: Orfeusz és Euridiké című barokk 
gesztusokra épített operaelőadásában. 

Az 1990-es Erkel-Kodály Nemzetközi 
Énekversenyen Erkel-díjat nyertem és meghívást 
a Rio-i Nemzetközi Énekversenyre, ahol a dön-
tőből a Sao Luis-i Operafesztiválra hívtak meg. 
Kaptam meghívást szicíliai és párizsi nemzetközi 
énekversenyekre is. Kitüntetésem „ezek” mellett 
a Bartók-Pásztory-díj és a közönség szeretete.

Mit jelent Önnek az opera?
Hogy mit jelent? Számomra AZ OPERA AZ 
ÉRZELMEK ISKOLÁJA. Változatos szerepeken 
keresztül, rendkívüli kollégákkal (Melis György, 
Polgár László, Gregor József, Pitti Katalin, Kincses 
Veronika, Csavlek Etelka, Gulyás Dénes, Kelen 
Péter) szolgálni ezt a sokrétű zenei műfajt.

Ha csak három műből énekelhetne, mely 
három lenne ez és miért?
Gara Mária szerepe Erkel: Hunyadi László című 
operájából, tisztelgés a magyar nemzeti opera 
megteremtője előtt. Erdélyi vonatkozásai miatt is, 
valamint az Erkel-díjat is ezzel az áriával nyertem.       
Norina szerepe – jókedvű, humoros egyéni-
sége miatt – parádés játéklehetőség volt Melis 
György és Gregor József oldalán Donizetti: Don 
Pasquale című operájában.
A Lammermoori Lucia címszerepe Donizetti 
remekművében egy nagy érzelmi skála bemuta-
tása az álmodozó szerelmes lánytól a megőrülé-
sig, és a gyilkossá válásig. A Lammermoori Lucia 
őrülési jelenetének általam énekelt részlete egy 
amerikai filmben is szerepel (csak a hangom), 
melynek címe: „Ahol angyal sem jár”. A film 
Helena Bonham Carter főszereplésével készült. 
E megtisztelő feladatra Joan Sutherland helyett 
kértek fel és a Magyar Rádióban készítettük el a 
hangfelvételt, ahol számtalan koncerten is sze-
repeltem (stúdiók, Márványterem). 

Guiness Rekordnak számított 2000-ben, hogy 
a Lammermoori Lucia-ban három egymást 
követő estén énekeltem zsinórban Lucia cím-
szerepét nagy sikerrel Budapesten, az Erkel 
Színházban. Kollégáim betegsége miatt beug-
rással. Zenekaros, jelmezes főpróba után követ-
kező napokon, tehát valójában négyszer.

Ha egyszer lehetősége lenne kiválasztani 
egy helyszínt, a világ mely pontján szeretne 
énekelni és miért?
Keleten még nem jártam, vonz a kelet varázsa: 
Dél-Korea vagy Japán, és talán Kína. 

Úgy tudom, Ön rajong a versekért, sőt ír is 
szebbnél szebbeket. Honnan ez a költészet 
iránti rajongás, ami versfaragóvá is tette?
A vershez való vonzódásom Nagyszalontáról 
indul, gyerekkorunkban édesanyám a János 
Vitézt, édesapám a Toldi trilógiát olvasta fel 
nekünk, mint csodás „folytatásos mesét”.  Arany 
János és Petőfi természetleírása, jellemábrázo-
lása nagyon megérintett. Idén, Arany születésé-
nek kétszázadik évfordulója alkalmából fogal-
mazódott meg bennem: „lelkemben mindig úgy 
visszhangzik hangja, mint nyelv templomunknak 
legnagyobb harangja”.  Tizenhét évesen jelent 
meg első versem a nagyváradi Diákszó című lap-
ban. Két kötetnyi versemet szeretném hamaro-
san kiadni. Nagy rá az érdeklődés verses  - zenés 
koncertjeimen.

Mit szeretne elmondani a verseivel? 
A természet szépségeit, emlékeimet, az emberi 
lélek és érzelmek sokszínűségét, és szeretném 
a hitet erősíteni az emberekben, az öröm érzé-
sével együtt. 
Vallom: a művész feladata a lélek csókjának 
átadása.  Így próbáltam szolgálni a művészetet, 
különösen az OPERA műfaját és a költészetet 
egész életemben.     

Kérem, küldjön nekünk egy saját verset vagy 
abból egy részletet, mely kifejezi az Ön lényét! 
Művészi hitvallásom a Szépség szerelmese című 
versemben jelenik meg.

Színekkel, szavakkal, dallamokkal,
álmodva alkotni – gondolattal…                                          

a megfoghatatlant 
bilincsbe zárni egy pillanatra,

s az áhítat nyugalmát
ráerőltetni a lázongó akaratra!

Fájdalmak kútjának mélyére hullani,
vagy egy hintáról elrugaszkodva 

szállni, repülni, oda 
ahol nem ér el a fájdalom,

nincs keserűség, borzalom!
Csak az alkotás az oltalom!

A végtelenbe feszített időben
bánat pillanatok gyöngysora lebben 

és mégis alkotni kell, 
hogy életünknek értelme legyen!

S akkor megérezzük,
hogy kézen fog az Isten!

Az Olajág Otthonok több intézményében 
megismerhették már varázslatos hangját. 
Minden alkalommal mosolyt, jókedvet adott, 
életigenlő lényével minden lakónkra hatás-
sal volt. Ön miből töltekezik? 
Családom, szeretteim és közönségem szere-
tetéből töltekezem és a hitemből. Szeretetet, 
élményt adni a hallgatóságnak – elfeledtetni  
a gondokat, problémákat és a művészet csodás 
világába kalauzolni az értő, érző hallgatóságot – 
ez mindig erőt és inspirációt ad.

Mit üzen az Olajág Otthonok lakóinak?
Az Olajág Otthonok lakóinak jó egészséget kívá-
nok, szeretetben, örömökben gazdag hosszú 
életet és hogy sokszor találkozhassunk a zene 
és a szép szó művészetében, élményt nyújtó 
előadásokon. 
Ősztől opera-nagykövetként tartok előadásokat 
szerte az országban.

Szász Krisztina
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Mióta tevékenykedsz az otthonok 
kötelékében?
2005 márciusa óta. A intézmény megnyitásakor 
vezető ápolóként tevékenykedtem a zuglói ott-
honban, majd 2009-ben kerültem át Újpalotára, 
ahol két évig szintén vezető ápolóként dol-
goztam. Lendvay Erzsébet szociális szakmai 
igazgatóvá történő kinevezésekor kerültem 
az intézmény élére, mint intézményvezető.  Az 
első pillanattól kezdve nagyon szeretem a mun-
kámat, a lakókat, intézményvezetőként pedig 
minden döntésemnél szem előtt tartom
a rám bízott idősek jóllétét. 
A fenntartóváltáskor, 2013 április 1-én kerültem 
vissza Zuglóba, mint intézményvezető. Nehéz 
szívvel hagytam itt az általam ismert és szere-
tett lakókat, dolgozókat, de a zuglói C épület 
vezetőjeként is bőven 
volt teendő, s ott is 
kedvesen fogadtak a 
lakók. 

Milyen tapasztala-
tokkal gazdagodtál 
az ott töltött évek 
alatt?
Egy teljesen más 
közegben és feltétel-
rendszerben kellett helytállni. Míg az újpalo-
tai intézmény vezetése önálló tevékenység, 

addig Zuglóban négy 
intézmény működik 
egymás mellett, több 
élettér közös hasz-
nálatban van, ami 
más élethelyzeteket 
teremt. Meg kellett 
tanulni együtt dol-
gozni a négy intéz-
ményvezetőnek, meg-
tapasztaltam, hogyan 

kell egy olyan intézményt vezetni, ami önálló, de 
mégis része egy egésznek. Abban a helyzetben 

SZERÉMI ÁGNES 
Tizenkét év az idősotthonban

Szerémi Ágnest az újpalotai otthon intézményvezetőjét 
rendkívül nagy szeretettel fogadták visszaérkezésekor 
a lakók. Ági néhány évig a zuglói otthonok irányítá-
sában vett részt, az ottani szakmai munkát erősítette. 
Tapasztalatairól, terveiről beszélgettünk vele.

a kommunikációs készségek fejlesztése, fejlő-
dése elengedhetetlen. Már van összehasonlítási 
alapom a két intézmény vezetése között. Úgy 
gondolom, hogy mindkét formának megvan a 
maga előnye és hátránya, személyfüggő, hogy 
kinek melyik való jobban. A zuglói szervezeti 
felépítés egy kezdő intézményvezetőnek lehet 
ideális, aki védett közegben tanulhatja meg  
a szakmai folyamatokat. Nevezhetjük „intéz-
ményvezetői inkubátornak” is.
Az újpalotai intézmény vezetése nagy feladat. 
Sajátos kihívásai vannak a zuglói intézmény-
nyel szemben. Míg ott egy aránylag új épület-
ről van szó, ami kimondottan idősotthonnak 
épült, addig itt egy jóval idősebb, más célra 
épült épületről beszélünk. Itt Újpalotán az évek 
alatt sikerült rendkívül 
jó kapcsolatokat kiépí-
teni többek között  
a kerületi önkormány-
zattal, akik már akkor 
segítségünkre voltak, 
amikor az intézmény 
megnyílt. 

Mik a terveid?
Visszatérésemkor már 
egy demenciával élők 
számára kialakított részleggel gazdagabb 
volt az újpalotai intézmény. Kihívás a részleg 
működtetése és kihívás a demenciával élők 
ellátása is, de sajnos az igény egyre nagyobb 
rá. Kívülről is és az intézményen belülről is 
folyamatosan érkeznek lakók a részlegre.  A 
XV. kerület indított egy Alzheimer Café nevű 
programot, ami fantasztikus kezdeménye-
zés, s már az elejétől fogva részesei lehetünk 
szakmai előadóként és hallgatóként egyaránt. 
Rengeteg nagyszerű szakembert ismerhettem 
meg itt. Nagyon fontosnak tartom az érzéke-
nyítést – mind a kollégák, mind a hozzátartozók 
tekintetében, ezért tervezek egy nyílt napot 
a részlegen, ahová szándékomban áll meg-
hívni a hozzátartozókat is, hogy bemutassuk a 
mindennapjainkat és lássák, milyen egy ilyen 
részlegen dolgozni, milyen együtt élni ezzel a 

betegséggel. A demencia és az Alzheimer-kór 
egyre több ember életében jelenik meg és egy 
demenciával élő beteg legalább négy másik 
ember életére van hatással. 
Teljes intézményi szinten a továbbiakban is 
szeretnénk a lakóink igényeit minél jobban kie-
légíteni és ennek érdekében kisebb-nagyobb 
fejlesztéseket, változásokat eszközölni. Így pél-
dául: új italtárolókat tervezünk kialakítani, ami 
hőségriadó esetén optimálisan hidegen tudja 
tartani az italokat. 
A kerekasztalok segítségével a lakóink is part-
nerek abban, hogy a kéréseket összegyűjtsék 
és továbbítsák felénk, de a megjelölt fogadóóra 
mellett az ajtóm is mindig nyitva áll előttük. Külön 

szeretném kiemelni, 
hogy mennyire há- 
lás vagyok azért, 
hogy a dolgozók és  
a lakók is ilyen szere-
tettel köszöntöttek, 
mikor visszatértem. Ez 
végtelenül meghatott 
és azt gondolom, hogy 
többek között annak 
is betudható, hogy  
a fenntartóváltás előtti 
nehezebb időkben 

nagyon összekovácsolódtunk, így most, ami-
kor a viharfelhők már eloszlottak, újra örömmel 
fogadtak. Jó itthon lenni!

Szász Krisztina

Az első pillanattól kezdve 
nagyon szeretem a munká-

mat, a lakókat, intézményve-
zetőként pedig minden dön-

tésemnél szem előtt tartom a 
rám bízott idősek jóllétét. 

Külön szeretném kiemelni, 
hogy mennyire hálás 

vagyok azért, hogy a dolgo-
zók és a lakók is ilyen sze-

retettel köszöntöttek, mikor 
visszatértem.
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Egy nap ellátogattam apartmanjába, hogy 
megnézzem műveit, melyekről egyre több 
suttogó propaganda terjengett. Elöljáróban 
megkértem, hogy egy kicsit meséljen az 
életéről.
Sérülten és nehezen jöttem a világra, mivel ikrek 
voltunk és én kerültem a hátsó traktusba. Egy 
kiló és húsz dekásan újraélesztve láttam neki 
az élni-akarásnak. Tízévesen már szteroidokat 
szedtem. Szóval most vagyok hatvankét éves, de 
túl vagyok harminchat műtéten. Visszatérve az 
önéletrajzomhoz, tizennyolc évesen két helyre 
adtam be a jelentkezésemet, az egyik természe-
tesen a képzőművészeti, a másik az egészség-
ügyi főiskola. Az utóbbira nyertem felvételt, így 
lettem röntgenasszisztens.

Ugorjunk. Férjhez mentél, szültél három 
gyereket.
A sorrend nem mindegy. Az elsőt tizenkilenc 
évesen szültem, a harmadikat harminckét 
évesen!

Tényleg nem mindegy. Mikor tértél vissza a 
képzőművészethez?
1992-ben a Fáklya Klubban találtam magam. 
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy három gye-
rekkel és betegen kezdtem el festeni, de voltak 
biztató jelek. Fischer Ernő tanár úr egy kopo-
nyafestésem után azt mondta: „el kell fogad-
nom!”.  Színeket, árnyalatokat is beleszőttem a 
művekbe, nemcsak fekete-fehéren ábrázoltam. 

CSERVENKAY MARIANN  
Mosolya fáklyaként világít

A fáklya hasonlat nem véletlen, hiszen Cservenkay Mariann kép-
zőművészeti pályája  a Fáklya Klubban kezdődött. Jó, jó, de tehet-
sége honnan eredeztethető? Természetesen „családi” örökség. 
Anyai ágon a művészlelkek nem voltak ritkák, apai ágon pedig  
a zenei örökség érintette meg. Mariann itt él köztünk, és ha éppen nincs 
kórházban vagy szanatóriumban, akkor lehet vele egy mosolyt váltani. 

Nagy túlzással többen úgy foglalták össze rajza-
imat, hogy azok Chagall-szerűek.

Tényleg azok! Hogy erre nem gondoltam! 
- Ezt követően Mariann egy könyvet nyomott  
a kezembe, melynek illusztrációját ő készí-
tette. Igazán hazatalált benne, ugyanis a 
Jézus-rajzok egész garmadáját rajzolta bele 
a „Hallom, Izrael…” című Kiszely Gábor 
könyvbe. 
- Mikor volt az első kiállításod?
Önálló 1996-ban, ahol negyven képet állítottam 
ki. De csoportosak voltak már előtte is. Tagja let-
tem a Képzőművészeti Alapnak és többször elju-
tottam a Zebegényi Alkotótáborba is. Ez azért 
volt nagyon kedves, mert egy istállóban voltak 
az órák, ha felnéztem, a Duna hömpölygését lát-
tam. Megidézte a bibliai hangulatot.  Az utolsó 
kiállításom az érdi galériában volt, ahol egy láto-
gató néni a képem alapján megkönnyezte Jézus 
szenvedését.

Visszatérő témád a természet. Ahogy te látod.
Egész életemben a szeretetet, a békét,  
a nyugalmat adtam a családomnak. A képeim 
ugyanezt sugallják. Amit a szívemben érzek, azt 
festem meg. Amíg alkotok, csak a feszültség,  
a kép és én létezünk. A jövőben tusrajzokat sze-
retnék készíteni.

Mariann! 
Remélem ennek semmi akadálya nem 
lesz! És mi boldogan ott toporgunk majd a 
kiállításodon…

(bozsi)



12 13

Oláh Ferenc 4 éve él velünk a csepeli Olajág 
Otthonban.  Ő őrizte 10 évig a magyar koronát 
(aktív éveiben az utolsó munkahelye a Magyar 
Nemzeti Múzeum volt), s ő az, aki a lakótársai 
szabadidejének aktív eltöltése felett is őrkö-
dik, fontosnak tartja a minőségi időt. Mi sem 
bizonyítja ezt szebben, mint az, hogy egy kre-
atívszoba létrejöttét köszönhetjük neki, illetve a 
koncerteknek és egyéb rendezvényeknek ott-
hont adó étterem színvonalas hangtechnikai fel-
szerelését. A támogatást, amit ehhez adott, szív-
ből adta. Olyat szeretett volna létrehozni, ami 
az egész közösség javát szolgálja, ami minden 
lakó és dolgozó számára lehetőségeket biztosít. 
Feri bácsi, aki életében is mindent maximalista 
módon teljesített – ez látszik a megszámlálhatat-
lan kitüntetésen is, amit a jó munkavégzéséért 
kapott – most is a legjobbat szerette volna adni. 
A miértre egészen egyszerűen ennyit mondott: 
„Azért adtam, mert nagyon jól érzem itt magam, 
s ezzel szerettem volna megköszönni a gondos-
kodást, ami itt körülvesz.”

Vans Deziderné Gizi néni imádott testvére Árpás 
Rózsa költőnő emlékére szeretett volna létre-
hozni adományával olyan közösségi tereket, 
ahol a lakók és a dolgozók is jól érezhetik magu-
kat. Gondos tervezgetést követően így született 
meg a Rózsa Társalgó és hamarosan elvégzik az 
utolsó simításokat a Rózsakerten is, ahol hinta-
ágyban élvezhetik majd a lakók a nyíló rózsák 
illatát. Gizi néni és testvére közötti hihetetlenül 
szoros kötelék tárgyiasulása a szépen berende-
zett társalgó és a születőben lévő kert. 
„A Rózsakert elvarázsolt helyszín. Nem csak szép-
ségét csodáljuk, hanem a bennünk kibontakozó 
gondolatokat, mely mélyből fakadó emlékekből 
táplálkozik.”
Gizi néni nővéréről szóló történeteit hallgatva, 
szinte túlcsordul érzelmekkel az ember lelke, s 
mire felolvas néhány verset a költőnőtől, már 
biztosak lehetünk abban, minden testvérnek 
hasonlóan szoros, szeretetben gazdag kapcsola-
tot kívánunk. A társalgót, ahol a polcokon Árpás 
Rózsa kötetei is megtalálhatóak, lassan belakják 
a lakók, s annak szellemiségéhez méltón többek 
között az Arany János Irodalmi Kör is itt tartja 
találkozóit.

Az egyik legszebb emberi gesztus

A közelmúltban a csepeli intézményünk két kedves lakója fejezte ki elége-
dettségét az egyik legszebb emberi gesztussal, az adományozással. Oláh 
Ferenc és Vans Deziderné Gizi néni a lakótársaknak, a dolgozóknak és az 
intézménynek egyaránt örömet kívánt szerezni. 

OO: Milyen indíttatásból választ egy orvos 
házaspár két gyermekkel két háborús afrikai 
országot is?
Az első kiutazásunk a férjemmel és tizenkét, 
illetve tizennégy éves gyermekeinkkel 1970-ben 
volt, amikor még nem voltak nyitottak a határok, 
s az állam küldött ki bennünket egy sikeres pályá-
zatot követően. A pályázat során - melyet 1967-
ben hirdettek meg - az angol nyelv ismeretét 
és a szakmai tudást egyaránt vizsgálták. Szinte 
minden orvosi területről kerültek szakemberek 
kiválasztásra, jómagam bőrgyógyászként, a fér-
jem szülész-nőgyógyászként, illetve még nyolc 
egyéb területen dolgozó orvos családostól; 

Elhivatott magyar orvosok 
Afrika polgárháborús országaiban

Kedves Olvasó! 
Engedje meg, hogy visszarepítsük Önt a ’70-es évekbe, mint-
egy 4.500 kilométernyire Magyarországtól, egészen Afrikáig! 

Első állomásunk 1970-ben az akkor 56 millió, mára 187 millió lakossal rendelkező Nigéria, 
ahol ekkor még - alig az 1960-ban kivívott függetlenség megszerzése után - zajlott a biafrai 
háború. Itt - ahol a tengerpartok mentén sós vizű mocsarakban mangrove erdők, észak felé 
majomkenyérfa, illetve nagy területeken szavanna fogadja a látogatókat - eltöltünk öt és fél 
évet, majd négy év kihagyással megyünk tovább újabb öt és fél évre Etiópiába. Az 1974-ig 
Hailé Szelasszié császár uralta ország sok viszontagságon ment keresztül ebben az időben. 
1977-ben Szomália támadta meg az országot, s bár aránylag gyorsan sikerült a támadást 
visszaverni, az ország belső nehézségein nehezen tudtak úrrá lenni. Később is kialakultak 
háborús körülmények. A legnagyobb részben az oromo és az amhara népcsoport által lakott 
ország lakosságának nagyobb része kopt keresztény, s gazdag élővilággal, kulturális és tör-
ténelmi emlékekkel rendelkezik. 
Dr. Demeter György Gyuláné, dr. Fekete Erzsébet törökbálinti lakónkkal beszélgettem.

Mindkét kedves adományozó lakónk külön is kiemelte, hogy a létrehozott közösségi terekkel  
a lakók mellett a dolgozóknak is örömet kívántak szerezni. A kreatívszoba kikapcsolódási lehető-
séget kínál a dolgozók számára, illetve a Rózsa Társalgó teret ad oktatásoknak, konferenciáknak, 
vezetőségi üléseknek.  
Köszönjük Gizi néninek és Feri bácsinak az adományt a lakóközösség és az intézmény nevé-
ben, s kívánunk jó egészséget nekik!

Szász Krisztina 

„Olyan a gondolat,
mint a fagyott vízcsepp,

napsugár melenget,
felenged, más oldattal kevered,

s lesz belőle életmentő
lélekgyógyító szócsepp,

vagy pillanat alatt ható lélekméreg.”

Árpás Rózsa - 
Gondolatgyomlálás (részlet)
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de mire az utazásra került a sor, csak mi marad-
tunk. Így kerültünk Nigériába a polgárháború 
idején, melyről persze az indulásunkkor még 
nem tudtunk. Lagosba ékeztünk, majd onnan 
dél-keletre küldtek bennünket mintegy ezerkét-
száz kilométerre, nem messze a kameruni határ-
tól. A tengerparton fekvő Calabarban - mely 
Cross River tartományban található - kezdtük 
meg az új életünket, ahol ottlétünk kezdetekor 
még lőttek a fejünk felett. A polgárháború las-
san csendesedett, de a korábban jól felszerelt 
kórház, ahol dolgoznunk kellett, szinte teljesen 
tönkrement. Két orvos maradt csak a korábbi 
dolgozók közül, a többiek vagy elmenekültek, 
vagy megölték őket. A százhúsz ágyas kórház-
ban a belgyógyászaton és a gyerekgyógyásza-
ton ketten voltunk hatvan ágyra, míg a férjem és 
egy helybéli orvos a sebészeten és a szülészeten 
a másik hatvan ágyra. Az első három hónapban 
nem érkezett meg a fizetés sem - a követség 
messze, Lagosban volt -, így egy helybéli kollé-
gánktól kaptunk annyi pénzt, hogy meg tudjunk 
élni. Egy fekete-amerikai röntgen-asszisztensnő 
- akinek a nigériai orvos férjét megölték - vett 
pártfogásába bennünket.

OO: Milyen körülmények között éltek  
a háború dúlta Nigériában?
Egyetlen kétemeletes háznak a második emele-
tén - mely teljesen üresen, bútor nélkül állt - két 
matracon, két fonott székkel, egy petróleumfő-
zővel kezdtük.

OO: Mi ösztönöz valakit arra, hogy feladja az 
egzisztenciáját a hazájában és más országban 
kezdje újra?
Váltásra ösztönzi az embert, ha tizenöt-tizennyolc 
évet eltölt egy területen és már „favágás” jellegű-
nek éli meg a mindennapokat. Úgy éreztük, lépé-
seket kell tennünk a fejlődésünk érdekében, és 
nekünk abban az időben más út nem volt. Papíron 
úgy tűnt, hogy ez a mi lehetőségünk, csak persze 
a valóság eltért ettől. Az indulás előtt fogalmunk 

dolgoztunk, amit otthonról vittünk, így nem 
csoda, ha jómagam is megkaptam a kolerát. Mivel 
mi többek között kolera ellen is be voltunk oltva 
és volt saját gyógyszerünk, infúziónk, három nap 
alatt rendbejöttem, s mentem, tettem tovább a 
dolgomat. A térség rengeteg segélyt kapott, de 
olyan eszközöket is, melyeknek nem sok hasz-
nát vettük, pl.: vastüdőt, vagy a gyerekeknek tej-
port. Ez önmagában nem lett volna rossz, de azt 
nem tanították meg a helyieknek, hogy a vizet fel 
kell forralni, így sorban haltak meg a gyerekek,  
s a lakosság azt hitte, a tejpor mérgezte meg őket. 
Egy évig gyógyítottunk a tengerparton fekvő 
Calabarban, mely a szintén Calabar nevű folyó 
deltájánál van, s persze utak egyáltalán nem vol-
tak. Az ottlétünk alatt dolgozott ott egy amerikai 
útépítő társaság. Sokat segítettünk egymásnak, 
mivel nekik nem volt orvosuk. Ezt követően egy 
erdei városkába küldtek bennünket, ahol a szin-
tén lerabolt kórházat kellett a férjemmel kettes-
ben elindítanunk. Én vittem a belgyógyászatot 
és a gyerekgyógyászatot. E mellett az altatásban 
és az érzéstelenítésben segítettem a műtéteket 
is végző férjem munkáját, aki fél évig bányász-
lámpával a fején dolgozott éjszaka is. Így telt el 
újabb két év.

OO: Döbbenetes ez az elhivatottság!

A férjemmel mindketten rendkívül makacs 
emberek voltunk és úgy döntöttünk, nem enged-
jük meg a körülményeknek, hogy meghátrálásra 
kényszerítsenek bennünket. 
Mindig megoldódott minden, mindig érkezett 
segítség, először a röntgenasszisztens, majd  
az útépítő társaság, akik pont abban az irányban 
építették az utat. Nem tudtuk és nem is akartuk 
abbahagyni a munkát, mert igazi sikerélmé-
nyekben volt részünk. Férjem mondása alapján: 
„nincs lehetetlen, csak tehetetlen”. Sokoldalú 
ember volt, értett a szereléshez, hiszen először 
mérnök akart lenni. Mindent magunknak kellett 
előteremteni. Érdekes dolgokat éltünk át: volt, 
hogy egy alkalommal éjszaka hívtak be ben-
nünket, s a kórházban üresen találtunk minden 
ágyat. Kiderült, a helyi lakosok nem ismerték  
az ágyakat, nem érezték biztonságosnak, ezért 

aláfeküdtek a földre. A térségben korábban nem 
járt fehérbőrű ember, ezért a gyerekek mindig 
megnézték, nem lisztes-e a bőrünk. 
Folyóvíz nem volt, hordókban hordták fel  
a folyóból a vizet, azt mi felfőztük a petróleumfő-
zőn s magunk készítettünk infúziót a kolerás 
betegeknek. A helyi lakosok egy idő után érez-
ték, tudták, hogy segíteni akarunk, ezért min-
dent megtettek, mindenben segítettek nekünk. 
Egy házat rendbe hoztak, volt adminisztrációs 
központ, kórház, templom, két kilométerre  
az iskola, ahová a mi két gyermekünk is járt.  
A falvak körbe voltak szétszórva, ahol külön-
böző nyelveken beszélő törzsek éltek, akik azért 
tudtak egymással kommunikálni és többségük,  
a misszionáriusoknak köszönhetően, a törtan-
golt is beszélte. Bennünket befogadtak, minden 
ünnepre meghívtak, szerettünk ott élni. Később 

sem volt arról, hogy polgárháborús országba 
kerülünk. Előre nem közölte a szervezet, amely a 
szakembereket és a segélyeket intézte, sőt még 
tanácsokkal sem láttak el, nem említették azt 
sem, hogy trópusi körülmények közé, esőerdő 
közelébe kerülünk, ahol kígyók is vannak. 
Úgy gondolom, a kezdeti nehézségek ellenére 
szerencsések voltunk. Eleinte gondot okozott 
ugyan a helybéliek egymástól való megkülön-
böztetése, ahogy nekik is nehéz a fehérbőrűe-
ket  megkülönböztetni, de több egyéb nehéz 
problémával is szembe kellett néznünk.
Egy Fernando Poo-ról - mely egy kis sziget 
Calabartól nem messze, s akkoriban sok idegen 
országból érkező munkás dolgozott ott - induló 
hajón, a vendégmunkások között, kitört a kole-
rajárvány. A hajó utasai az én betegeim voltak. 
Víz és gyógyszer nem volt, abban a ruhában 

OBUBRA környéke (őserdei híd) 1973

OBURA Kórház (Egészségügyi miniszteri látogatás)

(
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A beszédet Naszódi Andor írta és mondta el, aki 
két éve él velünk. Az elmúlt időszakban többször 
volt szerencsém együttműködni, beszélgetni 
Naszódi Úrral, akire tapasztalatom szerint lakó és 
dolgozó egyaránt számíthat. Az Érdekképviseleti 
Fórum tagjaként határozottan kiáll a lakók érde-
keiért, lakótársként is bárki fordulhat hozzá 
támogatásért, ugyanakkor a mi munkánkhoz is 
rendkívül hatékony segítséget nyújt, legutóbb a 
június 1-i rendezvény házigazdájaként. 
Most Naszódi Andor szavait idézve elevenítem 
fel az Olajág Otthonok negyedik születésnapját.
„Megszületett még néhány gondolat a fejemben, 
engedjék meg, hogy ezt elmondjam. Remélem, 
hogy a merénylet áldozatává vált afroamerikai 
polgárjogi harcos, a Nobel-békedíjas Martin 
Luther King megbocsájtja nekem, hogy egyik 
beszédéből plagizálok. 
Van egy álmom!
Az, hogy az ebben az otthonban élő ellátottak, 
lakótársaim nagy többsége, talán valamennyien, 
ezt az otthont valóban és valódi otthonuknak 
tekintik. Én annak tekintem. 
Van egy álmom!
Az, hogy az ebben az otthonban élő ellátottak, 
lakótársaim nagy többsége, vagy valamennyien, 
a körülményeink viszonylagos azonossága, a sor-
sunk viszonylagos hasonlósága okán belátják, 
hogy egy közösség, egy család vagyunk, és e 
családban a családtagok tisztelik egymást, béké-
ben élnek egymással, és ha kell, és ha tudnak, 

segítenek egymásnak. Én Önöket a családomnak 
tekintem.
Van egy álmom!
Az, hogy a családtagjaim a feléjük nyújtott segítő 
kezet, kezeket, legyen az nővéré, takarítónőé, 
konyhai dolgozóé vagy vezetőé, gépkocsive-
zetőé vagy bárki másé, nem bántják, hanem 
elfogadják, megbecsülik, s néha talán meg is 
köszönik. Én ezekért a kezekért hálás vagyok és 
köszönöm, hogy vannak.”
Boldog születésnapot, Olajág Otthonok! Jó 
egészséget, vidámságot, jó beszélgetéseket, 
kedves lakótársakat és lelkes dolgozókat kívá-
nok minden lakónk számára! 

Szász Krisztina

KULTÚRA, SZABADIDŐ, PROGRAMOK

Négy évesek lettünk!

Április elején minden intézményünkben megünnepeltük az Olajág Otthonok 
negyedik születésnapját, zenével, tortával, köszöntőkkel. Jómagam az idén cse-
peli lakóink körében ünnepeltem e jeles alkalmat, jó hangulatban, színvonalas, 
kreatív dekoráció alatt, lelkes kollégák és kedves lakók között. Volt azonban egy 
köszöntőbeszéd és annak is több pillanata, amikor elszorult a torkom. 
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meghívtak előadónak Zariába egy egyetemre, 
ahol két évet oktattam. A munkám során rájöt-
tem, hogy a fekete bőrön minden bőrbetegség, 
bőrprobléma másként néz ki, ezért a férjemmel 
rengeteg diát készítettünk, majd szövegeztünk 
és létrehoztunk egy audiovizuális programot, 
melyből oktatóprogram lett, s melyet a helyi 
könyvtárnak adományoztunk. Hát ez az öt és fél 
év volt az első szakasz.

OO: Első szakasz?
Igen. Négy évet éltünk utána Magyarországon, 
majd kaptunk egy felkérést az államtól, hogy 
menjünk ki Etiópiába, ahol szintén szükség volt 
ránk. Először az ország nyugati részébe kerül-

tünk, szintén a trópusi égöv alá, de 2-3.000 méter 
magas hegyek közé. Etiópia egy rengeteg tör-
zsből álló ország, szintén háborús viszonyok 
között. Addisz-Abebaban, a fővárosban éltünk, 
valamivel rendezettebb körülmények között, 
mint Nigériában. Az egyetlen olyan intézmény-
ben dolgoztunk, melyet külföldi segélyszerveze-
tek tartottak fent az országban. Egy jól felszerelt 
leprakórház volt tulajdonképpen, pavilonrend-
szerrel, ahol volt belgyógyászat, sebészet, orto-
pédia, de még műhely, kutatólaboratórium és 
könyvtár is. Mivel nekem nagy tapasztalatom volt 
a lepra kezelése kapcsán, én lettem a belgyó-
gyászat vezetője, de a WHO közben beindított 
egy programot, melyet én kaptam meg. A fel-
adatom a harminc kilométeres környék bejárása 
és feltérképezése volt, ahol kisebb központokat 
kellett kialakítanom és a betegeket oda kellett 
begyűjteni. Ezekre a területekre azonban csak 
katonai engedéllyel és a távolabbi helyekre 
kísérettel lehetett menni. Kiépített utak itt sem 

voltak, s mivel gyarmatosítók korábban nem jár-
tak a területen, az angol nyelvet sem beszélték 
vidéken, így tolmácsra is szükség volt. Mivel a fér-
jem készítette a fotókat, így ő is elkísért az utakra. 
Az útra mindig vinnem kellett lepedőt - hogy azt 
leterítve legyen hol aludnom -, vizet, ennivalót, 
később mikroszkópot és egy laborasszisztenst is. 
Nem volt rendelő, a szabadban gyógyítottunk. 
Itt is öt és fél évet éltünk, s dolgoztunk, de sajná-
lom, hogy nem legalább tíz évet, mert ennyi idő 
múlva lehet teljes biztonsággal megállapítani, 
hogy az alkalmazott hármas gyógyszer milyen 
mértékben hat a leprára. 

OO: Mai szemmel nehéz elképzelni az Önök 
által megélt helyzeteket. Kicsit könnyebb 
téma. Milyen ételeket ettek Nigériában és 
Etiópiában?
Amit a helyiek. Nigériában a yam gyökér, ami 
hasonlít a burgonyához és a hal volt a legfon-
tosabb étel, illetve csiga, esetleg eső után ter-
meszeket lehetet fogni, ez utóbbit én nem ked-
veltem. Kecskét tartottak több helyen, mivel az 
szívós és baromfit.
Etiópiában már minden megtalálható volt, szinte 
teljes mértékben európai szinten. A teff, mely 
egy fűféle, gyakori ott, és abból szürke szivacs-
hoz hasonló kenyérhelyettesítő ételt sütnek. 
Evőeszközök nem voltak, kézzel evett mindenki.

OO: Tizenegy év két olyan országban, ahol 
háború dúlt. Hogyan illeszkedtek be újra 
itthon?
A gyógyítás az gyógyítás, így nem volt nehéz.

Szász Krisztina
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Az árnyas fák alatt összegyűlteket csepeli lakónk, 
Naszódi Andor, az esemény házigazdája és a 
lakói Érdekképviseleti Fórum tagja köszöntötte. 
Ebben az esztendőben a Csepeli Önkormányzat 
támogatását is élvezhettük. A hivatal részéről 
Balogh Ernő önkormányzati képviselő, kisebbsé-
gekért és halmozottan hátrányos helyzetűekért 
felelős tanácsnok, az Olajág Otthonok részé-
ről Szász Krisztina marketingvezető mondta el 
gondolatait.

Műsorainkban kiemelt helyen szerepelt  
az ének, így nagy örömmel vettük Bodza Klára 
kiváló népdalénekes és az általa a zuglói Olajág 
Otthonban alapított énekműhely tagjainak fellé-
pését. Varázslatos néptáncokkal érkezett a Bihari 
János Néptáncegyüttes fiatal utánpótláscsapata, 
akik csodálatos népi ruhákban, több tájegység, 
köztük Erdély táncait mutatták be a színpadon.
Nefelejcs Népdalkörünk szintén készült egy 
szép nótacsokorral, melyet a lakók közül is sokan 
együtt énekeltek. Zongorán Kollár László ének-
karvezető kísért.
A rendezvény sztárfellépője Soltész Rezső volt, 
akinek közvetlen hangulatú előadása sokak szí-
vében idézte meg fiatalsága éveit. A régi sláge-
reket közösen énekelték az ismert művésszel.

Ének, étel, élet
Nyárköszöntő Csepelen 2017. június 1-én

Idei nagyrendezvényünket a múlt, az ifjúság szép emlékeinek felidé-

zése jegyében terveztük, erre utal a cím is. 

Természetesen étel- és italkínálatunkban is  
a régi idők hangulatát idéztük fel. Igazi kovászos 
parasztkenyér, finom szatmári zsír és pecsenye 
libazsír lilahagymával, uborkával, erős papriká-
val. Kondérkörünk pedig ízletes eperlekvárral 
kedveskedett, mely a rendezvény alatt főtt meg. 
Aki ott volt, kapott annyiszor, amennyiszer csak 
kért.
Természetesen nem maradhatott el a málna-
szörp, a fröccs és a fiatalságot megidéző kiskoc-
kás abrosz sem az asztalokról.
A rendezvény ideje alatt folyamatosan sült  
az illatos kürtőskalács, melyből minden résztve-
vőnek jutott.
Ahogy telt az idő, az illatok és a jó hangulat 
egyre többeket csalt ki a szabadba. A „Retro 
Bisztróban” egyre jobb lett a hangulat, melyet  
a szikvizes szifonok sziszegése fűszerezett. 
Felejthetetlen és gazdag délelőttünk volt, úgy 
éreztük, mintha egy egész napig tartott volna.
Köszönjük a sok támogatást az intézménytől,  
a Csepeli Önkormányzattól, munkacsoportjaink-
tól és a lakóktól is. Szép nyarat Mindenkinek!

Sztanev Zsolt

A mintegy háromórás útra a Zsófia Főhercegné 
Rendezvényhajó fedélzetén az időskorúakat 
elkísérte Borbély Lénárd polgármester is. 
A személyzet segítőkész és barátságos volt, 
s nem hagyták, hogy az utasok éhen vagy 
szomjan maradjanak. Finomságokkal látták el  
 a hajókázókat.
Az utazás alatt lakóink a folyamatos élőzene mel-
lett örökzöld slágereket énekeltek és táncoltak 
is, sokat társalogtak és emlékül közös fényképek 
is készültek.  

A Duna által kettészelt Budapest egyedi pano-
rámájának látványa, sok elfeledett emlék meg-
elevenítése nagy örömöt okozott az időseknek, 
számomra hallgatóként pedig színes történetek 
kavalkádját. 
Az otthonban élők tele élménnyel, vidám 
mosollyal és hálával tértek vissza az intézmény 
falai közé, mert egy igazán jól tervezett kirándu-
lás részesei lehettek. 

Matos Lívia

Dunai hajózás

Csepel Önkormányzata idén is megajándékozta a kerület nyugdíjas lakóit 
egy fantasztikus hajókirándulással. Az Olajág Otthonok lakói is azok közé 
a szerencsések közé tartoztak, akik részesei lehettek ennek az élménynek.
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A délután folyamán - újra csak a hagyomá-
nyoknak megfelelően - májusfát állítottunk  
az udvaron, melyet lakóinkkal és a vendégségbe 
jött gyerekekkel közösen díszítettünk fel színes 
szalagokkal. Miután elkészültünk, együtt gyö-
nyörködtünk a szélben szálló szalagok táncában. 
Sajnos az időjárás viszontagságai miatt nem tud-
tunk sokáig a kertben tartózkodni, de ez nem 
szegte kedvünket, így Majálisunkat a könyvtár 
helyiségében folytattuk, ahol táncteret alakítot-
tunk ki, hogy a vigasság véget ne érjen. 
A délután hátralévő részében zenés mulatságot 
tartottunk, a lakóink által igen kedvelt zenész, 

Kilenc órára megérkeztek vendégeink és 
segítőink, a Dobos C. József Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola tizenegyedik osztályos diákjai 
és kísérő tanáraik. A gyerekekkel úgy terveztük, 
hogy - a hagyományokhoz híven - bográcsozunk, 
így neki is álltak az előkészületeknek az udvaron. 
Krumplit hámoztak, hagymát aprítottak, a pap-
rikás krumpli alapját készítették el. Karbantartó 
kollégánk két rögtönzött tűzrakót készített, hogy 
a bográcsozásnak megfelelő helyet tudjunk biz-
tosítani. A fiúk szakszerűen tüzet raktak és las-
sacskán készült is a finom eledel.

Majális a Mátyás téren

Május 25-én, csütörtökön rendeztük meg Mátyás téri otthonunk-
ban az éves Majálist. Reggel szeles, de napos időre ébredtünk és 
csak reménykedni tudtunk abban, hogy mulatságunkat nem mossa 
el az eső. 

Seres József húzta a talpalávalót. Bőséges 
repertoárjával megörvendeztetett bennünket. 
Időközben elkészült az ínycsiklandó paprikás 
krumpli és a gyerekek segítségével felszolgáltuk 
lakóinknak az ételt, melyből mindenki jóízűen 
belakmározott. Miután mindannyiunk pocakja 
megtelt, a gyerekekkel együtt táncba hívtuk a 
lakókat és kört alkotva közösen roptuk kedvenc 
nótáinkra. Frissítőként üdítővel kínáltunk min-
denkit, aki a tánctól megfáradva megpihent. 
A Majális késő délutánig tartott, minden részt-
vevő nagyon jól érezte magát, egy igazán tartal-
mas és élményekben gazdag napot tölthettünk 
együtt.

Oláh Csilla, Sütő-Nagy Kinga

Április 4-én a Planetáriumban jártunk, ahol  
a „Bolygónk a Föld” című vetítést néztük meg, ami  
a Föld keletkezését és fejlődését mutatja be nap-
jainkig felgyorsítva. Mindezt úgy láttuk, mintha 
egy űrhajóból néztük volna. Virtuális utazás 
volt számunkra, több milliárd évet szántottunk 
át. Egy gyerekcsoporttal együtt néztük meg a 
show-t, kicsit tartottunk tőle, hogy elunják a csil-
lagképeket és hangoskodni fognak, de ők is le 
voltak nyűgözve. Szerencsénk volt, hogy mi még  
az eredeti Planetáriumot nézhettük meg, de a fel-
újított épületet is szeretnénk majd meglátogatni.
Julika néni (Galántai Abai Julianna)  
a Planetáriumról: „Első alkalommal voltam ott, 
nagyon tetszett és igazán örültem, hogy részt 
vettem a kiránduláson. Amíg a vetítés nem kez-
dődött, az előcsarnokban fotókat és információ-
kat nézhettünk a bolygókról, csillagokról. A gép 
is körbeforgott, a székek körben helyezkedtek 
el, így igazán egy másik világban érezhettük 
magunkat.”

Április 11-én Egerben kivételesen nem  
a többször látogatott várat néztük meg, hanem  
a Marcipánia Múzeumot (ahol van egy kis marci-
pán bolt is, ahova többen betértek) és a haran-
göntő műhelyt. Ez azért is érdekes, mert télen 
voltunk a szentendrei Marcipán Múzeumban, így 
volt mit összehasonlítani. A buszon ülve körbe-
néztünk a városban, és innen egyenes út vezetett 
Noszvajra a De’La Motte kastélyba, ahol egy ide-
genvezető mesélt a kastély érdekes emlékeiről. 
A kastélylátogatás után a Szépasszonyvölgybe 
mentünk, amely hagyományosan egri kirándu-
lásaink záró programja. A Nótafa Étteremben 
készültek érkezésünkre. Ebéd után nem marad 
el az Ostorosi Pincében egy pohár finom bor 
lecsúsztatása sem, illetve egy-egy üveg vásár-
lása szeretteinknek.
Panni néni (Tornay Istvánné) számára az volt  
a legizgalmasabb, hogy ő már 1957-ből ismerte 
a noszvaji kastélyt, amikor állami kézbe került, 
innentől hosszú ideig a dolgozóknak adták ki 
üdülőként. Ő az első csoportban volt a jó mun-
káért járó díjazottak között. Ez volt élete első 

Az újpalotai intézmény kirándulásai

Leskó Ildikót mindenki ismeri az újpalotai otthonban: fáradhatatlan kirán-
dulás- és programszervező. Játszik, agytornázik a lakókkal, bált rendez, 
felkészül és szervez, sokszor estig együtt mulat a lakókkal. Mindenkihez 
van néhány kedves szava, ezért a lakók és kollégái egyaránt szeretik.  
A következőben néhány korábbi kirándulásról számol be.
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üdülése. Arra is emlékezett, hogy később étte-
rembe mentek, ahol finom sztrapacskát evett.

Április 25-én Tápiószelén voltunk, ahol a 
Blaskovich Kúria Múzeum volt az elsődleges cél-
pontunk, aminek érdekessége, hogy sértetlenül 
vészelte át a második világháborút, és az utolsó 
kiskanálig minden eredeti benne. A Blaskovich 
fivérek, akik itt éltek, szenvedélyes vadászok 
és gyűjtők voltak. Hobbiszinten régészkedtek 
is. A híres Aranyszarvas lelet is onnan szárma-
zik. Megcsodáltuk a berendezési tárgyakat és 
a pipagyűjteményüket. Ezután Tápiógyörgyére 
mentünk, hogy megnézzük a tájházat, ahol régi, 
eredeti paraszti használati tárgyakat, például 
ma is használatos szövőszéket és egykor hasz-
nált más eszközöket is láttunk. Találgattuk, mire 
használhatták őket. A tápiógyörgyei kastélyba 
kedvességből elkísért minket korábbi idegen-
vezetőnk is.
A Trafó Étteremben ebédeltünk, ami nagyon 
tetszett a lakóknak, kívánság szerint bőséges  
és finom ételt kaptak.

Május 2-án, délelőtti levegőzésként,  
a Vácrátóti Arborétumba tettünk kirándu-
lást, hogy épp elcsípjük a tulipánvirágzást.  
A jó levegő, a szép idő mind kedvezett nekünk. 
Az üvegházakban is gyönyörködtünk, kaktu-
szokban, orchideákban, banánfákban, de azért 
a legjobban a tulipánmező tetszett, ahol több 
mint húszezer tulipán van elültetve változatos 
színekben és formákban. A kaktuszházban ren-
geteg virágzó tüskést láttunk, néhány fanagy-
ságú példányra is rácsodálkoztunk. A trópusi és 
szubtrópusi részen orchideák, virágzó broméliák 
és különböző egzotikus csodavirágok mutatták 
magukat.

Májusi kirándulásainkról, Tác-Gorziumról, 
Martonvásárról, Nádasdladányról következő 
számunkban számolunk be részletesebben.

Bőhm Andrea

Az Olajág Otthonok 
zuglói intézményé-
ben Moldova György 
Kossuth díjas magyar 
író volt vendégünk. 
A népszerű író kivé-
teles méretű érdek-
lődést vonzott, s 
nézőközönsége, az 
idősotthonok lakói 
megkülönböztetett 
figyelemmel hallgat-

ták előadását, mely nagy hatással volt minden 
résztvevőre. 
A szerző az egyórás beszélgetés után dedikálta 
legújabb könyvét, a nyugdíjasokról készült 

riportot   tartalmazó „Kegyelemkenyér” című alko-
tást, de a korábbi könyveit is szívesen ellátta kézje- 
gyével, ha lakóink ezt igényelték.

Bor Teréz

Moldova György dedikálta legújabb könyvét 

„Sem emlék, sem varázslat” volt a címe annak 
az irodalmi előadásnak, melyet a húsvétot meg-
előző nagyhéten tartott otthonunkban Udvaros 
Béla. Az ismert színházi rendező előadásai – 
emlékezetes maradt számunkra az adventi-kará-
csonyi is - különleges színfoltjai a Paskál Otthon 
kulturális életének. Témaválasztásban és előa-
dásmódjában tükröződik mély emberismerete 
és sok évtizedes előadói gyakorlata egyaránt. 

„Főrendezőm az Élet” címmel legújabban meg-
jelent könyvében e sok-sok évtizedes tapaszta-
latszerzés műhelytitkaiba avat be minket. Mikor 
Radnótiról beszélt, érezhettük, hogy a nagy köl-
tőhöz hasonlóan az ő élete és művészi pályafu-
tása is egyúttal tükörképe annak a kornak, amely-
ben élt. Az élet őt is számtalanszor állította nehéz 
megpróbáltatás elé. Ami átsegítette őt a krízise-
ken, az a gondviselésbe, a művészetbe és fele-
ségébe, művésztársába, Dévay Camillába vetett 
hite volt.  Radnóti esetében felesége, Gyarmati 
Fanni volt az, aki később kiegészítette és kiadta 
férjének posztumusz kötetét „Tajtékos ég” cím-
mel. Udvaros Béla előadásából erőt meríthettek 
hallgatói, hogy bár sokszor tajtékos az ég felet-
tünk, az emberi lélek mindig kész a megújulásra, 
az alkotásra. 

 Balogh Péter

Radnóti-est
Udvaros Béla színházi rendezővel 

A Nemzeti Színházban jártunk, 
Tompos Kátya művésznővel beszélgettünk

Kívánságlista programunk keretében újabb 
vágyat válthattunk valóra, amikor a Nemzeti 
Színházba látogattunk és megtekintettük  
az Éden földön (Hany Istók legendája) című előa-
dást. Nem csupán a magas szintű előadás örö-
mét tudtuk lakóink számára biztosítani, hanem 

utána egy személyes találkozót is a darab egyik 
főszereplőjével, Tompos Kátya művésznővel, aki 
épp aznap tartotta a születésnapját.
Az Olajág Idősek Otthonainak lakói először kissé 
félszegen, majd egyre inkább felbátorodva kér-
dezgették a Művésznőt, aki mindenre készsé-
gesen válaszolt. Tompos Kátya érdeklődéssel 
hallgatta az idősotthon egyik lakóját - Vereczky 
Zoltánné Gyulányi Eugéniát -, aki az 1930-as 
években szintén a Nemzeti Színházban kezdte 
meg színésznői pályafutását.

Bor Teréz
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Megérkezéskor a kis segítők üdvözlőitallal 
fogadták a lakókat, majd mindenki igyekezett jó 
helyet találni az asztaloknál. Az ünneplést egy 
kedves lakónk, Ulviczki Marika néni kezdte saját 
versével, amit Anyák napjára írt. 
A meghitt hangulat után a Bonton 
Táncegyüttesnek köszönhetően felpörög-
tek az események. Alsótagozatos iskolások 
felnőtt komolysággal adták elő rumba és 

salsa táncukat. A nagyobb lányok elegáns 
ruhában a „Honfoglaló” zenéjére táncoltak.  
A fiatal táncosok modern táncát az idősebb 
korosztály követte. A legnagyobb meglepetést  
a „sörtánc” okozta, amihez a mentálhigiénés 
csoport sör kóstolót biztosított. 

A táncmulatságot a lakók, a dolgozók és a fellé-
pők közös tánca zárta, amelyben mindenki kel-
lően elfáradt. Az étvágyat szalámis szendviccsel 
és kacsazsíros lilahagymás „deszkával” csillapí-
tottuk.  Ezután következett a várva várt tombola, 
ahol izgatottan figyeltük, kinek a számait fogják 
kihúzni. 
Kis segítőink azonnal jogos tulajdonosához jut-
tatták az ajándékokat. Kisebb-nagyobb, hasznos 
vagy vicces tombolatárgyak találták meg a sze-
rencséseket. A bált végül egy újabb közös tánc 
zárta, ahol idősek a fiatalokkal, lakók a dolgozók-
kal táncoltak együtt. 

Cziráki Nóra

Tavaszköszöntő bál Törökbálinton

A tavaszköszöntő bálra május negyedikén került sor Törökbálinton. 
Az éttermet ünnepi ruhába „öltöztette” a mentálhigié-
nés csoport, a fehér asztalokat színes orgonákkal tarkították.  
A zenész még hangolt, amikor a lakók már elkezdtek szállingózni báli 
ruhájukban, ünnepélyesen, elegánsan.

A felnőttek mintegy 31-41 százaléka számol be 
időnkénti alvászavarról, tartósan 10-15 százalék 
szenved alvásproblémáktól. 
Az alvászavar hátterében több tényező állhat: 
lehetnek élettani okok (mint például a rossz szo-
kások: változó időben elalvás, nehéz vacsora, túl 
meleg szoba, időskor stb.) vagy pszichés ténye-
zők (stressz, szorongás, élethelyzeti konfliktu-
sok, elalvás előtti kellemetlen, feszültséget keltő 
élmények, pl.: film, könyv stb.).
A pszichiátriai betegségekhez is társulhat alvás- 
zavar, emellett gyógyszerek, vízhajtók, agyi 
keringést serkentő szerek és élvezeti szerek is 
befolyásolhatják az alvásritmust (koffein, nyug-
tatók, alkohol). Ezeket lehetőség szerint kerüljük 
az esti órákban.
Az alvászavarok többféle formában jelentkez-
hetnek: elalvási nehézség (harminc percnél 
hosszabb), átalvási problémák (többszöri fel-
ébredés, töredezett, felszínes alvás, szorongató 
álmok), korai, a szükségesnél egy-két órával 
hamarabb ébredés. Speciális formája az un. 
alvási apnoe: légzési nehezítettség, légvételek 
többszöri kimaradása az alvás során, melynek 
veszélye az agy oxigén ellátásának csökkenése.
Ha az alvás nem teljesíti élettani funkcióját, azaz 
a megfelelő nappali élethez szükséges regene-
rációt, akkor az kihat a nappali teljesítőképes-
ségünkre is. Napközbeni fáradtság léphet fel, 
a figyelem, és az összpontosítás nehezítetté 
válik, ennek memóriazavar, lassult reakciók  

a következményei. Az alvászavar csökkenti  
az alkalmazkodóképességet, a reagáló- és tűrő-
képességet. A rosszul alvó ember figyelme csök-
ken, ingerlékenyebb, gyakran fáradt, kimerült. 
Ebben az állapotban a testi betegség, a szellemi 
leépülés kockázata is fokozódik.
Az alvás és a nappali életvitel szoros egység-
ben van: ha romlik az alvás minősége, romlik  
a nappali teljesítőképesség. Fordítva is igaz: ha 
kiegyensúlyozott a megelőző ébrenléti perió-
dus, az alváskészség is várhatóan jobb lesz.

Tények az alvás minőségéről
Bár sokan gondolják, hogy túl keveset alszanak, 
az emberek többsége napi hét-nyolc órát alszik. 
Rövid ébrenléti szakaszokat is „nem is aludtam 
szinte semmit”érzésként élünk meg.
Az öregedéssel egyre kevesebb alvásra van 
szükségünk, hiszen a nappali szellemi és fizikai 
igénybevételünk is fokozatosan csökken.
Több rövidebb alvási szakasz éjjelenként egy 
hosszú helyett, vagyis a többfázisú alvás épp-
úgy kielégítő lehet, mint a folyamatos alvás. Így 
alszanak a csecsemők és az idősek is. A kétfázisú 
alvás jellemző az idősebb korra. Az ember alap-
vetően kétfázisú alvó: két fáradtsági mélypont 
van: éjjel és a nap közepén is. Éjjel rövidebb 
alvás mellett napközben, délután is szívesen 
„pihenünk” egy keveset.

EGÉSZSÉG, DIVAT

Alvászavarok

Életünk egyharmadát töltjük alvással. 
Az alvás-ébrenlét ritmusának jelentős szerepe van a mindennapi életben. 
A pihenésen kívül a mélyalvás fázisában a szervezet fizikai és kémiai folya-
matainak regenerálódása történik, helyreáll a nappali tevékenységekhez 

szükséges készenléti állapot.
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Amikor egy hosszú, sötét és hideg tél után ismét 
kisüt a nap, és végre újra kedvet érzünk ahhoz, 
hogy csinosan, nem csak kényelmesen öltözzünk 
fel a hétköznapokon vagy egy-egy alkalomra, 

Milyen „trükkök” segíthetik a jó 
alvást? Mire figyeljünk?
Lehetőleg azonos időben feküdjünk le. 
Összességében próbáljunk meg hat-hét órát 
aludni. Lefekvés előtt öt-hat órával már ne kávéz-
zunk, ne együnk terhelő ételeket, ne fogyasszunk 
alkoholt és élénkítő szereket (A tea is élénkít 
nagyobb mennyiségben!). Tegyük rutinszerűvé 
az alvás előtti tevékenységeket, mint a tisztál-
kodás, esetlegesen a torna stb. Küszöböljük ki 
a zavaró fényeket, zajokat. Ágyban ne nézzünk 

tévét, ne rádiózzunk, ne együnk, csak megnyug-
tató olvasmányokat olvassunk, esetleg halk, 
nyugtató zenét hallgassunk.
Az alvást elősegítő gyógyszerek, nyugtatók, alta-
tók tartós szedése nem oldja meg az alvászavart. 
Tartós szedésük gyakran hozzászokáshoz vezet, 
és ezalatt romlik az alvás minősége. A természe-
tes növényi alapanyagú szerek, mint a komló,  
a macskagyökér is segíthetnek az alvászavarok 
elhárításában.

Dr. Schay Éva

Kortalan alkalmi divat

Vajon manapság milyen öltözékben érdemes megjelenni egy tavaszi 
szabadtéri eseményen? A praktikum tud-e kéz a kézben járni az esz-
tétikával? Ezekre a kérdésekre keressük a választ.

akkor érdemes odafigyelnünk néhány részletre. 
Ezek a részletek teszik korszerűvé, mégis érté-
kekhez ragaszkodóvá öltözékünket.
Általánosságban elmondható, hogy a hölgyek 
számára univerzálisan alkalmazható manapság 
is a kosztüm, amelyet fiatalok és idősek egyaránt 
szívesen viselnek. Ami a legbiztosabb találat, az 
a tört fehér, a púder, a kék különböző árnyalatai, 
a fakózöld és a drapp színárnyalatok. A szoknya 
hosszát tekintve a legpraktikusabb és egyben  
a mai divatnak is kimondottan megfelelő a térd 
környéki hossz (lehet ez kicsivel alatta és felette 
is), blézernél pedig az enyhén karcsúsított, vagy 
teljesen egyenes szabású fazon. 
Melegebb időben egy-egy eseményen elegáns 
viselet még a lenge anyagból készült „egybe 
ruha”, amely térdtől lefelé bármeddig érhet. 
Virág- vagy geometrikus minta, pasztell és élén-
kebb színek egyaránt megfelelőek lehetnek.
Kiegészítésnek húzhatunk akár horgolt csipke-
kesztyűt, vehetünk kalapot (lehetőleg nagyobb 
karimájút), felvehetünk nyakláncot, karkötőt, fül-
bevalót. Manapság arany- és ezüstékszer akár 

Tisztelt Hozzátartozók, 
Ismerősök!
Szeretteiket, ismerőseiket az alábbi 
telefonszámokon érhetik el:

egyszerre is érvényesülhet.  Ami a kiegészítőknél 
fontos alapszabály: ha a kiegészítők színe eltér 
öltözékünk színétől, akkor ezek mindenképp 
közel egy színűek legyenek. Tehát ha a tört fehér 
kosztümünkhöz felveszünk kék kalapot, akkor a 
táskánk/cipőnk/övünk is kékes árnyalatú legyen. 
Ez adja meg öltözékünk harmóniáját. Cipőnél 

az egyetlen feltétel az alkalmi jelleg, de nem túl 
magas sarokkal.
Férfiak esetében a legbiztosabb választás az 
öltöny, vagy egyszerű szövetnadrág, amely-
nek vasalt éle manapság is az elegancia egyik 
ismérve. Ehhez vehetünk inget - rövid vagy hosz-
szú ujjút - galléros pólót és hűvösebb időben 
zakót is. Nyakkendő viselete egyszerűbb rendez-
vényen nem feltétel, de ha így érezzük jobban 
magunkat, nyugodtan jelenjünk meg abban.  
Fűzős, makkos, bőrcipő egyaránt jó választás az 
öltözékhez.
Természetesen az itt leírtak mind-mind támpon-
tok csupán, a legfontosabb, hogy mindig érez-
zük jól magunkat az öltözékben, amiben elindu-
lunk, hiszen az este is csak így lehet teljes.

Szabó Csilla, a Between márka tervezője
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Az Olajág Magazinban minden lapszámban elhelyezünk 
egy keresztrejtvényt, amellyel egy játékra invitáljuk Önöket. 
Azon megfejtők egy szerencsése, akik a rejtvényt megfej-
tik és a magazin megjelenése utáni egy hétben a portán 
elhelyezett gyűjtődobozba bedobják megfejtésüket név, 
intézmény, és apartman szám feltüntetésével, egy további 
ajándékkal lesz gazdagabb.

Tisztelt Lakóink!
Jó rejtvényfejtést, sok szerencsét kívánunk!
Ígéretünkhöz híven a legutóbbi keresztrejtvény megfejtői 
között öt üveg finom vörösbort sorsoltunk ki.
A legutóbbi szám szerencsés nyertesei voltak: Nagyfalusi 
Albertné, Romhányi Margit, Hegedűs Györgyné, Szabó 
István, Dr. Helter Lajosné.
Gratulálunk nekik!


