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Szeretettel köszöntöm Önt az Olajág Magazin 2017. évi negye-

dik megjelenése alkalmából. 

A decemberi ünnepekre készülve olyan lapszámot igyekez-

tünk összerakni Önöknek, amelyben sok örömük telhet. Pozitív 

kisugárzású emberekkel találkozhatnak a magazin hasábjain, 

az otthonok színes mindennapjairól számolunk be, illetve köz-

kívánatra finomságok receptjei is bekerültek.

A tartalmas, változatos programok mellett három otthon-

ban már működik az óvodai projektünk, amelynek keretében 

vidám, kíváncsi gyermekek érkeznek a csepeli, törökbálinti és 

zuglói otthonokba. a lakókkal közös találkozókon a sok neve-

tés mellett színes alkotások is születnek, tapasztalatcsere zajlik, 

a két korosztály közös mesevilágot épít. Erről is találnak a lap-

ban érdekes beszámolókat.

A Zsigmond Király Egyetemmel együttműködve elindult 

a Senior Akadémia. Első témaként a gasztronómiával foglal-

koztak a résztvevők, természetesen finomságokat kóstolva, ér-

dekességeket hallgatva. Megmutatjuk Önöknek is, mi történt 

eddig és miért érdemes legközelebb Önöknek is eljönniük.

A magazinnal szeretnénk a közelgő ünnepek melegségét is 

megteremteni, ezért néhány érdekességet is mutatunk arról, 

hogy más országokban hogyan zajlanak a decemberi napok, 

milyen népszokások uralkodnak és milyen finomságok kerül-

nek az asztalra.

Forgassák az Olajág Magazin lapjait jókedvvel, egészség-

gel! Békés ünnepeket kívánok minden kedves lakónknak!

dr. Szirmai Viktor  
főigazgató

Kedves Olvasó!
Tartalomjegyzék

Kedves Olvasó! ���������������������������������������������������� 3

Bocz Renáta ���������������������������������������������������������� 4

dr� Faddi Piroska �������������������������������������������������� 7

A szeretet a lételeme ������������������������������������������ 8

Jérôme Ágota Hilda  ����������������������������������������10

Le a kalappal!  ���������������������������������������������������11

Gyermekcsicsergés az otthonokban �������������12

„Együtt lenni jó!”  
– avagy kor, határok nélkül ������������������������������12

Óvodások a csepeli otthonban ����������������������14

Óvodások a törökbálinti otthonban  ��������������16

Színes október, az idősek hónapja ����������������17

Idősek napja az újpalotai otthonban �������������17

Idősek napja a zuglói otthonokban ���������������19

Diótörő a RaM Colosseumban �����������������������20

Látogatás a Petőfi Irodalmi Múzeumban ������21

Kirándulás Neszmélyre ������������������������������������22

Mátyás téri kirándulások ���������������������������������24

Családi kapcsolatok  
ápolásának elősegítése �����������������������������������24

Szüreti mulatság a Mátyás téren ��������������������25

Mézes élet  
– előadások a méhészetről és a mézről ���������26

Pánti Anna  

idősek napi koncertje a Mátyás téren �����������27

Törökbálinti szüreti mulatság �������������������������28

Ünnepek más nyelveken ���������������������������������29

A gasztronómia csúcsai �����������������������������������30

Senior Akadémia ����������������������������������������������32

Vallási alkalmak a Mátyás téren ���������������������34

Egy igaz ember emlékére �������������������������������34

Tisztelt hozzátartozók! �������������������������������������35

OO_mag_17Q4_mv.indd   2-3 2017.12.03.   19:13:08



4 5

hez a saját személyiségüket.  Így valósult meg, 

hogy tizenhetedik éve karácsonykor műsort 

adunk a lakóinknak, van dolgozói kórusunk; 

magyarul, angolul és héberül énekelnek min-

den nagyobb rendezvényen. Idén először a dol-

gozói rendezvényen is fellépnek egy kánonnal, 

amelyhez komoly táncos koreográfia társul. 

Erre is áldoznak az energiájukból, és mindezt  

örömmel és önként. 

Szeretem a rendkívüli dol-

gokat. Farsangkor élő reklám-

táblaként, varázslóköpenyben 

vizitelek. Csorbalevest főzök 

az irodámban az íróasztalon 

a nagyszalontai élményeket 

feldolgozó délutánra. Bolon-

dok napján pizsamában, pa-

pucsban és köntösben érke-

zem, és így dolgozom egész 

nap, hogy bolondos és meg-

hökkentő napunk legyen. De-

cember 5–6-án az intézmény 

dolgozói Mikulás-sapkában 

dolgoznak. Vidám hangulatot 

ad a hétköznapoknak a sok 

piros sipkás fej! Az idei év ná-

lunk a rénszarvasok éve. a Mi-

kulás előreküldte a szarvasait, 

(Üstökös, Íjas, Csillag, Táncos, 

Pompás, Villám, Táltos, Ágas), 

akik már az ablakokon ku-

kucskálnak be. Rudolf, a piros 

orrú pedig személyemben lá-

togat el a lakókhoz és a mun-

kacsoportokhoz a Mikulás, 

a  Krampusz és a Hótündér 

társaságában. Ha mindent fel-

sorolnék, ami nálunk, Csepe-

len történik, kellene kérnem 

jó pár oldalt még az újságban. 

És lehet, hogy Önök, olvasók 

el is unnák. 

Nem én vagyok csodála-

tos, hanem az intézményem 

és a benne élők, dolgozók. Én 

mit sem érek nélkülük. 

Olajág Otthonok: Egyszer beszélgettünk arról, 

hogy ez az az idősotthon, ahol nyugdíjas ko

rodig aktívan szeretnél dolgozni, majd beköl

tözni� Honnan van ez a hihetetlen elkötelezett

ség?

Bocz Renáta: 2000. szeptember 25-én kezd-

tem el dolgozni az intézményben. Az első lakón-

kat a hátamon hoztam fel, egy pallón. Korábbi 

munkahelyeimen is nagyon szerettem dolgoz-

ni, ma is tartom a kapcsolatot a régi kollégák-

kal, talán szívesen várnának vissza. Azonban itt 

az első munkanapom után felhívtam anyuká-

mat, és azt mondtam: Anya, itt kellett volna kez-

denem az életem. Azt éreztem, megérkeztem. 

Az érzés azóta is élő. a személyiségem itt telje-

sedett ki, nagyon sok szeretetet, tudást kaptam 

a kollégáktól, az itt élőktől. Hisznek bennem és 

én hiszek bennük. Szeretnek és én is szeretem 

őket. És onnan, ahol jól érzi magát az ember, 

nem vágyik el. Megvalósíthatom magam, és 

mindig van lehetőség a megújulásra. Ebben 

partner a jelenlegi fenntartónk, és szerencsés 

vagyok, mert a kollégáim és a családom is 

mögöttem állnak. Ebből a családias légkörből 

adódik, hogy szívesen élném le itt a nyugdíjas 

éveimet is. 

O� O�: Honnan ered az idősek szeretete?

B. R.: Már gyerekkoromban is sok időt töltöt-

tem idős emberek társaságában. Nyáron vidé-

ken gyerekeskedtem, sokat lebzseltem a me-

zőgazdaság közelében, segítettem. Az idősebb 

generációnak mindig volt ideje meghallgatni 

a meséimet, a dalaimat, és ők is sokat meséltek. 

Jó volt hallgatni a családi történeteket, és ha az 

ember rossz fát tett a tűzre, mindig menedékre 

és oltalomra lelt náluk. Ma is mérhetetlenül sok 

szeretetet kapok itt, a munkahelyemen. Tavasz-

szal soha nem fogy ki a vágott virág az irodám-

ból, vizitkor így fogadnak: Ülj le minálunk, le-

gyél a mi lányunk! Kedves, érdeklődő szavakat 

kapok, hiányzom, ha akár egy-két napig nem 

vagyok bent. Sok gondozott bizalmát élvezem, 

sok titkot őrzök, és ez megtisztelő. a sok közös 

élmény is összeköt bennünket. 

O� O�: Csodálatra méltó energiával és krea 

tivitással rendelkezel� Hogyan termelődnek 

ezek újra és újra?

B. R.: Nincs új a nap alatt. a családban is így 

zajlik. a szeretet a mozgatórugó. Ha örömet 

akarunk szerezni, mindig azon dolgozunk, hogy 

olyat találjunk ki, ami a másiknak élmény lesz, 

gazdagítja a lelkét. Valahogy egyik gondolat 

jön a másik után. Én vagyok az örök álmodozó, 

és ez egy picit fertőző. a csepeli intézményben 

dolgozó kollégáim velem álmodoznak, és te-

szik hozzá a mindennapokhoz és az ünnepek-

Csepel

Olyasvalaki, akinek mindig jár egy ötlet a fejében, amelyet szeretne megvalósítani 
a lakók örömére� Olyasvalaki, aki nagyon komolyan veszi a feladatát, aki együtt 
lélegzik az általa vezetett intézménnyel� 

Bocz Renáta

Intézményvezetők az Olajág Otthonokban
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O� O�: Ha csak egy dolgot kérhetnél annak 

biztos tudatában, hogy megvalósul, mi lenne 

az?

B. R.: Szeretném, ha sokkal jobb egészség-

ügyi és szellemi állapotban lévő gondozottakat 

is tudnánk fogadni. Öreg fát átültetni nehéz. 

Amikor sok alapbetegséggel küzd valaki, az 

még jobban megnehezíti a beilleszkedést, hi-

szen a belátási képesség, a beilleszkedésre for-

dítható energia kevesebb, és az alkalmazkodási 

képesség is gyengül. Ha csak az új életre kellene 

figyelni, a gyors beilleszkedés után könnyebb 

lenne megküzdeni a nehézségekkel, és jobb le-

hetne gondozottaink általános hangulata. 

O� O�: Mit üzensz az Olajág Otthonok dol

gozóinak?

B. R.: Hálásan köszönöm, amit nap mint nap 

tesznek lakóinkért és egymásért. Sokszor azt 

látom, hogy a segítő rosszabb helyzetben van, 

mint a segített, és még így is tud adni magából, 

mindezt mosolyogva. Mert hatalmas a hivatástu-

data, az idősek iránti elkötelezettsége, szerete-

te. a napi temérdek tennivaló mellett Csepelen 

minden terület maga dekorálja a környezetét 

az ünnepnek és évszaknak megfelelően. Min-

dig jut egy-egy kedves mondat és mosoly egy-

másnak. a Kézenfoglak részleg dolgozói időn-

ként saját készítésű sütivel érkeznek otthonról 

a gondozottaink számára. De a nővérszobában, 

a konyhán, a szociális irodában is mindig van 

házi finomság, ami segíti a nehezebb napokat 

élőket. Ha öröm vagy bánat van, együtt sírunk 

és együtt nevetünk. Példaértékű a közösség, és 

én boldog vagyok, hogy a részese lehetek. 

O� O�: Mit üzensz az Olajág Otthonok lakói 

nak?

B. R.: Szeressenek élni! Még akkor is, ha oly-

kor nehéz, már unják vagy éppen nem látják 

a célt. Mert küldetés és cél mindig van, ha föl-

di szolgálatunk nem zárult még le. És ha már 

itt kell élnünk, ezt saját döntés alapján tehetjük 

úgy is, hogy jól érezzük magunkat, és úgy is, 

hogy nem. Válasszuk hát a jobbat! 

Szász Krisztina

Olajág Otthonok: Hogyan és mikor születik 

meg a döntés, hogy valaki az orvosi hivatást 

választja?

dr. Faddi Piroska: Az orvos már gyermekko-

runkban része az életünknek, hiszen időről idő-

re találkozunk vele, gyakran játszunk is orvosost. 

Valószínűleg sokan ebből az életkorból hozzák 

a másokon való segítés vágyát. 

Öten voltunk testvérek, tanyán éltünk; a csa-

ládom elmondása alapján már gyermekkorom-

ban orvosnak készültem „Én doktoj néni leszek!” 

felkiáltással. Nem emlékszem rá, de a családban 

ez megmaradt, és szinte adta magát, hogy or-

vosnak tanuljak. Az egyetemre azonnal felvettek. 

Kacérkodtam ugyan a gondolattal, hogy mező-

gazdasági gépészmérnök leszek, ezért jelentkez-

tem Drezdába, mert akkoriban egy hazai és egy 

külföldi egyetemre lehetett jelentkezni. Mindkét 

helyre felvettek, így döntésre kényszerültem, de 

valahogy olyan egyenes volt az út erre. 

O. O.: Valószínűleg jó döntés volt, hiszen 

sok éve van már a pályán.

F. P.: Mindennap történik valami, amire kíván-

csi vagy, ami holnapra derül ki, tehát várod a hol-

napot, felébredsz éjszaka, és azon gondolkodsz, 

hogyan gyógyul a páciens, hogy érzi magát. Ti-

zenhat éve dolgozom az újpalotai otthonban, és 

nagyon szeretem. 

Szeretem az időse-

ket, szeretek velük 

foglakozni, beszél-

getni. Az itt élőknek 

minden diagnózisa 

megvan a szakor-

vostól. Úgy látom, az 

a feladatom, hogy 

beszélgessek velük, 

elfogadjam és meg-

értsem a problémái -

kat. Szeretem őket megnevettetni. Az életből 

csak egy van, és erre próbálom az időseket is rá-

vezetni. Mindig van minek örülni. Ma finom volt 

az ebéd, szépen sütött a nap, jó volt a program 

és még sorolhatnám. Sétáljanak, beszélgesse-

nek, örüljenek az életnek!

O. O.: Mit üzen az Olajág Otthonok lakóinak?

F. P.: Jó helyen vannak, próbálják meg kihasz-

nálni, ami nekik való, ami szebbé teszi a minden-

napjaikat. Éljenek a lehetőségekkel, vegyenek 

részt a programokon, legyenek a közösség része. 

Mindennap örüljenek valaminek. Az apró örö-

mök fontosak és kitartanak.

Szász Krisztina

dr. Faddi Piroska

Orvosok az Olajág Otthonokban

Újpalota

Még akkor is tud mosolyogni, amikor fáradt� Azok közé az emberek közé tartozik, 
akik energiát adnak a beszélgetések, a velük való találkozások során� Egy orvos, aki 
már gyermekként ennek a hivatásnak szentelte magát, és aki hű maradt a pályához 
a mai napig, több mint tizenhat évvel a nyugdíjazás után� 
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len környezetemben volt alkalmam meghallgat-

ni, szükség esetén segíteni a drága kis öregeket. 

Nagyon vártam már ezt az idilli állapotot, amiben 

most vagyok, hogy többet tehessek értük. Tudato-

san készültem az önkéntes munkára, és ez okból 

kerestem meg az Olajág Otthonok vezetőségét. 

Sok-sok évet szeretnék még eltölteni a szeretetre 

méltó idős emberek életének picit jobbá tételével!

O. O.: Hogyan dől el, hogy egy-egy 

találkozó alkalmával mi lesz a ké-

szítendő dísz, egyéb tárgy?

A Szorgos Kezek Kreatív 

Alkotókör, amit több mint 

egy éve hoztam létre és 

vezetek, nagy sikernek 

örvend. a foglalkozáson 

készülő alkotások aktuális 

évszakhoz, eseményhez, 

ünnephez kötődnek. Álta-

lában havi témakörben gon-

dolkodom és tervezem meg 

a feladatokat, természetesen fi-

gyelembe véve a nehézségi fokot, idő-

igényességet és nem utolsósorban azt, hogy min-

denkinek meglegyen az öröme és sikerélménye 

az elkészítésben. a foglalkozás végén az elkészült 

munkákat lefényképezem, és mindenki boldogan 

magával viheti a saját alkotását.

O. O.: Mi a véleménye a lakókkal történő kö-

zös munkáról?

Az én kedves alkotótársaim 

hihetetlen aktivitással, lelkese-

déssel és akarattal állnak neki 

minden kihívásnak. a közösen el-

végzett munka csodálatos dolog, 

nagyra értékeljük mindannyian. 

Szeretettel, összetartozással, to-

leranciával tölt fel bennünket. Nagyszerű ez az ér-

zés. Imádom mindannyiukat!

O. O.: Kapott-e a valami maradandó élet-

bölcsességet, egyebet a lakóktól a közös tevé-

kenység során?

A Szorgos Kezek Kreatív Alkotókör minden 

résztvevője csodálatos ember. Az a hozzáállás, 

szeretet, ahogy megnyilvánulnak, példaértékű. 

Okosak és jók, intelligensek, szeretetre méltók. Is-

ten éltesse mindannyiukat nagyon sokáig!

O. O.: Hogyan ösztönözne másokat hasonló, 

önkéntes munkára?

Aki megérzi ebben a munkában a szépet és jót, 

azt nem kell ösztönözni. Nincs más teen-

dő: csak szeretni kell az idős embe-

reket. Természetesen a csalá -

domnak, a barátaimnak és 

ismerőseimnek elmond-

tam, néhány fényképpel 

illusztráltam is, mivel fog-

lalkozom a szabadidőm 

egy részében, amit meg-

hatónak és példaértékű-

nek ítélnek. Kívánom min-

denkinek, hogy tapasztalja 

meg a mai rohanó és ellent-

mondásos időkben ezt a csodála-

tos érzést. Boldog lesz tőle!

O. O.: Mit üzen az Olajág Otthonok lakói-

nak?

Az elmúlt egy évben az Olajág Otthonban el-

töltött óráimban nagyon jól éreztem magam. 

Tudom és látom, az itt dolgozó emberek hivatás-

tudattal végzik a munkájukat az Olajág Otthon 

öregjeinek érdekében. Kívánok 

minden itt lakónak békés, nyu-

godt és szeretetteljes életet! 

Baráti öleléssel

Kamondi Margit,  

a Szorgos kezek Kreatív  

Alkotókör vezetője

Olajág Otthonok: Kérem, meséljen aktív évei -

ről! Mi vezette a virágkötészethez, a kézmű-

vességhez?

Aktív éveim már gyermekkoromban 

megkezdődtek. 12-13 évesen 

tudtam, hogy gyermekekkel 

szeretnék foglalkozni. Mindig 

imádtam őket. Húszévesen 

bölcsődében, csecsemő- és 

gyermekgondozóként he-

lyezkedtem el, és megbecsül-

ten dolgoztam húsz évig ebben 

a szakmában. Ez idő alatt kitanul-

tam a virágkötő szakmát, amelyet kö-

rülbelül tíz évig hobbiból űztem a munka-

társaim, a családom és saját magam legnagyobb 

örömére. E szakma szeretete is a gyermekkoromra 

datálódik; nagyon kedveltem a virágokat, és talán 

még jobban szerettem alkotni. Nagyon sok szép 

emlékem van kisgyermekkoromból. a határban 

mezei virágból csokrocskák, kicsi koszorúk, bo-

gáncsból asztalkák, székecskék, ágyikók és min-

denféle apróságok készültek. Tehát a krea -

tivitásom nagyon korán kezdődött. 

Hatéves koromtól szünet nélkül 

kézimunkázom. Szinte mindent 

megtanultam, amit csak lehe-

tett: hímzés, horgolás, kötés, 

makramézás, subázás stb.

Negyvenéves koromban 

pályát módosítottam (a rend-

szerváltás körüli bizonytalan-

ságok miatt), akkor lettem virág-

kötő. Ez lett a második szerelmetes 

szakmám, ami nyugdíjaskoromig tartott. Az 

alkotás öröme a mai napig lenyűgöz. 

Ez idő alatt a gyermekeim felnőttek, családot 

alapítottak, és ha lehet mondani: hobbiból nagy-

mama lettem. Tehát aktív éveim meghatározói: 

a gyermekek és az alkotás.

O. O.: Mi ösztönözte arra, hogy az Olajág 

Otthonokat felkeresse, és önkéntesként tevé-

kenykedjen immár hosszú ideje?

Egy éve nyugdíjas lettem. Gyermekeim felnőt-

tek, az unokáim szépen cseperednek. Több időm 

és lehetőségem nyílt régóta dédelgetett álmom 

megvalósítására, hogy idős emberekkel foglal-

kozhassam. Ők mindig vonzódtak hozzám, és én 

ezt nagy szeretettel fogadtam. Korábban a mun-

kám és a családom minden időmet lekötötte, így 

csak a virágboltban, ahol dolgoztam, és a közvet-

A szeretet a lételeme

Határozott, öntudatos, magabiztos nő, aki pontosan tudja mit szeretne elérni, hogyan 
szeretné élni a nyugdíjas éveit� Nem kérdés! Aktívan, ahogy azt korábban tette� 
Így került önkéntesként is hozzánk, és a legnagyobb örömünkre évek óta készíti 
a lakókkal a szebbnélszebb kézműves tárgyakat�

Életem  
mottója:  

Azért születtem, hogy 
szeressek és szeretve 

legyek!
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Olajág Otthonok: Meséljen, kérem, a jégtán-

cos múltról!

Jérôme Ágota Hilda: Az iskolában balettoz-

tam, népi táncoltam, ott kezdődött a mozgás és 

a tánc szeretete. Sajnos a szívizomgyulladásom 

miatt a balett félbeszakadt, de az űrt kitöltötte 

a jégtánc. a hatvanas években kezdtem a műjé -

gen, ahol volt egy tánckör régi jégtáncosok rész-

vételével. Ott karoltak fel 16 éves koromban. 

1963-ban leérettségiztem, műszakirajz-tan-

folyamra jártam, amit nagyon szerettem, de az 

életem a jégtánc volt. Nem voltam egyesületi 

tag soha. a hetvenes-nyolcvanas években volt 

a fénykorom. Nem versenyeztem, hanem bemu-

tatókat tartottunk. Rengeteget gyakoroltunk, ren-

dezvényekre hívtak bennünket. a jégtánc mellett 

Regős Pálnál megtanultam pantomimezni is. 

Reggel 7-re dolgozni jártam, majd pantomim -

próba, este 10-kor jégtáncpróba.

O. O.: Rendkívül pörgős, tartalmas minden-

napok voltak.

J. Á. H.: Igen. a zene és a tánc a mindenem 

a mai napig. a zene és a tánc szerelmespár. Há-

rom és fél éve hagytam abba a jégtáncot, mert 

úgy gondolom, addig kell abbahagyni, amíg az 

ember még biztos magában, amíg elesni tud. 

Esni előre kell, nem szabad hátra. De táncolni na-

gyon szeretek a mai napig. 

O. O.: Mi üzen az Olajág Otthonok lakói-

nak?

J. Á. H.: Nem szabad semmit túl komolyan 

venni. Ne azt várják, hogy mások változzanak 

meg, hanem ők próbáljanak úgy változni, ahogy 

nekik jó. Egyenek-igyanak, ami jólesik, élvezzék 

az életet!

Jérôme Ágota Hilda 

Francia ősökkel büszkélkedhet

Vibráló, cserfes személyiség, rendkívül szórakoztató vele beszélgetni� a zuglói 
otthon kávézójában mesélt nekem jégtáncos múltjáról� a beszélgetést követően 
elbúcsúztunk, és csak néztem földbe gyökerezett lábakkal, ahogy 72 évesen, 
kettesével véve a lépcsőfokokat, szó szerint felszaladt az emeletre� 

Negyven évig a belvárosban élt, 92 évesen költö-

zött a zuglói Olajág Otthonokba, amit élete leg-

biztosabb döntésének gondol, és nagyon elége-

dett. Erzsi nénit az intézmény dolgozói meghitt 

hangulatban, tortával köszöntötték. 

Egyszerű polgári családból származik, var-

rónőnek tanult, majd könyvkötő szakképesítést 

szerzett. 35 évig dolgozott az Athenaeum Nyom-

dában, nagyon szerette. Elmondása szerint régen 

rengeteg könyvet olvasott, főleg életrajzi törté-

neteket, ma már jobban kedveli a rádióhallgatást 

és televízió-nézést, így követi a világ eseményeit.

„Hogy mi a hosszú élet titka? Talán az, hogy 

örökké dolgoztam, önálló voltam, szerettem 

sportolni, táncolni, és mindig odafigyeltem, hogy 

sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasszak” – vallja 

Erzsi néni.

Sok boldogságot, jó  

egészséget kívánunk neki!

Isten éltesse Erzsi nénit!

Csécsi Zsófia

Le a kalappal! 

Százéves lett Erzsi néni 

2017� november 17én családi körben ünnepelte századik születésnapját a kitűnő 
egészségnek örvendő Sramek Károlyné Erzsi néni�
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Ismerkedésünk labda-

játékokkal kezdődött, 

majd ezt követően 

a lucázást, egy régi 

szép hagyományun-

kat elevenítettük fel. 

Bodza Klára és éne-

kes dalköre, valamint 

a kis ovisok zenekarrá 

alakultak, és dalolva 

mentek oda a terem-

ben lévő „lakóhoz”. a könyvtárterem a „Luca, Luca, 

kitty-kotty, kitty-kotty” dallamától csengett, ami na-

gyon tetszett a gyerekeknek. Derűvel, vidámság-

gal, nevetéssel telt az idő. Kézműves-foglalkozás is 

volt, a kislányok pártát, a kisfiúk csákót készítettek, 

eközben karácsonyi énekekkel, zongorakísérettel 

hangolódtunk az ünnepekre. Változatos progra-

mok tették felejthetetlenné a találkozást, amit foly-

tatni fogunk lakóinkkal és a gyerekekkel jövőre is.

Csécsi Zsófia

„Együtt lenni jó!” –  
avagy kor, határok nélkül

Legó, plüss és csingiling…

November 17én első alkalommal érkeztek hozzánk kisgyerekek a Meseház 
Óvodából a zuglói Olajág Otthonba, egy közösen eltöltött délelőtti foglalkozásra 
lakóinkkal� Egyre inkább elidegenedő világunkban fontosnak tartjuk, hogy 
a különböző korosztályok képviselői találkozzanak és megismerhessék egymást� 

Kultúra, szabadidő, programok

Gyermekcsicsergés az otthonokban

Immár három otthonunkban – Törökbálinton, Zuglóban 
és Csepelen – töltenek együtt kéthetente tevékeny, vidám, 

programokkal teli órákat a lakók óvodásokkal. 

Szebbnél szebb asztali díszek születtek már, le-

vélből sündisznó, kislányoknak párta, kisfiúknak 

csákó, de volt közös ének, tánc és torna, bábjáték, 

mesemondás, és a nevetéstől kicsorduló köny-

nyek mellett az is megtörtént, hogy „Lívia farkas” 

(Matos Lívia kolléganőnk alakításában) mellé áll-

tak a gyerekek a kismalacok helyett. Hát ennyire 

szerethető nálunk még a farkas is! Nem véletlen, 

hogy szeretnek nálunk lenni a kicsik.
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Mindig szívügyem 

volt a  fiatal korosztály 

bevonzása intézmé-

nyünk életébe egy-

egy műsorral. Ám 

idén októbertől vala-

mi egészen rendkívüli 

módon valósul meg 

törekvésünk, amely-

nek megálmodója 

Csiki Nóra képzési 

igazgató, létrehozója 

Szász Krisztina mar-

ketingvezető, akiknek 

ezúton is köszönjük 

munkájukat. 

Ezek az alkalmak az 

óvodákkal való szoros 

együttműködés kere-

tén belül jöttek létre, 

amikor is tíz-tizenöt 

kisgyermek látogat el 

hozzánk, és egy két -

órás programon vesz-

nek részt. 

Engedjék meg, 

hogy egy ilyen ese-

mény hangulatát fel -

idézzem az önök szá-

mára.

Foglalkozásunk helyszíne egyik társalgónk, 

amely ezúttal Olajág Kerekerdővé változott, ahol 

az erdei állatok népes hada él. 

Lakóink nagy izgalommal várták a gyermeke-

ket, napokkal előtte kezdték elkészíteni a kézzel 

készített kis ceruzatartókat. 

Miután megérkeztek a kicsik, először intézmé-

nyi utazásra invitáltuk őket, megtekintettük a ret-

ró konyhát, ahol nagy csodálkozást váltott ki a ha-

talmas rádió, a lábbal hajtható varrógép, a régi 

szódásüveg és még sok minden más, amelyekről 

lakóink mesélték el, mire és hogyan használták.

Ezután megérkeztünk foglalkozásunk helyszí-

nére, ahol a gyermekeket tíz hónapos kisfiával 

már várta Kiss Borbála énekes, aki már több in-

tézményi eseményen vett részt önkéntesként. Így 

0–99 éves korig minden generáció egy helyen, 

egy időben képviseltette magát. Az óvodások és 

az idősek egyaránt nagyon örültek a kisfiúnak. 

Egy rövid ismerkedős játék után Bori állatos éne-

kekkel készült, körjátékokat játszottunk, majd elvo-

natoztunk az Olajág Kerekerdőbe, ahol vendégség 

várta őket. a vendéglátásnál igyekeztünk minél 

vonzóbbá tenni a zöldségeket, gyümölcsöket. Így 

készült süni a körtéből és szőlőből, és krokodil az 

uborkából és répából. 

Nagy sikere volt ezeknek a csemegéknek, és 

lám-lám, még a répa és az uborka is elfogyott. 

Róza néni bölcsességeivel még inkább ösztönöz-

te a gyermekeket az egészséges csemegék elfo-

gyasztására. Így tudták meg, hogy a répa renge-

teg A-vitamint tartalmaz, amely jótékony hatással 

van a látásra, és hogy „mindennap egy alma az 

orvost távol tartja”. 

A nagy lakoma köz-

ben betoppant Matos 

Lívia farkas koma, aki el-

panaszolta, hogy meny-

nyire éhes már, és hogy 

járt pórul a malacokkal. 

Elkezdődött interak -

tív bábelőadásunk 

a há  rom kismalac me-

séjével. a gyermekek 

reakciói mindannyiun-

kat megmosolyogtat-

tak. 

Nagyszerű példa arra, hogy mennyire magu-

kévá teszik a gyerekek az idősek szavait: amikor 

a mesében a farkas azt mondta: „Nem látom 

a malacot”, az egyik kislány a közönségből bekia -

bálta: „Akkor egyél répát!” Természetesen volt, 

aki a vegyes táplálkozást támogatta, az „Edd meg 

a malacot!” felkiáltással. 

A bábelőadásba a gyerekek is bekapcsolód-

tak, például a malacok házainak megépítésével.

Jó volt látni, ahogy időseink a szárnyuk alá 

vették a bátortalanabb csemetéket, így ők sem 

maradtak ki a közös élményből. 

A kerületi összevont óvodák vezetőjével törté-

nő egyeztetésünk alapján – mely szerint a kerü-

let huszonhét óvodája ellátogat hozzánk – még 

sok ilyen alkalomban lesz részünk. Lelkünk tele 

tervekkel, ötletekkel, megvalósuló közös esemé-

nyekkel. Izgalommal várjuk a további élménye-

ket, és azokról szívesen hírt is adunk. 

Barkó Anikó Beatrix

Óvodások a csepeli otthonban
„Minden ország jövőjét a gyermekek biztosítják. Az idősek 
pedig olyan bölcsesség birtokában vannak, amelyre az 
egész társadalomnak szüksége van.”  (Paulo Coelho)

Csodálatos esemény, amikor ez a két korosztály találkozik� Kedves, megható pillanatok 
ezek, amikor a gyermekek nyitott lélekkel, csillogó szemmel hallgatják a szépkorúak 
történeteit, amikor a szépkorúak teljes odaadással fordulnak a kisgyermekekhez�
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Október 6-án Gyu-

lai Erzsi énekesnő és 

Ráthy József zenész 

készült egy szép slá-

gercsokorral, amely 

régi táncdalokból és 

majdnem elfeledett 

nótákból állt. Műso-

ruk második felében 

kívánságkosár volt, 

így lakóink kérésére 

hangzottak el a dalok. 

Nagyon jó hangulatú 

volt a délután, hiszen 

szinte mindenki együtt énekelt Gyulai Erzsivel, 

akit fiatalkora óta ismernek és kedvelnek. Az az-

óta eltelt több évtized ellenére hangja csöppet 

sem változott, így a dalszövegek hatására a hall-

gatóság harminc-negyven évet visszarepülhetett 

az időben. 

Nem először érkezett már hozzánk a kis csapat, 

hogy velünk töltse a délelőttöt. Kedves lakóink 

a könyvtárban várták az óvodásokat, ahol előké-

szültünk a fogadásukra. Az első program a Ha-

mupipőke című mesefilm volt, amit közös játék 

követett, amely során segítettek Hamupipőkének 

szétválogatni az összekeveredett magokat. a lel-

kes munka összekovácsolta az asztaltársaságot, 

ahol lakók és gyerekek együtt gyűjtögették külön 

poharakba a magvakat. Fekete Zoltánné Erika 

néni elmondta, hogy az ő idejében hogyan me-

sélték a Hamupipőkét. Ezt a gyerekek csendben, 

nagy odafigyeléssel hallgatták végig.

A közös program folytatásaként őszi asztali 

díszt készítettek, amit a gyerekek nagy lelkese-

déssel el is vittek óvodájukba.

Jó idő lévén közös sétával zártuk a délelőttöt.

Cziráki Nóra

Óvodások a törökbálinti otthonban

Október egyik délelőttjén csivitelő gyerekzaj visszhangzott a folyosón� a törökbálinti 
angol óvoda egyik csoportja látogatott el hozzánk�

Nálunk ugyan minden nap arról szól, hogy örömet okozzunk a velünk élő időseknek, de októberben 

még többet akarunk adni mindenből. Az idősek napja és hónapja minden évben alkalmat ad arra, 

hogy azoknak a szervezeteknek is köszönetet mondjunk a lakók, a dolgozók és a vezetőség nevé-

ben, akik nap nap után a segítségünkre vannak, illetve azoknak, akik még több életet, örömet hoz-

nak az otthonokba. Adományoztunk GPS-készülékeket a mentőszolgálatnak, támogattunk kórházat 

és nálunk is gyakran megforduló terápiás kutyákkal foglalkozó vállalkozást. Idén minden otthonunk 

környékén a helyi önkormányzat segítségével egy-egy óvodát választottunk ki. Játékok, láthatósági 

mellények, kerti térelválasztó – és még sorolhatnánk, mi mindennel sikerült örömet okozni azoknak 

a gyerekeknek, akik gyakran látogatnak el az otthonokba, hogy mosolyt csaljanak az idős arcokra.

Színes október, az idősek hónapja

Az Olajág Otthonokban minden évben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ok  tó 
ber  ben ne csupán a levelek legyenek egyre színesebbek, hanem az otthonainkban 
szervezett programok is� 

Idősek napja az újpalotai otthonban
Az idősek hónapja alkalmából – immár nem először –  

októberben több rendezvénnyel vártuk lakóinkat.

Október 2án Simon Attila zongorista hozott nekünk egy szép műsorösszeállítást� 
Régi slágerszerzők dalai hangzottak el az egyórás előadás alatt, amelyet a hallgatóság 
rendkívül élvezett�
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„Amikor aktív időskorról 

beszélünk, azon azt értjük, 

hogy az évek múltával ne 

kevésbé, hanem még job-

ban éljünk mindazzal, amit 

az élet tartogat: a munkahe-

lyen, otthon vagy a társada-

lomban, közösségekben is” 

– fogalmaz a dokumentum.

Az Olajág Otthonok is ezen irányelvek mentén 

próbálja az idősek figyelmét felhívni mindazon 

lehetőségekre, amelyek még mint jövő és fel -

adat állhatnak előttük. Erről is beszéltek ünnepi 

köszöntőjükben Balogh Márta és Pálvölgyi Móni-

ka intézményvezetők, majd fölhívták az ünneplő 

közösség figyelmét arra, hogy a lelki egészség 

megőrzésében milyen fontos a vidámság, a mo-

soly, a zene, a tánc és nem utol-

sósorban a finom édességek. 

Ennek bizonyítékául kiváló édes 

és sós süteményekkel, valamint 

málnaszörppel láttuk vendégül 

a megjelenteket. Zenéről Hor-

váthné Haberle Erika és Juhász László meghívott 

előadóművészek gondoskodtak, akik nem elő-

ször léptek fel az otthonokban. Oly nagy kedvvel 

és – ahogy lakóink is megállapították – szeretet-

tel szórakoztatták különböző műfajú örökzöld 

dallamokkal a közönsé-

get, hogy mindannyiunk 

örömére a táncparkett is 

megtelt.

Balogh Péter

Idősek napja a zuglói otthonokban
Idén október 11-én köszöntöttük kedves lakóinkat  
a zuglói otthonokban az idősek napja alkalmából

 
Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
(Reményik Sándor)

Az ENSZ közgyűlése 1991ben nyilvánította október 1jét az idősek világnapjává� 
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO által megfogalmazott dokumentum 
áttörést hozott az idősügyben, mert először gondolkodik az idős emberről a maga 
emberi teljességében� a program hangsúlyozza, hogy a figyelmet az emberi 
élet kiteljesedésére kell fordítani, és nem kizárólag a szociális és egészségügyi 
vonatkozásokra leszűkíteni� 

Október 19-én az Operaház nagykövet asszo-

nya, Ardó Mária, és az ismert zongoraművész, He-

gedűs Valér hozta el nagyszerű műsorát az idősek 

előtt tisztelegni. Szép operaslágerek hangzottak 

el vetítéssel egybekötve. Így a lakók élvezhették 

a híres tenorok, Domingo, Pavarotti és Carreras 

csodálatos hangját is. a műsort vastapssal zárták, 

a gratulálók sora jelezte a közönség elégedettsé-

gét. 

Rácsné Leskó Ildikó
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A RaM Colosseum nevét Radnóti Miklósról kapta, 

aki egy kis lakásban lakott a közeli Pozsonyi úton 

feleségével, Gyarmati Fannival. Az asszony élete 

végéig abban a lakásban élt, halála után az ere-

deti bútorzatot és a költő használati tárgyait ide-

hozták. Megnéztük ezt a kicsiny lakásmúzeumot 

is, amely 2015-től emlékezteti a színház látogatóit 

Radnóti Miklósra.

A RaM Colosseum közel másfél évtizedes mű-

ködés után mára az egyik legismertebb fővárosi 

kultúrpalotává vált. Köszönhető ez annak, hogy 

2011 áprilisától a híres ExperiDance táncszínház 

kapta meg a lehetőséget, hogy műsorpolitikát 

tervezzen az új budapesti nagyszínháznak, és saját 

repertoárja mellé magyar és nemzetközi vendég-

produkciókat fogadjon, koprodukciókat hívjon 

életre. Így lett a RaM Colosseum a főváros első 

élményszínháza, amely évről évre több mint száz-

ezer nézőt örvendeztet meg egyedi műsorpoliti-

kájával. Céljuk – az érték és élmény jelszavával – az, 

hogy, kihasználva az épület adta különleges lehe-

tőségeket, az önálló, multifunkcionális színházi és 

rendezvényteret, bővítsék a főváros kínálati pa-

lettáját. Így ezen a helyen egyenrangú műfajként, 

egymást erősítve jelenhet meg a tánc, a próza, 

a komolyzene, a musical, a könnyűzene és a cir-

kusz világa. 

Mi is ízelítőt kaptunk a színház lehetőségeiből, 

amikor megnéztük a Madách Tánc- és Színmű-

vészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola előadásában Csajkovszkij a diótörőjének 

musicalfeldolgozását. Az EuroPAS-díjas Madách 

Musical Táncművészeti Iskolát és Szakközépisko-

lát  2001-ben alapította Sárközi Gyula, a Magyar 

Állami Operaház korábbi magántáncosa és ba -

lett  mestere, a Magyar Táncművészeti Főiskola 

egykori tanára, docense és a Madách Színház 

tánckarának művészeti vezetője. Az iskola komp-

lex képzésének keretében többféle tagozaton 

több mint négyszáz növendék tanul óvodáskortól 

egészen 22 éves koráig. 

Az iskola diákjai rendszeresen fellépnek kü-

lönböző színházi produkciókban. Ez a gyakorlat 

a mostani bemutatójukon is érezhető volt: a ko-

reográfia remek volt, jól lehetett követni a történe-

tet. a pörgős, lendületes táncok, a kiválóan eltalált 

díszletek, a fények és a zene minket is elvarázsol-

tak, ahogyan a táncjáték nagyszámú gyermek né-

zőjét is. Az ismert álommese legnagyobb varázs-

lata ezúttal talán mégis az volt, hogy korosztálytól 

függetlenül, időseknek és kisgyermekeknek egy-

aránt kiváló szórakozást nyújtott. a nézőtéren kü-

lönleges hangulat uralkodott, mert ezen az estén 

mindenki tökéletesen elfeledkezett az akár het-

ven-nyolcvan év korkülönbségről is…

Balogh Péter

Diótörő a RaM Colosseumban
Zugló

Egy barátságtalan, esős novemberi napon látogattunk el a RaM Colosseumba – de 
a színház ünnepi öröme elfeledtette velünk a borús időjárást, hazafelé már észre 
sem vettük a felhőket� 

Idén Arany János 200. és Szabó Magda 100. szü-

letési évfordulója van, ennek állít méltó emléket 

a PIM.

A két kiállítás a magyar múzeumok között is 

kiemelkedően interaktív. Érdekes életrajzi részle-

tek, ötletes megoldások és érzékenyítés – ez jel-

lemzi a tárlatokat. 

Még ha sok idő volt is bejárni és elolvasni min-

dent, az élmény megérte, és az emlékek kárpó-

toltak fáradtságunkért.

Sztanev Zsolt

0

Látogatás a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban

Csepel

Október 19én délelőtt indultunk lakóinkkal a Petőfi Irodalmi Múzeumba�  
Ez az alkalom több volt mint kirándulás: emlékezés és visszatekintés� 
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A Duna partján, a Szent Ilona-öbölben találha-

tó Magyarország egyik egyedi látványossága, 

a hajógyűjtemény, ahol a Zoltán és a Neszmély 

gőzhajókat járhattuk be szakavatott hajós szak-

ember vezetésével. a legöregebb, az 1869-es 

építésű Zoltán gőzhajón a hajózás és a hajósok 

mindennapi életét bemutató gazdag anyagú ha-

jótörténeti kiállítás látható. a Neszmély gőzösön 

működő gőzgép várja a látogatókat, ahol a hajó-

gépészek életébe pillanthatunk bele. a különle-

ges hajósmúzeum létrehozóinak és működtetői-

nek célja, hogy hajóik fennmaradását és értékeit 

minél tovább megőrizzék és bemutathassák az 

utókornak. Meglévő hajóik folyamatos felújítás 

alatt állnak, és az újak megszerzése is állandó. 

Ilyen például a nemrégiben a Balatonról a Sión 

át idehozott Balaton (régi Beloiannisz) motoros 

hajó vagy a szintén teljes felújításra szoruló Petőfi 

gőzhajó.

Megcsodálhattuk a község gótikus stílusú re-

formátus templomát is, amelyet még Mátyás ki-

rály nagy építkezéseinek idején XIV. századi ala-

pokra építettek. 

Ebédidőben a Zöldkakas étterem vendégsze -

re  te  tét élvezhettük, ahol lehetőségünk nyílt 

a nesz  mé  lyi borok megkóstolására is. Jellem -

zően csak fehér borokat termelnek errefelé, 

a char  donnay, az olaszrizling, a zöld veltelini, az 

Irsai Olivér, a cserszegi fűszeres, a tramini és az 

ottonel muskotály a legismertebbek.

Hazafelé a híres pilisvörösvári Emil cukrászdá-

ban álltunk meg fagylaltozni. 

Balogh Péter

Kirándulás Neszmélyre

Zugló

Idei őszi kirándulószezonunk legérdekesebb úti célja a híres borvidéken megtalálható 
kü  lönleges, műszaki jellegű, de mindenki érdeklődésére egyformán számot tartó 
Hajóskanzen�
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Kirándulás a Normafára

Nyáron nagyon jót 

kirándultunk a Nor-

mafán, ezért úgy 

döntöttünk, hogy 

meg  látogatjuk az 

őszbe borult helyet 

is. Sajnos a hűvös 

időben már nagyon 

nehéz rávenni la-

kóinkat a szabadté-

ri kirándulásra, de 

a leglelkesebbek így 

is elkísértek minket, 

és szép nagyot sétál-

tunk a hulló levelek közt. Csodáltuk az ősz színeit, 

és jót beszélgettünk, miközben kirándultunk.

Sütő-Nagy Kinga, Oláh Csilla

Mátyás téri kirándulások

Kirándulás  
az Ötvenhatosok terére

A ködös időben az Ötvenhatosok terére mentünk 

kirándulni. Megnéztük a forradalom emlékművét 

és megemlékeztünk az 1956-ban történtekről. 

Lakóink elmesélték, hogy ők hogyan emlékez-

nek, honnan értesültek az eseményekről, hol vol-

tak a forradalmi Magyarországon. Érdekes volt 

hallgatni személyes történeteiket a ködbevesző 

emlékmű mellett.

Ezeknek a mulatságoknak a hangulatát szerettük 

volna feleleveníteni a mi kis közösségünkben az 

o k t ó b e r b e n 

m e g r e n d e -

zett szüreti bálunkon, amelyre 

nagyon készültünk lakóinkkal. 

Krea  tív klubunkon megcsináltuk az év szőlő-

termését is; a résztvevők örömmel festegették 

a szőlőszemeket és vágták ki színes papírból 

a jellegzetes szőlőleveleket. Az elkészült fürtöket 

jelképes lugasunkra aggattuk fel, hogy dekorá-

cióként szolgáljanak mulatságunkon. Délutánra 

megérkezett állandó hangulatfelelősünk, Seres 

József, aki szokásához híven népszerű slágereket 

játszva szórakoztatott bennünket. Természetesen 

gondoskodtunk egy kis inni- és harapnivalóról 

a nagy mulatozás közben, így a szüret jelképe-

ként szőlőlevet szolgáltunk fel 

frissítőként, valamint frissen sült 

pizzával ké-

szültünk azok-

nak, akik megéheztek. Az ínycsiklandó ételből 

jutott azoknak is, akik állapotuk miatt nem tudtak 

részt venni a vigasságon, így ők is részesei lehet-

tek az ünnepségnek. 

A hangulat fergetegesre sikerült, és mint min-

dig, most is megmozgattuk lakóinkat és táncba 

hívtuk a leglelkesebbeket. Egy vidám, jó hangu-

latú délutánt töltöttünk el együtt, amelyet, remél-

jük, sokáig fogunk emlegetni.

Sütő-Nagy Kinga, Oláh Csilla

Szüreti mulatság a Mátyás téren

A szőlőszüret munkából őszi hagyománnyá változott, amely szokás az érett sző  lő 
termés összegyűjtésének munkafolyamata és a szőlő feldolgozásának kezdete� Ré 
gen a szüret társas esemény volt, amelyre a családok egész évben készültek� Ak 
ko  riban ez egy egész közösség – falvak, szőlőhegyek – közös ünnepe volt, amelyet 
a nap végén mulatságok zártak� 

Selényi Zoltánné Ilus néni augusztusban elvesz-

tette szeretett nővérét, így már csak sógornője 

maradt hozzátartozói közül. Emi néni szintén az 

Olajág Otthonok egyik intézményében él, de 

sajnos egyre bizonytalanabbul mozog. Megszer-

veztük a találkozásukat, és elkísértük hozzá Ilus 

nénit. Egy kellemes délelőttöt töltöttek el együtt, 

Emi néni még finom paprikás krumplit is főzött 

ebédre. 

Családi kapcsolatok  
ápolásának elősegítése

Mátyás tér

Mindig igyekszünk segíteni lakóinknak abban, hogy tartani tudják családjukkal 
a kapcsolatot, ám néha ez csak nehézségek árán kivitelezhető� 

OO_mag_17Q4_mv.indd   24-25 2017.12.03.   19:15:24



26 27

Műsora nagyon aktuális és színes, hiszen nem-

csak a legnevesebb operákból hallhatunk tőle 

részleteket, de előadását megtűzdeli személyes 

történetekkel, népszerű operettslágerekkel és 

irodalmi művekkel. Mostani látogatásakor is hall-

hattunk néhányat 

saját versei közül 

és nagy költőink 

műveiből is, ame-

lyeknek fő motí-

vuma az idősek 

dicsérete volt. 

Előadása ismét 

nagy sikert aratott, 

lakóinkat lenyű-

gözte hangjával, 

közvet lenségé-

vel pedig mindig 

bensőséges han-

gulatot tud kiala-

kítani. a csodás 

műsor után egy 

kis süteménnyel 

és üdítővel ven-

dégeltünk meg 

mindenkit.

Sütő-Nagy Kinga, Oláh Csilla

Így, ismerve a magyar flórát, mindig oda viheti 

méhcsaládjait, ahol valamelyik mézelő növény vi-

rágzik. Bemutatta használati eszközeit: a füstölőt, 

a fedelező villát, a fejvédő hálót és kesztyűket, 

amelyeket a bátrabbak fel is próbálhattak. Meg-

mutatta egyik kaptárát belülről is, elmagyarázta, 

mi az a propolisz, amelyből a méhek a lépsejte-

ket készítik. Legnevezetesebb mézei a pohánka-, 

az akác- és a facéliamézek, de készít különleges 

ízesítésű – például mentás, csokoládés – méze-

ket is. Ezeket mind megkóstolhattuk. Érdeklődő 

lakóinknak kiosztotta a mézeket ismertető tájé-

koztató lapokat. Ismertette azokat a módszereket, 

amelyekkel sajnos hamisítani szokták a mézet. 

Elmagyarázta, hogyan tudjuk megkülönböztetni 

a piacon az igazi termelői mézet ezektől a hami-

sítványoktól. Olivér előadásán egy igazán különle-

ges és izgalmas szakmát ismerhettünk meg, az ál-

tala elmondottak mindannyiunk számára érdekes 

és hasznos információk voltak. Köszönjük szépen! 

Balogh Péter

Pánti Anna  
idősek napi koncertje a Mátyás téren

Pánti Anna operaénekesnő már több alkalommal járt nálunk a Mátyás téren, és mivel 
lakóink mindig nagyon élvezték a koncertjét, így arra gondoltunk, hogy az idősek 
világnapja alkalmából újból meghívjuk� 

Mézes élet  
– előadások a méhészetről és a mézről

Zugló

Szabó Olivér makói méhész előadásai során rengeteg érdekességet mondott el kü 
lön  leges foglalkozásáról� Családjában apáról fiúra szálltak a mesterség ismeretei és 
fo  gásai; most ő a legfiatalabb művelője� Megtudhattuk, hogy úgynevezett rakodós 
kap  tárakat használ, amelyek könnyen mozgathatók és szállíthatók� 
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Új, kéttagú fellépő páros mutatkozott be, akik húz-

ták a talpalávalót. Közös körtánccal kezdtünk, ahol 

lakók és dolgozók együtt táncoltak. Volt olyan 

kedves lakónk, aki a táncolás hevében botját is 

eldobta, hogy feleségét megtáncoltassa. Pihenés-

képpen a zenészek a lakók kívánságára eljátszot-

ták saját nótájukat, ami emelte a hangulatot.

A mulatság végére mindenki kellően elfáradt, 

de mosolygó arccal indultak el kipihenni ezt 

a kellemes fáradtságot…

Cziráki Nóra

Törökbálinti szüreti mulatság

Október 5én Lipemlopom a szőlőt… címmel szüreti mulatságot hirdettünk 
a lakóknak� Szőlőindás lugas alatt foglaltak helyet az idősek, akiket szőlő, pogácsa 
és bor várt az asztalokon, hogy előadás alatt is tudják „lipnilopni”, csipegetni 
a harapnivalót�

De mi történik más országokban?

Olaszországban panettone, azaz karácsonyi 

kalács mindig kerül az asztalra, amelyet idén az 

Olajág Otthonok lakói is megkóstolhatnak, így 

együtt utazhatunk Olaszország tájaira. Rengeteg 

halat fogyasztanak. a gyerekeknek a jóságos bo-

szorkány, Befana osztogatja az ajándékot.

Nagy-Britanniában a karácsony az év legfon-

tosabb ünnepe, színes fénybe borulnak a terek, 

házak, díszt öltenek magukra a fenyőfák, hatal-

mas kötött zoknik lógnak a kandallók párkányán, 

és pulyka, majd karácsonyi puding kerül az asz-

talra.

Finnországban természetesen a hering az ét-

kezés csúcsa, majd rozskenyérben sült sonka és 

sült krumplikása következik. Édességként mézes 

és gyömbéres süteményeket fogyasztanak. 24-e 

náluk is szigorúan a családé, rokonlátogatóba 

csak másnaptól indulnak. Érdekesség, hogy az 

asztalt karácsony éjszakára sem szedik le, hogy 

a karácsonyi manóknak is legyen mit csemegéz-

niük.

Görögországban, ahol minden ünnep felfo-

kozott hangulatú, a karácsony is tizenkét napnyi 

folyamatos ünneplésből áll. Érdekes módon itt is 

megjelennek a manók a hiedelemvilágban, de 

a Föld mélyén élnek, és cseppet sem kedvesek. 

Az elűzésükre gyújtott tűz hamuja varázserővel 

bír, a bő termés záloga. Az étkezés rendkívül bő-

séges, ahogy az Zorba gyermekeinél megszo-

kott.

Az Olajág Otthonok minden lakójának és dol-

gozójának kellemes, békés, szeretetben gazdag, 

finomságokban bővelkedő ünnepeket kívánunk!

Az Olajág Magazin szerkesztősége

Ünnepek más nyelveken

December hava az ünnepekről szól� Legyen az hanuka vagy karácsony, a csoda, 
a gyertyafény, a szeretet és az összetartozás mindenütt jelen van� Az Olajág 
Otthonokban is kiemelt időszak ez, közös gyertyagyújtással, fánk és bejglievéssel� 
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Annak érdekében, hogy ha megkívánták, az 

olvasók is el tudják készíteni a finomságokat, 

megosztjuk önökkel a recepteket.

Bolognai szósz – ahogy a főigazgató úr készíti

Hozzávalók (4 személyre):
1 nagy fej hagyma
4-6 gerezd fokhagyma
10 dkg füstölt hús
50 dkg darált hús (inkább soványabb)
15 dkg csirkemáj
2-3 szál sárgarépa
2- 3 szál zöldség
szárzeller (vagy halványító zeller)
száraz fehérbor vagy húsalaplé
paradicsompüré
só, zellerzöld, petrezselyem,  
bazsalikom (opcionálisan erős paprika)
parmezán sajt 

Elkészítés:

Olajon megdinszteljük az apróra vágott 

hagymát és fokhagymát, majd rátesszük a füs-

tölt húst. Amikor a hagyma aranysárga és átvette 

a hús ízét, rátesszük a darált húst és a zöldségfé-

léket. A zöldségféléket minél apróbbra érdemes 

aprítani, hogy minél előbb összeessenek. Amikor 

már minden puha, felöntjük a paradicsomszósszal 

és beletesszük a zöldfűszereket és a sót. Aránylag 

hosszú ideig kell főzni, és 10-15 perccel azelőtt, 

hogy levennénk a tűzről, beletesszük a csirkemá-

jat, illetve még néhány 

gerezd fokhagymát. Íze-

sebb, ha nem csak a te-

tejére teszünk parmezán 

sajtot, hanem a szószba 

is reszelünk belőle.

A hozzá készülő, al 

den  téra főzött tésztát 

érdemes vajjal és pet-

rezselyemmel össze-

forgatni, nagyon finom 

lesz tőle!

Túrófánk (falatfánk, kanalas fánk vagy egérke)

Hozzávalók:
0,5 kg félzsíros túró
3 db egész tojás
20 dkg finomliszt
1 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
1 ek porcukor
1 kk só
1 egész kezeletlen vagy 
biocitrom lereszelt héja 

Elkészítés:

A hozzávalókat egy ke-

verőtálban alaposan elke -

ver  jük, és hűvös helyen 

leg  alább egy órát pihentetjük. Olajat melegítünk 

180 fokra, a tésztát evőkanállal szedjük bele na-

gyobb mogyorónyi adagokban. Tálalása fris-

sen-melegen ajánlott, vaníliás porcukorral meg-

hintve.

A csepeli otthon Kondér körének ajánlásával 

jó étvágyat mindenkinek!

Szász Krisztina, Sztanev Zsolt

Egy szép ígéretet teljesítettek ezen a napon. Ká-

rász Róbert egy korábbi ATV-s élő beszélgetés 

során megígérte a főigazgató úrnak, hogy eljön 

és főz valami finomat a lakókkal közösen. Már 

reggel megkezdődött a sürgés-forgás, mindenki 

készülődött. 

Vendégeink délelőtt tíz órakor érkeztek. a jó 

hangulat, a kedves fogadtatás természetes volt, 

hiszen megtiszteltetés, hogy ez az esemény cse-

peli intézményünkben történhetett meg. 

A bolognai spagetti mellett, amelyet Kárász 

Róbert műsorvezető és dr. Szirmai Viktor főigaz-

gató úr közösen készítettek el, a csepeli Kondér 

kör gondoskodott lakóinkról és dolgozóinkról fi-

nom túrófánkkal.

A jó hangulatot – Kollár László vezetésével – 

Nefelejcs Népdalkörünk szolgáltatta, vendég -

előadónk Bodza Klára népdalénekes volt a zug-

lói otthonból.

Különleges meglepetés is készült: Kárász Ró-

bert és Törőcsik Mari művésznő közös alapítvá-

nya, a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány szá-

mára készültek mackóbábok a csepeli Szorgos 

Kezek Alkotókör munkája nyomán, Kamondi 

Margit foglalkoztató 

közreműködésével, 

amelyet a közös fő-

zés után adtunk át 

a műsorvezető úr-

nak.

A gasztronómia csúcsai, 

avagy dr. Szirmai Viktor és Kárász Róbert közös  
főzése a csepeli otthonban

Október 27én az ebédlőben került sor Kárász Róbert ismert műsorvezető  
és dr� Szirmai Viktor főigazgató úr közös főzésére�
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Lakói közkívánatra álljon itt  

a répatorta és a zserbó receptje.

Répatorta Hozzávalók / 8 adag
A tésztához
30 dkg rétesliszt 
3 db tojás
30  dkg sárgarépa lereszelve
1,5 dl napraforgóolaj
25 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
fahéj ízlés szerint 
reszelt citromhéj
1 csomag sütőpor

A mázhoz
10 dkg porcukor
2 ek vaj
1 db tojásfehérje
1 teáskanál  
citromlé

Elkészítés

A cukrot kikavarjuk a tojások sárgájával és az 

olajjal. Hozzáadjuk az apróra reszelt sárgarépát, 

a vaníliás cukrot és a sütőporos lisztet. Alaposan 

összekavarjuk. Kis fahéjjal és citromhéjjal ízesít-

jük. a tojásfehérjékből habot verünk.  Óvatosan 

a masszához forgatjuk. Sütőpapírral bélelt torta-

formába simítjuk, és előmelegített sütőben süt-

jük.

A máz hozzávalóit kb. mézsűrűségűre kavar-

juk, és a kihűlt tortát bevonjuk vele. Díszítésnek 

használhatunk marcipánrépát.

Senior Akadémia

November 23-án a zuglói, 24-én az újpalotai otthonunkban 
zajlott az első Senior Akadémia-i találkozó

Az előadások során Kerényi Péter történész, angol nyelv és irodalom szakos tanár, 
újságíró a rá jellemző humoros, szórakoztató módon mesélt az egyik legnagyobb 
élvezeti forrásról, a gasztronómiáról� Az elhangzó érdekességek kapcsán empirikus 
úton is meggyőződhettünk arról, hogy a zserbó rendkívül finom, a répatorta 
különleges, és pár év múlva talán az is kiderül, hogy a szezámmag valóban az örök 
életet jelentie� 

Nemcsak a lakók, hanem a környező nyugdíjas-

klubokból érkezők is nagyon jól érezték magukat, 

aminek biztos jele, hogy az előadást követően 

mindenki ülve maradt, és arról érdeklődtek, mi-

kor lesz a következő alkalom. Azt biztosan meg-

ígérhetjük, hogy az is élvezetes, színes, emléke-

zetes lesz. Jöjjön el Ön is, legyen részese annak 

a Senior Akadémiának, amely az országban im-

már 38 helyszínen zajlik több mint ötezer hallga-

tóval a senior korosztályból. Szász Krisztina

Zserbó Hozzávalók / 12 adag

A tésztához
500 g  
finomliszt
250 g vaj
20 g élesztő
100 ml tej
0,5 teáskanál  
cukor
4 db  
tojássárgája 
1 csipet só

A töltelékhez
800 g sárga-
baracklekvár
350 g  
darált dió
250 g  
porcukor
2 ek  
vaníliás cukor

A tetejére
5 ek  
cukrozatlan 
kakaópor
5 ek  
porcukor
7,5 ek  
forró víz
80 g vaj
1,5 ek  
frissen facsart  
citromlé

Elkészítés

A tészta elkészítéséhez az élesztőhöz adjuk 

az  1 mk cukrot, és  a meleg tejben felfuttatjuk. 

A  lisztbe szórunk egy csipet sót, kissé elvegyít-

jük, majd a puha vajat elmorzsoljuk benne. Hoz-

zátesszük a tojások sárgáit, a  felfutott élesztőt, 

és alaposan összegyúrjuk. Lemérjük, és négy 

egyenlő részre osztjuk. Egyesével kis gombóco-

kat formálunk belőlük, tálba tesszük, letakarjuk, 

és meleg helyen egy órát kelesztjük.

Ez idő alatt elkészítjük a tölteléket. a diót meg-

daráljuk,  hozzáadjuk a porcukrot, a vaníliás cuk-

rot,  összekeverjük, és  három egyenlő részre 

osztjuk. a lekvárt is három részre osztjuk. A tész-

tagolyókból egyet lisztezett felületen kinyújtunk 

a tepsi méretére: 35 x 25 cm.  Igyekezzünk pon-

tosan, sarkosan nyújtani, és sütőpapírral borított 

tepsibe fektetjük az első lapot. Megkenjük az első 

adag lekvárral, meghintjük az első adag cukros 

dióval, és folytatjuk ugyanígy még kétszer (tész-

ta, lekvár, cukros dió). a tetejére jön a negyedik 

tésztalap, ezzel fedjük be. Egy villával több he-

lyen egészen a tepsi aljáig beleszúrunk.

Előmelegített sütőbe tesszük, és kb. 35 perc 

alatt aranybarnára sütjük. Ha megsült, kivesszük 

a sütőből, pár percet hagyjuk hűlni, majd meg-

fordítva egy tiszta, illatmentes deszkára (nem 

műanyag, üveg stb.) borítjuk, levesszük a sütő-

papírt, és így hagyjuk teljesen kihűlni. a csokihoz 

összekeverjük a hozzávalókat a citromlé kivéte-

lével,  forró vízgőz felett összemelegítjük, hozzá-

adjuk a frissen facsart citromlevet, elkeverjük, és 

a sütire simítjuk a csokit.

Hagyjuk alaposan kihűlni, majd forró vízbe 

mártott, letörölt, éles, vékony pengéjű késsel szé-

pen felszeleteljük. 
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Naszódi Andor sze-

mélyében egy igazi 

úriembert ismertem 

meg. Ő volt az az 

EMBER, aki minden-

kit meghallgatott, 

legyen lakó vagy 

dolgozó, aki kiállt 

a lakóközösségért, 

ugyanakkor nélkülöz-

hetetlenné vált a ren-

dezvényeinken is. 

Bátran lehetett tőle 

segítséget kérni, mindig akkor és ott volt jelen, 

ahol éppen szükség volt rá. Így utólag úgy tűnik, 

az erőt az adta neki, hogy másoknak örömet oko-

zott. Hiányzik.

Azt kívánom, legyen még szerencsém sok ha-

sonló emberhez az életben, mert akkor biztos le-

hetek benne, hogy az emberség, segítőkészség, 

önzetlen adni akarás még él. Remélem, a hozzá-

tartozók áldásukat adják arra, hogy emlékére lét-

rehozzuk és karácsonyról karácsonyra kivitelezzük 

nagy álmát, a „cipősdoboz-ajándékozást”, amit 

rászorulóknak szánt az ünnepek közeledtével. 

 
Szász Krisztina
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Tisztelt lakóink!

Az Olajág Magazin minden lapszámában elhelyezünk egy keresztrejtvényt, amellyel játékra invitáljuk 

Önöket. 

Azon játékosok egyike, akik bedobják névvel, intézménynévvel és apartmanszámmal a rejtvény helyes 

megfejtését a magazin megjelenését követő egy hét folyamán a portán elhelyezett gyűjtődobozba, 

egy ajándékkal lesz gazdagabb.

Jó rejtvényfejtést, sok szerencsét kívánunk!

A legutóbbi lapszám szerencsés nyertesei, akik egy-egy 

üveg finom, zamatos bort kaptak: 

Sárközi Ferencné (Újpalota), Orosz András (Csepel),  

Egyed Pálné (Zugló), Bártfai Andrea Margit (Törökbálint)  

és Lenky Zoltánné (Mátyás tér). 

Halottak napi  
megemlékezés

Idén is két felekezeti megemlékezést tartunk ha-

lottak napja alkalmából, ezek közül a katolikus 

október végén volt. Khirer Imre lelkipásztor jött el 

hozzánk megtartani ezt az alkalmat, lakóink meg-

hatódtak igehirdetésén. Közösen imádkoztunk az 

elhunytakért, és együtt gyújtottunk értük gyertyát.

Sütő-Nagy Kinga, Oláh Csilla

Vallási alkalmak a Mátyás téren

Szukkot

Októberben szukkot, a sá-

toros ünnep alkalmából 

Chayim Saul tartott elő -

adást lakóinknak, amely-

ben elmesélte az ünnep 

történetét, a hozzá kapcso-

lódó szokásokat és hagyo-

mányokat. Megmutatta az 

ünnepi csokrot, amelyet 

ilyenkor el kell készíteni, 

és elmondta, hogy melyik 

növénynek mi a jelentősége és milyen szempon-

toknak kell megfelelnie. Előadása után lakóink 

kóser bort és szőlőlevet fogyasztottak.

Egy igaz ember emlékére

Az embert élete során kisebbnagyobb veszteségek érik, amelyeket különböző mó 
don dolgoz fel� Amikor egy közösség veszti el egyik fontos tagját, egymást segítve, 
em  lékeket megőrizve talán egy kicsit könnyebb� Talán� 
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