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Tavaszköszöntő  
az Olajág Otthonokban
„Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.
Minden madár társat választ,
virágom, virágom.”

Kosikné  
Kukely Éva
Az egészségügyi 
iskolában eltöltött 
négy év végzetesen 
„megfertőzött”, 
hogy jó dolog 
segíteni elesett 
embereken. 

Kárász 
Róbert

Az ember, akárhány 
éves, fiatal, középkorú 
vagy idősebb, mindig 

érezze fiatalnak magát.
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Szeretettel köszöntöm Önt az Olajág Magazin 2018. évi 
első megjelenése alkalmából. 

Mozgalmas téli hónapok állnak mögöttünk. December-
ben számtalan neves fellépő járt otthonainkban a Klezme-
rész Együttestől kezdve a  Magyar Rádió Memoriter Klub-
ján, Kecskeméti Zsuzsannán, Baranyi Lászlón, Pánti Anna 
operaénekesnőn át Szabó István pánsípművészig, s még 
sorolhatnánk az élményeket. Minden otthonunkba óvodá-
sok és iskolások hoztak szebbnél szebb ünnepi műsorokat 
lakóinknak, és az év fordulóját is zenével, tánccal, pezsgővel 
ünnepeltük. 

Az év első két hónapjában a hideg időre való tekintettel 
a múzeumok látogatásáé, a színházi előadásoké volt a fősze-
rep. A farsangi időszakról és a fánkról sem felejtkeztünk el, 
és purim alkalmából is ettünk-ittunk jó bort, Hámán-táskát. 

A  március hóval érkezett ugyan, de a  Tavaszköszöntő 
programsorozat népdalaival, néptáncával elűztük a  telet, 
színes sáfránnyal (krókusszal) köszöntöttük a hölgyeket nő-
nap alkalmából. 

2018 első lapszáma vidám – finom ételek receptjeivel 
tarkított – beszámolókat tartalmaz programjainkról, ünne-
peinkről.

Folytatjuk a  beszélgetést Dr. Faddi Piroskával, az újpa-
lotai intézmény kiváló orvosával, bemutatjuk a  zuglói ott-
honok egyik intézményvezetőjét, Kosikné Kukely Évát, és 
két nemesi származású lakónkkal is beszélgetünk, akiknek 
múltidéző elbeszéléseiben olyan történelmi személyekkel 
találkozhatunk, mint Teleki Pál miniszterelnök vagy éppen 
Tessedik Sámuel lelkész.

Az Olajág Magazin e lapszáma a tavasz hírnöke, forgassák 
lapjait jókedvvel, egészséggel! 

dr. Szirmai Viktor  
főigazgató
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autóversenyzőről készítettem riportot, akkor az 

adott eszköz hangját mutattuk be. Nagyon sze-

rettem riporterként dolgozni, viszonylag hamar 

lett saját ifjúsági szórakoztató műsorom is 100-as 

faktor címen, melyet szerkesztettem és műsor-

vezettem is kollégámmal, Zsoldos László-

val együtt. Hamar kipróbálhattam 

magam a  televíziózás területén 

is. A kilencvenes évek végén 

a Pécsi Városi Televízió hír-

adós műsorvezetőket 

keresett. Jelentkeztem, 

a castingon megfeleltem, 

így kezdődött a munkám 

a  televízióban. Egyre 

több feladatom lett itt is, 

majd a Magyar Televízió Pé-

csi Körzeti Stúdiójában is, egy 

idő után azonban egyre kevésbé 

tudtam a  kettőt összeegyeztetni. Fel-

költöztem Budapestre, s 1999-től az RTL Klubnál 

dolgoztam, ettől kezdve már csak televízióztam. 

Olajág Otthon: Az Ön számára nagyon fon-

tos a társadalmi szerepvállalás. Kérem, mondja el 

olvasóinknak a Fogadj Örökbe Egy Macit! és az 

Ezer Lámpás Éjszakája programok születésének 

történetét. Főként a személyes indíttatása érde-

kes számunkra.

Kárász Róbert: Két fontos civil kezdeménye-

zést teremtettem Magyarországon, és mindket-

tőre rendkívül büszke vagyok, hiszen saját elkép-

zelés, ötlet alapján kerültek kivitelezésre. Az Ezer 

Lámpás Éjszakája 2011-ben, a  Fogadj Örökbe 

Egy Macit! Alapítvány pedig 2012-ben jött létre. 

Mindkét program létrejöttét egy-egy újságcikk 

olvasása ösztönözte. Első esetben a gyermekel-

tűnések statisztikai adatai kapcsán, a  második 

esetben pedig a fogyatékkal élők foglalkoztatása 

kapcsán. Elhatároztam, hogy mindkét témakör-

ben útjára indítok egy-egy civil kezdeménye-

zést, melyek segítségével felhívjuk a figyelmet e 

témakörök fontosságára. Úgy gondolom, hogy 

mindkét program az elmúlt 7-8 évben fantaszti-

kus utat tett meg. Az Ezer Lámpás Éjszakája or-

szágos programmá nőtte ki magát, ismert, nép-

szerű program. A  Fogadj Örökbe Egy Macit! 

Alapítványunkkal pedig létrehoztunk egy olyan 

kávézót, közösségi, kulturális teret, ahol fo-

gyatékossággal élő személyeket 

foglalkoztatunk. Mindkét prog-

ram számtalan díjat kapott 

Magyarországon, de már 

Bécsből és Londonból is 

kaptunk elismeréseket, 

amelyekre nagyon büsz-

kék vagyunk, és termé-

szetesen folytatni fogjuk 

ezeket a  programokat 

a jövőben is.

Olajág Otthon: Milyen 

módon tudnak bekapcsolódni az 

érdeklődők a két programba?

Kárász Róbert: Minden támogatásra szük-

ségünk van. Miután civil kezdeményezésről van 

szó, a legfontosabb az anyagi támogatás, amiből 

a programjainkat megvalósíthatjuk, hiszen mind-

két esetben éves szinten több tízmillió forintot 

fordítunk a tökéletes működésre. 

Olajág Otthon: A  csepeli Olajág Otthonok 

lakói megtapasztalhatták, hogy ön kiválóan főz. 

Szeret otthon is főzni, vagy ez inkább a hölgyek 

kiváltsága?

Kárász Ró-

bert: Egészen 

kicsi gyermek-

ként nagyon so-

kat sündörögtem 

édesanyám kö-

rül a  konyhában, 

néztem, hogyan 

süt, főz. Az érdek-

lődésemet látva 

minden alkalom-

mal adott kisebb 

Olajág Otthon: Ön Magyarország egyik leg-

szebb megyéjében született és középiskolai ta-

nulmányait is ott végezte. Meséljen egy kicsit Szi-

getvárról, a gyermekkorról, és Pécsről, az iskolai 

évekről.

Kárász Róbert: Baranya megyében, egy ki-

csi városban, Szigetváron születtem, és egészen 

14 éves koromig ott is éltem. A mai napig imá-

dom, tisztelem az ott élőket. Büszke vagyok arra, 

hogy Szigetváron születtem, mert függetlenül 

attól, hogy ez egy nagyon picike város a  maga 

tíz  ezer lakosával, a  történelmi jelentősége miatt 

nemcsak itthon, Magyarországon híres, hanem 

az európai történelembe is bevonult Zrínyi Mik-

lós „kirohanása” és vára védelmének története.  

Büszkeségem mellett is vágytam azonban arra, 

hogy egy nagyobb városban tanuljak, s mivel Szi-

getvár és Pécs között mindössze 30 km van, már 

általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy 

bár szeretem ezt a  várost, szeretnék egy igazi, 

nyüzsgő, diákközpontú városban tanulni. A szak-

középiskolát már Pécsett kezdtem meg, ahol em-

lékezetes, fantasztikus négy évet töltöttem. Ezt 

követően Kaposvárra mentem ugyan tanulni, de 

nagyon fontos szempont volt, hogy Pécsre visz-

szaköltözzek, és az első munkáséveimet mint pe-

dagógus és újságíró ott kezdjem el.

Szüleim a mai napig Szigetváron élnek. Sokat 

járok haza, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy 

ebből a városból származom.

Olajág Otthon: Mi irányította figyelmét a mé-

dia felé? Miben tér el egy rádiós szerkesztő- 

műsorvezető munkája egy televíziós szerkesztő- 

műsorvezető munkájától?

Kárász Róbert: Tanítóképző főiskolán tanul-

tam, amikor felhívták a  figyelmemet arra, hogy 

a  Magyar Újságírók Országos Szövetségének 

van egy iskolája – a Bálint György Újságíró Aka-

démia. Itt kezdtem el klasszikus újságírást tanul-

ni. Munkám kezdetén a Somogyi Hírlapban és a 

Dunántúli Naplóban jelentek meg cikkeim, de 

nagyon hamar rájöttem, hogy nekem az elektro-

nikus médiában a helyem. Rádiózni kezdtem, és 

beleszerettem ebbe a műfajba. Miért? A rádiózás 

rendkívül kreatív szakma, hiszen amikor az ember 

riportot készít, akkor láthatóvá kell tenni a hallga-

tóság számára azt, ami a mikrofon előtt zajlik. En-

nek érdekében az esetek többségében úgyneve-

zett hangképeket kellett készíteni. Ha elmentünk 

egy családhoz, ahol kikapcsolták az áramot, ak-

kor megkocogtattam az izzókat, mondván, hogy 

ezek azok, amelyek nem világítanak. Más jellegű 

riportok esetében, amikor egy motorosról vagy 

Közkívánatra megkérdeztük Kárász Róbertet

Csepeli lakóink már találkozhattak, beszélgethettek vele, sőt kóstolhatták gaszt  ro -
nó  miai remekművét is� Azóta is emlegetik, kérdezgetik, mikor hívjuk legközelebb� 
Ha most személyesen nem is lehet jelen az otthonokban, megkérdeztük olyan té -
mákban, melyek alakítják a mindennapjait�

Az ember 
akárhány éves 

– fiatal, középkorú 
vagy idősebb –, mindig 

érezze fiatalnak 
magát. 

Fotó: RCnews.hu
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Olajág Otthonok: Milyen szakmai tapasztalatok-

kal a háta mögött érkezett az idősek otthonába?

Dr. Faddi Piroska: 1969-ben szereztem meg az 

általános orvosi, majd 1977-ben a belgyógyászati 

szakvizsgát, melyet közel harminc év aktív kórházi 

munka követetett ugyanabban a kórházban a bel-

gyógyászaton. A  „szamárlétra” fokait megjárva 

alorvosként, majd adjunktus-főor-

vosként. Ha a  kórház érdeke úgy 

kívánta, a  vezetés bizalmát élvez-

ve átvezényeltek más területre. 

 Stroke subintentív részleget, bal-

eseti belgyógyászati osztályt – ahol 

Dr. Zacher Gábor főnöke is vol-

tam –, majd egy évig a 106 ágyas 

krónikus rehabilitációs belgyógyá-

szati osztályt vezettem megbízott 

osztályvezető főorvosként. Meg-

bízott osztályvezető főorvosként 

két évtizeden át a sebészeti osztály belgyógyász 

konziliárusa voltam, illetve éveken át medikusokat 

is oktattam.

Talán nem mindenki tudja, hogy a  szakmám-

ban a mai napig kötelező a pontszerzés, és szinten 

tartó vizsgákat kell tenni.

Az idősotthoni betegek ellátása, krónikus be-

tegségeik kezelése, a  sokféle gyógyszer közötti 

egyensúlyozás nemegyszer nagyobb szakmai 

kihívás, mint egyetlen betegség gyógyítása. Sok 

esetben a  hozzátartozók „kezelése” a  legnehe-

zebb és talán legfárasztóbb.

Akut esetek időseknél is előfordulnak, ezek 

felismerése, időben történő ellátása jelent siker -

élményt. Legutóbb például a demens beteg vé-

konybél-elzáródásának időben 

történő felismerése; hiszen aki 

ismeri, tudja, a demenciával élők 

nem jelzik egyértelműen a  fáj-

dalmaikat, másként kommunikál-

nak.

2001-ben mentem nyugdíjba, 

és Újpalotára költöztem. Enged-

tem az akkori idősotthon-fenntar-

tó kérésének, s terveim alapján 

két-három évet szerettem volna 

itt tölteni. Ennek immár 17 éve.

A  munkámat szeretem, jó érzéssel tölt el, ha 

egy elkeseredett, megfáradt, életunt idős embert 

fel tudok vidítani, mosolyogni látom, „veszi a  la-

pot”, és ő is viccelődni kezd. Tanulok is tőlük böl-

csen öregedni, ami mindannyiunk számára fontos 

lenne, ha eljön az ideje. 

Szász Krisztina

Dr. Faddi Piroska

Orvosok az Olajág Otthonokban

Újpalota

Az előző lapszámban egy kicsit a  szakmától függetlenítve mutattuk be Dr� Faddi 
Piroskát, aki az újpalotai otthon szíve-lelke immár 17 éve� Most a szakmai múltról, 
a gyógyításról, az idősek otthonában eltöltött 17 év tapasztalatairól beszélgetünk 
vele�

feladatokat: gyúrjam össze a  tésztát, keverjem 

meg a  pörköltet, szeleteljem fel a  vöröshagy-

mát. Ahogy növögettem, egyre több időt töl-

töttem mellette, felnőttként pedig törekedtem 

arra, hogy főzzek magamnak, mert a kollégiumi 

ételeket nem szerettem. Nem vagyok profi séf, 

de nem jövök zavarba a  konyhában. A  magya-

ros, olaszos és az ázsiai ízek állnak a legközelebb 

hozzám. Szeretek főzni önmagáért a  főzésért is 

és azért is, mert kikapcsol.

Olajág Otthon: Mivel tölti a szabadidejét?

Kárász Róbert: A  szabadidőmet kultúrára, 

sportra és a  gyermekeimre fordítom. Kultúra 

területén a  színház és 

a  mozi játszik szerepet, 

az olvasással kiegészül-

ve. Sportban az úszás, 

edzés és a spinning tölti 

ki leginkább az időmet. 

A  gyerekeimmel sokat 

szórakozunk, „bandá-

zunk”. 

Olajág Otthon: A ba-

ráti kapcsolatok milyen 

szerepet töltenek be az 

életében?

Kárász Róbert: Az 

igazi barátokat egy ke-

zemen meg tudom szá-

molni. Egy bölcs bará-

tom évekkel ezelőtt azt 

mondta, hogy igaz ba-

rátból elég maximum öt, annál több nem is lehet. 

Akinek ennél több van, az a barátságot és a ha-

verságot valószínűleg összekeveri. Vannak olyan 

barátaim, akikkel nagyon ritkán találkozom, de 

mindig ugyanott tudjuk folytatni, ahol az utolsó 

találkozáskor abbahagytuk.

Olajág Otthon: Mit üzen az Olajág Otthonok 

lakóinak?

Kárász Róbert: Az ember akárhány éves – fia -

tal, középkorú vagy idősebb –, három dolog na-

gyon fontos. 

Mindig érezze fiatalnak magát. 

Legyen humorérzéke, akármilyen problémá-

val találja magát szemben, 

próbáljon ehhez jobb ked-

vűen hozzáállni, a pozitív ol-

dalát megragadni. 

Legyenek a  környeze-

tünkben olyan emberek, 

akikkel az örömünket, gon-

dolatainkat, bánatunkat 

meg tudjuk osztani. Az em-

ber közösségi, társasági 

lény, szerintem a  magány-

nál nincs rosszabb. Azt üze-

nem az otthonok lakóinak, 

mindig beszélgessenek, 

mindig barátkozzanak min-

denkivel.

Szász Krisztina
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Olajág Otthon: Kérlek, mesélj arról a szakmai 

és személyes útról, amely az Olajág Ottho-

nokba vezetett téged.

Kosikné Kukely Éva: Vidékről, Nógrád me-

gyéből származom, és nagyon büszke vagyok 

a  palóc gyökereimre. Középiskolás koromban 

gyógyszerész szerettem volna lenni, de szüleim 

gyakorlatias szemléletűek voltak, így nem enged-

tek gimnáziumba. Az érettségi mellett szakmát is 

szerettek volna tudni a kezemben. Így sodródtam 

az egészségügyi szakközépiskola irányába. Úgy 

gondoltam, hogy kerülővel, de megvalósítom az 

elképzelésem, és ha leérettségiztem, Budapest-

re jövök gyógyszerésztechnikusnak, majd onnan 

tanulok tovább. Az egészségügyi iskolában eltöl-

tött négy év azonban végzetesen „megfertőzött”, 

hogy jó dolog segíteni elesett embereken. 

A  tervből annyi lett, hogy Budapestre jöttem 

három osztálytársammal, és elhelyezkedtünk 

a  Belügyminisztérium kórházában. Az akkori – 

számomra misztikusnak hangzó – funkcionális 

idegosztályra vettek fel. Olyan közösségbe kerül-

tem, ahol fontos volt az ember, a  tolerancia, az 

elfogadás. 27 évig voltam ennek a csodás közös-

ségnek az egyik tagja. 

Lehetőségem nyílt nyelvet tanulni, majd 

a  SOTE és a  holland állam közötti együttműkö-

dés keretében elvégezhettem az egészségügyi 

menedzser szakot. Az első diplomámat Hollan-

diában szereztem. Ez után következett a magyar 

egészségügyi főiskola, ahol diplomás ápolói sza-

kon végeztem. Szerencsés vagyok, mert mindig 

tanulhattam, képezhettem magam. Csodálatos 

emberek között dolgozhattam. Mentális prob-

lémákkal küzdő betegeket ápoltam. Sokat ta-

nultam tőlük az elfogadásról, a tiszteletről. Ma is 

hálásan gondolok az elmúlt majd harminc évre. 

Közben családot alapítottam, két fantasztikus lá-

nyom van, akikre nagyon büszke vagyok.

Amikor 2007-ben megszűnt a  kórház, ahol 

dolgoztam, úgy döntöttem, nem megyek tovább 

az egészségügyi 

területen, így 

a szociális terület 

irányába fordul-

tam. A II. kerület-

ben pszichiátriai 

betegek reinteg-

rációja, életmi-

nőségük javítása 

volt a  feladatom. 

Ez ismét lehető-

séget kínált a  ta-

nulásra. Kíváncsi 

Zugló

Valaki, aki folyton azon töri a  fejét, hogyan lehetne még egy kis örömet hozni 
a lakók mindennapjaiba� Valaki, aki nem csupán dolgozik, de teremt is a munkájával� 
Példaértékű az a kapcsolat, amely a lakókhoz fűzi, és az a tudatos figyelem, amivel 
a kollégáit veszi körül� Éva a példája annak, hogyan kell felülemelkedni a mindennapi 
problémákon, minden nap újra és újra megtalálni a lehetőségeket�

Kosikné Kukely Éva

Intézményvezetők az Olajág Otthonokban
lévén örültem a lehetőségnek. Közösségi koordi-

nátori diplomát szereztem. 

2013-ban hívtak az átalakuló, megújuló idős -

otthonba, az Olajágba. Megtisztelőnek éreztem, 

hogy rám gondoltak, így örömmel fogadtam 

a meghívást.

Izgalmas és nehéz kezdet volt, de felkészült, 

segítőkész munkatársakkal és fantasztikus idő-

sekkel találkoztam. Izgalmas és nagyon szép idő-

szak kezdődött az életemben, és ez máig tart.

Olajág Otthon: Tapasztalatom alapján na-

gyon közvetlen és jó a kapcsolatod az általad 

vezetett épületben élő lakókkal. Miért érzed 

ezt fontosnak és mit teszel a  megvalósulá-

sért?

Kosikné Kukely Éva: Igen, én is azt tapaszta-

lom, hogy lakóimmal őszinte, tiszteletre épülő 

kapcsolatot sikerült kialakítani. Sajnos hamar el-

veszítettem szüleimet, így általuk ismét úgy élhe-

tem meg, hogy ők az én nagy családom. Termé-

szetesen, mint minden családban, van öröm és 

bánat, és van nézeteltérés, de mindig mindent 

meg tudok beszélni velük. Rendkívül sok szere-

tetet kapok, ami sok erőt ad a  mindennapi ne-

hézségek leküzdésében. Hiszem és vallom, hogy 

az őszinte gondolatok, az egyenes beszéd, még 

ha sokszor nehezebbé is teszi a kapcsolatot, de 

sokkal erősebbé és mélyebbé. Nagyon szeretek 

beszélgetni a lakókkal. Rendkívül sok bölcsesség 

van az intézményben élő szépkorúakban. Hálás 

vagyok, amiért részévé válhatok az életüknek. So-

kat tanulok tőlük azzal, hogy figyelek rájuk. 

Olajág Otthon: A  közös munkánk során 

már tapasztaltam, hogy rendkívül elkötele-

zett vagy a fiatalabb korosztályok bevonásá-

ban. Miért tartod fontosnak, hogy óvodások, 

általános és középiskolások vagy akár egye-

temisták, főiskolások, fiatal felnőttek kapcso-

lódjanak be az otthonok életébe?

Kosikné Kukely Éva: A tanulás és a tanítás pár-

huzamosan mindig része volt az életemnek. Haj-

tott a kíváncsiság új ismeretek, készségek meg-

szerzése iránt. Tudom, milyen tanulónak lenni, és 

ma már tudom, milyen tanítónak lenni. Jó ta  ná -

raim voltak, akik megtanították, hogy mindegy, 

milyen helyzetben vagy, lényeg, hogy ember-

séggel bánj másokkal. Öröm látni, amikor a ge-

nerációk összekapcsolódnak és mosolyt látok 

az arcokon. Hiszem, hogy a  különböző korcso-

portok jelenléte a  házakban frissességet, meg-

újulást hoz. Az idősek készülnek a fiatalok foga-

dására, egész szoros kapcsolatok alakulását volt 

szerencsém látni. Szeretem az olyan helyzeteket, 

amelyben mindkét fél nyertes. Fantasztikus, ami-

kor internetezni, okostelefont használni tanítják 

a fia  talok az idősebb korosztályt, de az is csodála-

tos, amikor a fiatal elmondja, hogy most biztosan 

megnézi a történelemkönyvben a második világ-

háborús témakört, mert olyan beszámolót hallott, 

ami hiteles volt számára, és felkeltette az érdek-

lődését az adott történelmi kor iránt. Számomra 

ez inspiráló. Célom, hogy minél több ilyen lehe-

tőséget tudjunk teremteni a korosztályok között.
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Napjainkban egyre nagyobb színteret kap az 

interneten keresztül történő kapcsolattartás, 

információszerzés, aminek az idősebb korosz-

tály is részese akar lenni. Ehhez tárgyi eszköz 

feltételeként Réka egy laptopot adományo-

zott azzal a céllal, hogy intézményünk lakóinak 

oktassunk internethasználatot, illetve prog-

ramjaink megvalósítását is támogatni tudja az 

eszköz. Réka szándékai szerint kislányával sze-

rette volna elhozni a  lakóközösség részére az 

ajándékot, hogy személyesen is átélhessék az 

ajándékozás okozta örömet, de a kislány meg-

betegedett. 

A készüléket ezért Visky Éva lakónk vette át 

az adományozó otthonában. 

Hálásan köszönjük, hogy gondoltak ránk, és 

ezúton is jó egészséget kívánunk az édesanyá-

nak és kislányának egyaránt. Reméljük, egész-

ségesen vendégként köszönthetjük majd őket 

egy rendezvényünkön, és bemutathatjuk új tu-

dományunkat!  

 Kovácsné Koszó Zsanett

Aki jótékonyságot vet, 

barátságot arat

Dobrovszki Réka csepeli lakos nagylelkű felajánlást tett intézményünk lakói részére� 

Olajág Otthon: Mit üzensz az Olajág Ottho-

nok dolgozóinak?

Kosikné Kukely Éva: Először is a köszönetemet 

szeretném kifejezni a  közvetlen kollé  gáim  nak. 

Büszke vagyok rájuk, mert nemcsak jó szakem-

berek, hanem kiváló emberek is. Mindig számít-

hatok rájuk, de nemcsak én, hanem a lakóink is. 

Többször kaptam olyan visszajelzést lakóktól, 

hozzátartozóktól, hogy milyen sok kedves és 

gondoskodó munkatárs van az intézmények-

ben. Igen, én is azt hiszem, hogy minden kolléga 

a legjobbat szeretné kihozni a mindennapjaiból, 

bár nem mindig sikerrel. Igen, van, hogy hibá-

zunk, de fontos, hogy felismerjük és kijavítsuk. 

Azt tapasztalom, hogy mindenki a saját területén 

igyekszik a legtöbbet kihozni önmagából és a le-

hetőségekből. Nagyon szeretek együtt dolgoz-

ni azokkal a kollégákkal, akik szintén azt vallják, 

„hogyan igen”, vagyis az adott helyzetből hogy 

tudjuk kihozni a legjobbat.

Szeretem a  vidámságot, a  mosolyt. Fontos, 

hogy mosolygós, vidám munkatársakkal dol-

gozhassak együtt, akik örömmel tudják végezni 

a munkájukat, és jól érzik magukat velem, velünk.

Olajág Otthon: Mit üzensz az Olajág Ottho-

nok lakóinak?

Kosikné Kukely Éva: Hálás vagyok a  „nagy 

családomnak”, hogy része lehetek az életüknek. 

Bizalmat szavaztak nekem, hisznek bennem, és 

a  legfontosabb, hogy szeretnek. Remélem, tud-

ják, érzik, hogy én is nagyon szeretem és nagyon 

tisztelem is őket. Találkozásaink alkalmával szin-

te minden alkalommal el szoktam mondani, így 

most is szeretném tudatni velük:

Érezzék jól magukat, legyenek vidámak, 

egészségesek! Kiránduljanak, teremtsenek kap-

csolatokat, élvezzék az élet szépségeit, örömeit! 

Mi azon leszünk, hogy a  mindennapokban ez 

maradéktalanul megvalósuljon!

Szász Krisztina
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csinált. Egyik társa meglátta, hogy Rákosiról és 

Sztálinról készített karikatúrát, így öt év politi-

kai börtönre ítélték, és az oroszlányi bányákban 

kellett dolgoznia. Amikor szabadult, egyenesen 

Sztálinvárosba ment, ahol nagyon megfizettek 

mindenkit, és mindent lehetett kapni, csoda jó 

élet volt ott. Mivel engem jeles érettségivel nem 

vettek fel 1951-ben a Közgazdasági Egyetemre, 

így mentem a  bátyám után, és ott dolgoztam. 

Onnan jártam haza a szüleimhez, akik bérlistázva 

voltak, jövedelmük nem volt, onnan hoztuk nekik 

bőröndben az élelmiszert. Megismerkedtem az 

első férjemmel, aki marxista egyetemet végzett, 

és hozzámentem, hogy el tudjam végezni a szám-

viteli főiskolát (a hatvanas években). 23 évig 

dolgoztam a Pest Megyei Beruházási Vállalatnál 

mint főkönyvelő. Miután Cservenkáné leváltotta 

a főnökömet, én a kádermúltammal nem tudtam 

együtt dolgozni az új emberrel, így átmentem 

egy szövetkezetbe, ahol számviteli rendet terem-

teni vittem magammal egy csapatot. Később csi-

náltunk két kisszövetkezetet, és onnantól kezdve 

nem volt bértömeg-, bérszínvonal-szabályozás.

Olajág Otthon: Gyerekei vannak?

Lászlóné Sziráczky Mariann: Igen, van egy 

fiam, akitől két unokám van, az egyiket nyolcéves 

korától én neveltem fel, a másikat a másik nagy-

mama, mivel az édesanyjuk nagyon beteg volt. 

Azóta persze dédnagymama is vagyok. A testvé-

reim, egy nővérem és egy bátyám pedig sajnos 

már nem élnek, jóval idősebbek voltak nálam. 

Olajág Otthon: Ezután mi történt, mi lett 

a sorsa?

Lászlóné Sziráczky Mariann: Hetvenéves ko-

romban a  családi körülményeket tudomásul 

véve, életem egyik mélypontján egy éjszaka, 

mint egy isteni jel, a  rádióban az Arany Alkony 

három alapító orvosa tájékoztatta a hallgatókat, 

hogy épül a törökbálinti otthon, és saját magunk 

dönthetünk a  sorsunkról. Így másnap kijöttem 

Törökbálintra, kinéztem magamnak ezt a  lakást, 

és jeleztem, hogy ha elkészülnek vele, én itt sze-

retnék lakni. Csendes, nyugodt környéken van, 

madárcsicsergős kis kertre néző ablakkal, eme-

leti, a  kápolna fölött, mivel én evangélikus hívő 

ember vagyok. Azóta itt lakom.

Olajág Otthon: Azt lehet érezni, hogy nem 

frissen beköltözött lakó, nagyon meleg, szép 

kis otthont teremtett magának. 

Lászlóné Sziráczky Mariann: Igen, megterem-

tettem a saját magam békéjét, és intézem a pro-

testáns istentiszteletek megtartását. Kártyázunk 

néha a lakókkal, kijárok sétálni, részben saját ma-

gamnak főzök, tornázom itthon, és nagyon odafi-

gyelek a táplálkozásra.

Olajág Otthon: Egészségesnek is néz ki, és 

nagyon fiatalos. 

Lászlóné Sziráczky Mariann: Pedig 85 év van 

mögöttem.

Olajág Otthon: Ennyi életbölcsességgel, 

tapasztalattal milyen útravalót adna nekünk?

Lászlóné Sziráczky Mariann: Rengeteg meg-

próbáltatással és nehézséggel teli életem volt 

nemesi származásom miatt. Az a  tapasztalatom, 

az élet megtanított arra, amikor azt hiszed, már 

nincs kiút, hittel és imádsággal mindig tovább 

tudsz lépni.

Veréb-Kovács Katalin

Olajág Otthon: Mesélne nekem a felmenőiről, 

a címerről?

Lászlóné Sziráczky Mariann: Az édesanyám – 

Issem Isseny Hildegard – édesapja francia nemesi 

származású volt, az Anjou-liliom is azért van a cí-

merünkben. A nagyapám Franciaországban szü-

letett és élt, de valószínű, hogy szegény nemesek 

lehettek, mert elvégezte a bányászati egyetemet, 

és mivel nem volt munka Franciaországban, így 

eljött Magyarországra, illetve Erdélybe. Ott szü-

letett az édesanyám és a  lánytestvére. Sajnos 

a  nagymamám korán meghalt, így a  nagyapám 

ottmaradt a  két gyerekkel, és nem nősült újra. 

Tria  nonkor ötven kilós csomaggal dobták át a ha-

táron. Bajára került, és miután egyetemi végzett-

sége volt, vezető állást kapott. Tőle tanultam meg 

viselkedni.

Olajág Otthon: Mit ért a megtanulni visel-

kedés alatt, hogyan kellett viselkedni?

Lászlóné Sziráczky Mariann: Például öt-hat 

évesen ültünk körben egy asztalnál, nagyanyám 

a hónunk alá tette a könyveket a szép tartás ér-

dekében, illetve megtanított szépen enni, szé-

pen ülni, jól viselkedni. Amikor nagy fogadáso-

kon vettünk részt, és a többiek egymás oldalába 

nyomták a könyöküket, mi voltunk csak, akik fe-

gyelmezetten ettünk. 

Olajág Otthon: Nem véletlenül mondják, 

hogy az illem, a kulturált viselkedés eszköz és 

védelem.

Lászlóné Sziráczky Mariann: Ez így van, pél-

dát kellett mutatni. Szokták kérdezni tőlem, hogy 

Marcsi, soha nem hallottunk rólad semmit, soha 

nem beszélsz sokat, mi ennek az oka? Mondtam 

nekik, hogy engem megtanítottak viselkedni, és 

a  45 év, amikor mindent le kellett tagadni, rá-

kényszerített, de a szellemet nem lehet kitörölni.

Olajág Otthon: Apai részről mi a származása?

Lászlóné Sziráczky Mariann: Apai részről 

a szarvasi Tessedik Sámuel- (lelkész, pedagógus 

– a szerk.) leszármazottak vagyunk, ez is végigkí-

sérte az életemet, mivel ott voltak földjeink, de 

mindent elvettek a  háború alatt. Ez persze rá-

nyomta a bélyegét az életemre. A középiskolába 

is alig vettek föl, egyetemre sem, így elmentem 

Sztálinvárosba (a mai Dunaújváros – a  szerk.) 

dolgozni a  bátyám után. Ő politikai elítélt volt, 

iparművészeti főiskolát végzett, és karikatúrákat 

Interjú Lászlóné Sziráczky Mariann 

törökbálinti lakóval

„Istenem iránti legforróbb hálával tekintek vissza életem lefolyt 
éveire. Mily sok nagy örömben részesített engem az ő kegyelme, 
és mily sok nehéz fájdalmat segített az ő keze elviselnem és 
legyőznöm! Mindezek elmúltak, mint súlyos viharteljes felhők, s 
nem is sejtett áldásokat hagytak számomra hátra!” 
  (Tessedik Sámuel önéletírása)

Pontban 11 órára vár Lászlóné Sziráczky Mariann, Marcsi néni, és igyekszem is pon -
tos lenni� Szép antik bútorokkal berendezett szobájában rend uralkodik, kedves, 
mél  tóságteljes a mosolya, egyenes a tartása, határozott a kézfogása� Kis üvegtálkán 
kínál aprósüteménnyel és finom almalével� Oldalra fordulva egyből észreveszem az 
Anjou-címert, ami elindítja a történetét�
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sikerült foglalkoztatnom ezzel. Édes-

anyám pedig a tisztfeleségeket taní-

totta hímezni, így már hímzés is ke-

rült a  gyermekruhákra. Édesanyám 

aranyérmet kapott a  fejlesztésért, 

még azt is megengedték, hogy kül-

földre utazzon.

Jómagam, hasonlóan az édes-

anyámhoz, szintén idősebb férfihez 

mentem feleségül. Imponált a  húsz 

évvel idősebb tengerésztiszt. Az 

apám akkor már komoly, magas 

pozícióban a Kúria elnöke volt, Hor-

thy barátja. Teleki Pali bácsival úgy 

beszélgettem, mint ahogy most mi 

itt beszélgetünk. Már bombázták 

Budapestet, amikor a Mátyás-temp-

lomban esküdtünk. A  körülmények 

ellenére el tudtunk menni Lillafüred-

re nászútra két hétre, különvonattal. 

Nehezen békültek meg a  szüleim, 

vagy talán meg sem békültek soha 

a házasságommal. Az apám nagyon 

hamar meghalt, nehezen viselte 

a fennálló helyzetet, több olyan tör-

vényt nem írt alá, amellyel nem értett 

egyet, például a zsidótörvényeket. 

A férjem egész fiatalon belga ha-

jókon teljesített szolgálatot. A  Ten-

gerésztisztek Egyesületének Elnöke 

volt. Az első perctől az utolsóig imá-

dott. Három gyerekünk lett, a  fiam 

sajnos meghalt, amikor már itt éltem az otthon-

ban. Két lányom van, öt unokám, hat dédunokám 

és két ükunokám, a Fekete Laci unokái az én ük -

uno  káim, öt- és háromévesek. 

Első férjem halála után mentem férjhez Gyur-

sánszky Ferenchez, aki Teleki Pál titkára volt.

Olajág Otthon: Milyen útravalót kapott 

a szüleitől az életre?

Gyursánszky Ferencné Maczke Lucianna: Szü-

leim élete példa volt számomra. Megmutatta, 

hogyan kell minden helyzetben helytállni, köte-

lességet teljesíteni, és csak arra büszkének lenni, 

ha másokon segíteni tudunk. Tízéves koromban 

édesanyám ezt írta az emlékkönyvembe: „Csak 

egy név méltóságára legyünk érdemesek: az 

emberére. Emberi életet senki nem élhet jellem, 

akaraterő, jóság és vallásosság nélkül. Tartsd ezt 

szem előtt, ezt várja tőled anyuka.”

Veréb-Kovács Katalin

Olajág Otthon: Mesélne nekünk egy kicsit 

magáról, a  származásáról, a  nemesi címről, 

a nevéről?

Gyursánszky Ferencné Maczke Lucianna: 

a dédszüleim Bécsben éltek. A dédnagyapám Dr. 

Eugen Frimmel agykutató orvos, a felesége, Lu -

cienne de Landomme a dédnagyanyám volt, aki-

től a nevemet örököltem. Az ő fiuk Frimmel Jenő 

(Johan), a nagyapám, felesége Temesvári Géczy 

Mária. Egy fiúgyermekük volt, apja után szintén 

Jenő, aki a  világháború idején katona volt. Az 

édesanyám – akinek egy ikertestvére is volt, de 

sajnos betegségéből kifolyólag csak 12 éves ko-

ráig élt – volt a következő gyermek, aki 1895-ben 

született. A  nagyanyámat rendkívül megviselte 

a halála, ezért kiköltöztek Amerikába, szerencsé-

re pont nem a Titanickal, hanem a testvérhajójá-

val. Nagyanyámnak erős honvágya volt, ráadásul 

a nagypapa is meghalt Amerikában, ezért haza-

költöztek Magyarországra. Itt újra férjhez ment 

Bistei Gönczy Lajoshoz, aki portugál követ volt, 

és rendelkezett egy kis földbirtokkal is. 

Az édesanyám – Frimmel Ilona – Dr. Maczke 

Károlyhoz ment feleségül, aki a Kúriának lett az 

elnöke a  negyvenes években. Horthy jó barátja 

volt. Jómagam is ismertem Horthyt, sőt a fiatal fe-

leségével együtt ápoltuk a sebesülteket a háború 

idején, 1943–44-ben. Én még érettségiző voltam, 

de engedélyezték a  munkát, engem pedig ér-

dekelt is az orvoslás, hiszen orvosnak készültem. 

Apám megkapta a  legmagasabb kitüntetést, 

a magyar érdemrend nagykeresztjét a csillaggal. 

Rövidesen jöttek azonban azok az idők, ami-

kor távoznunk kellett Budapestről. Apám – aki 

akkor már haldoklott – érdemeire tekintettel en-

gedélyezték, hogy megválaszthasuk a lakhelyün-

ket Budapesten kívül. Budaörsre esett a  válasz-

tásunk, ahol sok sváb élt. Ott vettünk egy házat, 

amit rendbe hoztunk, fürdőszobát is kialakítot-

tunk, de még arról sem tudtunk, hogy a házhoz 

szőlő is tartozik. A  tanulmányaimat abba kellett 

hagynom, de a  svábok a  szárnyuk alá vettek, 

még szőlőt is megtanítottak metszeni. Sőt! Ki-

derült, hogy ők a  téli időszakban zokni- és pa-

pucskötéssel foglalkoznak, egészen keskeny gé-

pekkel dolgoztak. Édesanyám divattervezéssel 

foglalkozott, szalont nyitott egy zsidó családdal 

közösen – Very Fine néven –, ahová kötőgépeket 

szereztek be. Fiatalkoromban jómagam is mo-

dellt álltam fürdőruhában. Az egyetemet a poli-

tikai helyzetre való tekintettel nem tudtam foly-

tatni, de a  szakmába egészen jól belejöttem és 

elhatároztam, hogy a  sváb családokkal közösen 

háziipari szövetkezetet alapítunk. Az édesanyám 

révén összeköttetésem volt a  Külkereskedelmi 

Minisztériummal. Alapanyagot kaptunk, és a vég-

terméket külföldre szállítottuk. A svábok keskeny 

kötőgépei mellé széles kötőgépeket szereztünk 

be, és egy háromszobás épületben négyrészes 

gyermekmackóruhákat készítettünk. Sok embert 

Interjú Gyursánszky Ferencné 

Maczke Luciannával, Lucy nénivel

Gyursánszky Ferencné Maczke Lucianna, Lucy néni, akit mindenki így hív a francia 
nagymama után, nyugodtan, méltóságteljesen, türelmesen vár rám karosszékében� 
Ismerős az arca, hát persze, hiszen az ő arcképe köszön vissza az Olajág-hirdetésekről� 
Még mindig szép vonásai nemesi származásról árulkodnak� Kiderül, édesanyjától 
örökölte, akit korábban Budapest legszebb asszonyának neveztek�
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• A nyílászárók cseréjét végző kivitelező a mun-

kálatokról ütemtervet készít, annak alakulá-

sáról időben információt biztosít. A kivitelező 

minden apartman esetében előzetesen fel-

méri, jobbos vagy balos nyílású ablakra van-e 

szükség.

• A  munkálatok ütemezése a  faliújságokra ki-

függesztésre kerül, illetve az elkövetkező idő-

szakban a közvetlenül érintett lakókat kollégá-

ink személyesen is tájékoztatni fogják.

• A  lakószobákat, ahol az ablakok cseréje tör-

ténik, a munkára fel kell készíteni. Kollégáink 

segítenek a  lakószoba homlokzati falához 

eső bútorokat elpakolni. A kivitelező az ösz-

szepakolt bútorokat és a  padlót fóliázással 

óvja meg a  szennyeződéstől, amit a  munka 

végén eltávolít. A  takarításról és a  bútorok, 

tárgyak visszarendezéséről kollégáink gon-

doskodnak.

Újpalotai lakóink támogatását és együttmű-

ködését kérjük az alábbiakban:

• Tervezett távolléteinek dátumát (utazás, kór-

házi/szanatóriumi tartózkodás), kérjük, szíves-

kedjen kollégánknak minél előbb jelezni.

• Gondolja át,  

milyen irányba  

nyíló ablak beépítése  

a célszerűbb az Ön számára.

• A  balesetveszély elkerülése érdekében, kér-

jük, kerülje el az építkezési területet.

• Figyelje a  faliújságot, mert első körben ott 

adunk hírt a cserék ütemezéséről.

• Az Ön apartmanja ablakcseréjének napján 

lehetséges, hogy a  megszokottnál korábban 

kell felkelnie, és elhagynia az apartmanját. Ja-

vasoljuk, hogy előző este készítse össze azokat 

a  tárgyakat (fürdőruha, könyv, mobiltelefon, 

nassolnivaló stb.), amelyekre aznap szüksége 

lesz. Kollégáink gondoskodnak az útban lévő 

bútorai, illetve személyes tárgyai összepakolá-

sáról. A nap eltöltésére a  földszinti program-

szobát és az 1. emeleti oktatótermet bocsátjuk 

pihenési céllal a rendelkezésére.

• Kollégáink értesítik Önt, ha apartmanjába visz-

szatérhet.

A kivitelezés – a közbeszerzési eljárást követően – 

hamarosan megkezdődik, és ez év végéig teljes 

egészében megvalósul. A  munkálatok kiterjed-

nek az épületegyüttes nyílászáróinak cseréjére 

és széleskörű gépészeti korszerűsítésére, aminek 

eredményeképp az épületegyüttes elsődleges 

energiafogyasztása, egyszersmind az üvegház-

hatást okozó gázok kibocsátása csökken. Az épü-

let tetejére telepített napkollektormezők segítsé-

gével megújuló energiaforrás is bevonásra kerül. 

A beruházás eredményeképp az épületegyüttes 

jelenlegi „CC” energetikai besorolása „AA+” – ki-

emelkedően nagy energiahatékonyságú – beso-

rolásúvá változik.

Az ablakcsereprogram keretében valameny-

nyi apartman hő- és hangszigetelt nyílászárókat 

kap, ami lakóink számára kulturáltabb, korsze-

rűbb lakóteret jelent. A napkollektormezők által 

termelt energia implementálása, valamint a leg-

korszerűbb kondenzációs üzemű gázkazán cse-

réje lehetővé teszi a fűtési igények és a hálózati 

melegvíz-igény megfelelő méretezésű, biztos ki-

szolgálását.

A kivitelezés ideje alatt elkerülhetetlenül elő-

forduló építkezési zaj, esetleges por miatt kedves 

lakóink türelmét, megértését kérjük. 

Az ablakcsereprogram az alábbi módon fogja 

érinteni újpalotai lakóinkat: 

• A szilárd hulladékok átmeneti tárolására (kisze-

relt, régi ablakok) az „A” és a „G” épületszárny 

közti térkövezett parkoló alkalmas, ezért az ide 

nyíló apartmanok fokozottabb zajterhelésnek 

lesznek átmenetileg kitéve.

• A  munkafolyamatok időigényét figyelembe 

véve, egyéb hátráltató körülménytől eltekint-

ve, munkanaponként öt apartman ablakcse-

réje valósulhat meg. A reggeli órákban kisze-

relt ablakok helyére estére már új ablak kerül, 

ami azt jelenti, hogy egyetlen lakónknak sem 

kell máshol töltenie az éjszakát. Elképzelhető 

ugyanakkor, hogy az utómunkák – mint a pár-

kány elhelyezése, az élvédelem és a fal helyre-

állítása – másnap kerülnek kivitelezésre.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Olajág Otthonok újpalotai intézménye a  Kohéziós 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból energetikai korszerűsítésre 
250 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el�

Tisztelt Bánkút utcai lakóink!

Energetikai beruházás az újpalotai Olajág Otthonban

Megértését, türelmét előre is köszönjük,  
és biztosan vagyunk abban, hogy a végeredmény  

az Ön megelégedésére szolgál majd!
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Az első és legfontosabb feladat, hogy a  zsidók 

meghallgassák Eszter tekercsének közösségi fel-

olvasását a  zsinagógában az ünnepet köszöntő 

este és reggel, mely alatt az évben egy alkalom-

mal hangoskodhatnak is, sőt mi több, köteles-

ség Hámán nevének említésekor zajt csapni. Egy 

másik előírás ajándékok küldése, azaz különféle 

finomságok küldése barátoknak, és szintén kö-

telezettség az is, hogy adományt kell adni leg -

alább két szegénynek, hogy ők se nélkülözzenek 

ezen az ünnepen. Külön érdemes megjegyezni, 

hogy a  koldusok, akik maguk is adományokból 

élnek, szintén kötelesek adományt adni egy má-

sik rászorulónak. E parancs értelme éppen az, 

hogy mint a társadalom minden egyéb tagja, ők 

is megtapasztalhassák az adás örömét, a mások 

iránti felelősségvállalás kötelességét, és semmi-

képpen ne érezhessék úgy, hogy ők csak mások-

ra rászoruló, haszontalan élősködői a  társada-

lomnak. 

A  legkellemesebb kötelezettség a  purimi la-

koma, ahol annyit kell inni, hogy „ne tudjanak kü-

lönbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott 

Mordecháj között” – ez volt a rabbik előírása. 

Eszter könyve Perzsiába kalauzol bennünket. 

Ott uralkodott Ahasvérus, akinek második felesé-

ge Eszter, egy zsidó lány lett, akinek nevelőapja 

Mordecháj volt, aki egy ízben leleplezte a király 

elleni összeesküvést. A király főtanácsosa, Hámán 

gyűlölte Mordechájt és a  zsidókat, és bosszút 

esküdött. Naponta sorsot vetettek Hámánnak, 

hogy a  jövendőmondók segítségével megtud-

hassa a legszerencsésebb időpontot a terv vég-

hezvitelére. A  sorsvetések (purim) alapján ádár 

hónapra esett Hámán választása. Tekintélyével 

visszaélve tudatosan félretájékoztatta a  királyt. 

A zsidó népet a birodalom ellenségeinek állítot-

ta be. Egy törvény szabad prédává nyilvánította 

a zsidó népet és annak minden vagyonát minden 

tartományban ádár hónap 13-án. Eszter közben-

járt a királynál, aki megengedte, hogy a zsidók ne 

legyenek áldozatok, hanem fegyverrel védhes-

sék magukat, így végül győzelemmel kerültek ki 

a harcokból.

A  purim tulajdonképp a  zsidó farsang, hisz 

mindig nagy vigalom jellemezte az ünnepet.

Purim, a legvidámabb zsidó ünnep

Az Eszter könyvében olvasható sorok magukba foglalják a  legvidámabb zsidó 
ünnep, a purim lényegét� Az ünnep középpontjában Eszter könyvének, más néven 
az Eszter-tekercsnek a felolvasása áll�

„Tegyétek azokat az evés-ivás és az öröm napjaivá…”

Hámán-táska receptje Rosenstein 

Tibor 2014-es szakácskönyvéből

Hozzávalók (6 adag):

• 35 dkg rétesliszt

• 15 dkg vaj

• 1 dkg friss élesztő

• 10 dkg porcukor

• 1 csipet só

• 2 db tojás

• 1 citromból nyert 

reszelt citromhéj

• 1 dl narancslé

• 25 dkg lekvár/dzsem

Elkészítés:

1.  A lisztet a vajjal és az élesztővel összemorzsoljuk, hozzáad-

juk a  cukrot, a  pici sót, egy tojást, a  reszelt citromhéjat és 

annyi narancslevet (lehetőség szerint frissen facsartat), hogy 

jól nyújtható tésztát kapjunk. (Nekem kicsit ragadós lett.)

2.  Kb. fél órát pihentetjük hűtőszekrényben.

3.  Ha kipihente magát, lisztezett gyúródeszkán 3-5 mm vastag-

ságúra kinyújtjuk, majd egy kb. 5 cm átmérőjű pogácsaszag-

gatóval köröket szaggatunk belőle. A köröket három oldal-

ról összecsippentve behajtjuk, és a sarkokat összenyomjuk.

4.  Az így képződött mélyedésekbe egy-egy kávéskanál lekvárt 

rakunk.

5.  A felhajtott táskaoldalakat bekenjük a felvert másik tojással, 

és 180 fokos sütőben aranybarnára sütjük.

Bőhm Andrea

Ünnepeink
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Mindazoknak a nőknek, akik koruktól függetlenül, 

a  nehézségek ellenére rendületlenül kitartanak, 

szeretnek, álmodnak és küzdenek egy jobb vilá-

gért. 

A nők energiája csodálatba ejtő. Szembenéznek 

a nehézségekkel és komoly problémákat oldanak 

meg, miközben szeretetteljesek és vidámak. Mo-

solyognak, amikor legszívesebben zokognának, 

énekelnek, amikor sírhatnékjuk van, sírnak, amikor 

boldogok és nevetnek, amikor izgatottak. Kiállnak 

a  hitük mellett, harcolnak az igazságért, minden 

helyzetben megtalálják a legjobb megoldást. Fel-

tétel nélkül szeretnek. Még akkor is erősek, amikor 

úgy érzik, kifogytak az energiájukból. Tisztában 

vannak azzal, hogy egy csók és egy ölelés sok min-

dent meggyógyít. A nőknek egy nagy hibájuk van: 

elfelejtik, hogy milyen értékesek.

Ezért emlékeztetjük, kedves Olvasó, hogy miért 

történelmet alakító nap és miért ünnepeljük a Nők 

napját március 8-án.

A  régi korokban a  nők nem voltak egyenran-

gúak a  férfiakkal, de szerencsére mindig akadtak 

forradalmi beállítottságú lányok és asszonyok, akik 

harcoltak azért, hogy a férfitársadalom elismerését, 

megbecsülését kivívják a  nők számára. Ez a  harc 

nem volt egyszerű, de ma már ott tartunk, hogy ezt 

a napot nem csak a női szervezetek tartják számon 

szerte a  világon. Az ENSZ is megemlékezik erről 

a napról, és sok-sok ország nemzeti ünnepként je-

löli meg. 

A nők évszázadok óta tartó küzdelmének célja, 

hogy a  nők a  férfiakkal egyenlő feltételekkel vál-

lalhassanak részt a  társadalomból. Már az ókori 

Görögországban elkezdődött a  küzdelem azért, 

hogy a nők nagyobb figyelmet vívjanak ki a társa-

dalomban, amelyet a  férfiak irányítottak. Lüsziszt-

raté ókori görög hölgy a nemi élet megtagadását 

kezdeményezte a  férfiakkal szemben, hogy a há-

borúnak véget vethessenek. A francia forradalom 

idején a nők a  „Szabadság, egyenlőség, testvéri-

ség!” kiáltással vonultak Versailles elé, hogy a nők 

választójogát követeljék. 

A  nemzetközi nőnap hagyománya 1857. már -

cius 8-án indult útjára amerikai nők demonstrációi-

val, akik a rossz munkakörülmények és az alacsony 

fizetések ellen tiltakoztak. 

1909. február 28-án az Amerikai Szocialista Párt 

határozata szerint szerte az Egyesült Államokban 

megtartották az első nemzetközi nőnapot. 

Magyarországon 1914-ben ünnepelték először.

Különböző országokban más- és másképp ün-

neplik a nőnapot. Romániában például régebben 

a taxisok ingyen vitték a nőket a városon belül, és 

nem csak a felnőtt férfiak, a gyerekek is ezen a na-

pon köszöntik édesanyjukat. Olaszországban és 

Oroszországban sárga virágot szoktak ajándékoz-

ni a nőknek, mimózaszerű virágokat, illetve sárga 

tulipánt. Portugáliában ez a nap a hölgyeké, akik 

sokszor férfi társaság nélkül ünneplik a napot. Kí-

nában fél nap szabadság jár a hölgyeknek, sőt egy 

kis figyelmesség is a munkaadók részéről. Pakisz-

tánban és Lengyelországban gyakoriak a feminista 

megmozdulások. A tajvani kormány ezen a napon 

hívja fel a női lakosok figyelmét az elhízás veszé-

lyeire.

Közép- és Kelet-Európában az urak virággal, 

csokoládéval lepik meg a  hölgyeket, elsősorban 

családtagjaikat és kollégáikat. 

A tisztelet, szeretet és megbecsülés kifejezése-

képpen egy csodaszép krókusszal lepte meg és 

köszöntötte a vezetőség az Olajág Otthonok min-

den kedves női lakóját és dolgozóját. Régi szokás 

nálunk, hogy a cserepes virágok hagymáit elültet-

jük intézményeink kertjébe, így még szebb, illato-

sabb lesz tavasszal a kertünk évről évre.

Veréb-Kovács Katalin

Weöres Sándor: A nő
A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
A férfié; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.
A férfi - akár bölcs, vagy csizmavarga -
A világot dolgokká széthabarja
s míg zúg körötte az egy-örök áram,
cimkék között jár, mint egy patikában.
Hiában száll be földet és eget,
mindég semmiségen át üget,
mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.
Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él - vagy tán csak élni látszik -
ha nők szeméből rá élet sugárzik.
A nő: mindennel pajtás, elven
csak az aprózó észnek idegen.
A tétlen vizsgálótól összefagy;
mozogj és mozgasd s már királya vagy:
ő lágy sóvárgás, helyzeti erő,
oly férfit vár, kitől mozgásba jő.
Alakja, bőre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,
mint menny a záport, bőven osztogatva;
de hogyha bárki kétkedően fogadja,
tovább-libeg s a legény vérig-sértve
letottyan cimkéinek bűvkörébe.
Valóság, eszme, álom és mese
ugy fér hozzá, ha az ő köntöse;
mindent, mit párja bölcsességbe ránt,
ő úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,
bármeddig hántod: mind őnéki fátyla;
és végső, királynői díszruhája
A meztelenség.

Nőnap

„A nők felszabadulási harcában nem egy rabszolgalázadás, hanem az Élet 
megmentésének a kísérlete rejlik� Az Életé, melyet ők hoztak létre, és ezért fontosabb 
nekik, mint a férfiaknak� A nőnek az emberiség az életműve� A létért a férfi számára 
ismeretlen erejű felelősséget és aggodalmat érez�” Müller Péter
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Szalagos fánk? Forgácsfánk? Túrófánk? Sokféle 

ötlet érkezett, de a legtöbb szavazatot ismét a tú-

rófánk kapta, így azt kellett megsütnünk. De hogy 

ne maradjunk híján a jónak, a csepeli Kondér-kör 

egy kis receptkavalkáddal kíván kedveskedni min-

denkinek.

Hiszen fánkot majdnem mindenhol sütnek a vi-

lágon, csak mindenhol másképp.

Mi most egy igazán jó és különleges receptet 

javasolunk kipróbálásra, ami garantáltan senkinek 

sem fog csalódást okozni. Előre jelezzük, ez nem 

a jól ismert szalagos fánkunk receptje, hiszen azt 

lakóink már annyiszor megsütötték, hogy talán ál-

mukból felébresztve is menne nekik. Legyünk bát-

rak, kísérletezzünk, és próbáljuk ki!

A perui picarones – a’la Kondér-kör, Csepel

Hozzávalók:

• 250 g sütőtök

• 250 g édesburgonya

• egy csapott kávéskanál fahéj

• kevés őrölt ánizs (ha van)

• fél kávéskanál őrölt szegfűszeg

• fél kocka friss élesztő 

• egy-két nagy teáskanál porcukor vagy éde-

sítő (ízlés szerint)

• 2 tojás

• 3 cl rum

• 20 dkg liszt

• 1 liter növényi olaj a sütéshez

• víz, só

Elkészítés:

Egy nagy edénybe öntsünk vizet, adjuk hozzá 

a fahéjat és az ánizst, a szegfűszeg felét, és tegyük 

Farsang
Űztük a telet a jó csepeli farsangi fánkkal

„Űzik már a fársángot, 
Bor, muzsika, tánc, múlatság, 
Kedves törődés, fáradság, 
Kik hajdan itt múlattatok, 
A közhelyről oszoljatok! 
Kongatják a harangot: 
Űzik már a fársángot!”

 (Csokonai Vitéz Mihány)

2018-ban is eljött a farsang ideje Csepelen, és feltettük magunknak a kérdést: mi 
legyen a fánkkal? Kondér-körünk tagjai meg-megállítottak a folyosón, és kapacitáltak, 
hogy ebben az évben mi süssük a fánkokat mindenkinek�

fel a tűzhelyre forrni. Az édesburgonyát és a sütő-

tököt hámozzuk meg, vágjuk nagyobb darabok-

ra, majd adjuk a forrásban lévő fűszerezett vízhez 

(éppen lepje el), és főzzük addig, amíg megpuhul-

nak. Figyeljünk, mert a sütőtök előbb puhul, szűrő-

kanállal időben vegyük ki. A megpuhult tököt és 

édesburgonyát csepegtessük le. Az ízes főzőléből 

tegyünk félre félcsészényit (120 ml), és hagyjuk 

hűlni. Ha a  tök és az édesburgonya már kellően 

lehűlt, botmixerrel vagy turmixgépben pürésítsük. 

A félretett főzőlevet öntsük keverőedénybe, kever-

jük el benne a cukrot olvadásig, majd adjuk hoz-

zá az élesztőt. Hagyjuk, hogy az élesztő felfusson. 

Ekkor jöhetnek bele a tojások, fél teáskanál só, az 

édesburgonya-sütőtök püré, a rum. Keverjük ala-

posan össze, majd fokozatosan adagoljuk hozzá 

a lisztet. Dolgozzuk simára a tésztát, rugalmasnak, 

simának, ragadósnak kell lennie. Ha túl híg lenne, 

adjunk hozzá még lisztet. A keverőedényt nedves 

asztalkendővel borítsuk be, és hagyjuk a  tésztát 

duplájára kelni. Ha a  tészta megkelt, hevítsük az 

olajat 180 °C-ra. Nedves kézzel formázzunk a tész-

tából lyukas közepű fánkokat, és gyorsan dobjuk 

a forró olajba. Körülbelül 20-30 másodpercig süs-

sük oldalanként, illetve míg aranybarnára sül. Pa-

pírtörlőre szedve csepegtessük le az olajat, majd 

a  sűrű, szirupos mártással meglocsolva frissiben 

tálaljuk.

Jó étvágyat kívánva:

A csepeli Kondér-kör nevében

Sztanev Zsolt
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Ördögök, banya, öregasszony, gonosz tündér és 

betörő ijesztgettek bennünket, angyal és királynő 

vonultak be méltóságteljesen, csodás indiai és 

arab táncosok lejtettek el a nagyérdemű előtt, de 

gyönyörködhettünk egy kedves katicabogárban 

is. A  maskarások egyéni zenéjükre vonultak be 

a közönség nagy tapsa kíséretében. Csudás, szí-

nes felvonulás volt, melynek végén minden jelme-

zesnek elismerő díszoklevelet osztott ki a porond-

mesternő és a bohóc – azaz a két programszervező. 

A farsangi fánk és a narancsos bor is ízlett minden-

kinek. A  bál csúcspontja a  tombolasorsolás volt. 

Amikor elfogytak a nyeremények, folytatódhatott 

a táncos mulatság, melyhez a kitűnő zenét most is, 

mint szilveszterkor, a lakók által kért Seres József 

szolgáltatta.

Balogh Péter

Farsang a zuglói otthonokban

Zuglóban idén is nagyszabású rendezvény volt lakóink farsangja, melyet a leg  vál  lal -
ko  zóbbak jelmezes felvonulása tett ezúttal is felejthetetlenné� 

Farsang Zuglóban          2018 

Mint kedves tárlatvezetőnktől megtudtuk, az 

üvegesmester ősökkel rendelkező Miksa először 

itt, apja műhelyében, később pedig külföldön 

sajátította el a  mesterség minden csínját-bínját. 

Sőt! Tehetségben felülmúlva apját és tanárait, 

nemcsak az üveggyártásban, a  színes üvegek 

készítésében, hanem azok részletgazdag meg-

festésében is jeleskedett. Üvegre álmodta meg 

műveit. A  szecesszió és az art deco jellemezte 

művészi munkáit. Csodálatos részletességgel 

festette üvegeit, különleges technikákat kikísér-

letezve, alkalmazva. A világon sok helyre elkerül-

tek alkotásai. Budapesten is találkozhatunk mű-

veivel templomokban, 

középületekben, vil-

lákban. Szerencsére 

a  múzeum is büszkél-

kedhet jó néhány cso-

dás darabbal, amelyek 

túlélték a  történelem 

nehéz időszakait. Él-

mény közelről látni ezeket, hiszen aprólékos rész-

letei így még jobban megfigyelhetők. Sokáig 

időztünk egy-egy munkája előtt. 

Egy dolog volt csak, amit szomorúan vettünk 

tudomásul: hogy egyetlen darabot sem  

hoz  hattunk haza belőlük.  

 Rácsné Leskó Ilikó

A Róth Miksa Emlékházban  

Esős, szürke napon látogattunk el kis csapatunkkal a Róth Miksa Emlékházba� A méltán 
híres császári és királyi üvegfestő mester ebben a VIII� kerületi villában élt feleségével 
és gyermekeivel� A nagypolgári ház alsó szintjén volt az irodája és a műterme, hátul 
az udvarban pedig a nagy műhely, ahol a csodák kiviteleződtek� A lakásban láthatók 
szebbnél szebb munkái, illetve eredeti bútoraival berendezett szobái� 

Álarcban áll a bál! jártak az újpalotai lakók
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Majd a fákról lehullottak a levelek, fújt már a hi-

deg szél, de nem akarták, hogy vége legyen, 

ezért együttes erővel és az otthon támogatásával 

„télisítettük” a klubot. El is nevezték FÁS körnek.

Az a  épületben lett a  törzshelyük, ahol már 

minden héten egyszer összeülnek, és a  tagok 

egymásnak mesélnek. Az első időkben Gál And-

rásné és Szirt Miklós tartották össze a klubot, a ké-

sőbbiekben mások is csatlakoztak. A FÁS körnek 

jelenleg 15 tagja van. Az alapítók közül Verecz-

key Zoltánné (Jenci néni) 103 éves színésznő így 

beszél róla: „Magától szerveződő klub ez, kü-

lönleges mozgatóerő van benne. Célunk, hogy 

tágítsuk a látókörünket és az emberek érdeklőd-

jenek egymás iránt.” Szabó Illés nyugalmazott al-

ezredes, bölcsész szakon végzett tanár így szól: 

„Minket minden érdekel! Legyen az irodalom, 

történelem, bűnügy, földrajz, rég múltat idéző 

emlékek vagy akár a ma eseményei.” Szirt Miklós 

matematika- és fizikatanár szeretne lakótársainak 

üzenni: „Nemcsak azért vagyunk együtt, hogy 

valahogy elteljen az idő, hanem hogy fejlesszük 

magunkat, és tanuljuk egymástól.”

Egy alkalommal meghívást kaptam én is 

a klubba, és láttam, hogy milyen összhang van az 

ott részt vevő lakók között. Egymásra odafigyel-

ve hallgatták a másik véleményét vagy kritikáját. 

Hallgattam, ahogy elmélyülten fogadnak be és 

értékelnek művészi szövegeket, vagy ki-ki a saját 

irodalmi érdeklődését osztja meg a hallgatóság-

gal. Közös kiindulópontjuk, hogy beszélgetnek 

az olvasottakról, bemutatják álláspontjukat, meg-

hallgatják egymás véleményét. Igazán értékes, 

minőségi időt töltenek együtt. Kívánunk nekik 

erőt, egészséget a klub továbbfejlesztéséhez és 

növekedéséhez!  

 Csécsi Zsófia

Bemutatkozik a FÁS kör

2016 nyarán, egy meleg napon kezdődött minden� A  lakók árnyékos helyeket  
kerestek a zuglói otthon kertjében, melyet végül egy idős, terebélyes fa alatt találtak 
meg� Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy egy lakói kör alakult meg körülöttük, 
akik egymás társaságát keresték nap mint nap� Beszélgettek, nevettek… Jó volt együtt! 

Klubjaink

„Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanitottalak?!
Vagy ha elmult s többé vissza nem jő
A vig ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,
Fiaim, csak énekeljetek!” 

 (Tompa Mihály: a madár fiaihoz)

Kreatív otthon a zuglói 
intézményekben 

– Hogyan?

Nem kell messzire mennünk, hogy „szigetlakók” 

lehessünk. Elég, ha az Ötlet Sziget Klub tagjai 

leszünk. Itt minden hónapban összegyűlünk, és 

szebbnél szebb kézműves, kreatív tárgyakat al-

kotunk, amelyekkel lakásunkat díszíthetjük. Meg-

ismerkedhetünk a szalvétatechnikával, a gipszki-

öntéssel és különböző fajtájú anyagokkal, mint 

például a dekorgumi vagy az akrilfesték.

A  mostani alkalommal a  húsvétra hangolód-

tunk, és papírból hímes-piros tojás dekorációt 

készítettünk, amelyet selyemszalaggal díszítve 

a  barkacsokorra aggathatunk. Az előre megraj-

zolt díszítő mintákat kedvünk szerint színeztük 

ki filctollal, majd egy nagyobb színes kartonpa-

pírból kivágott tojásformába ragasztottuk. Így 

lett egyik fele hímes, a másik pedig piros tojás. 

Egyszerű technika, kézügyességet nem igényel, 

és kellemes, nyugodt kikapcsolódás a végered-

mény. Ajánlom azon hölgyek és urak számára 

a „szigetlakó” tagságot, akik nem félnek az új dol-

gok kipróbálásától és szeretik a szépet nemcsak 

nézni, hanem meg is valósítani.

Csécsi Zsófia

Alapítók
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Lakóink izgatottan várták, hiszen nem minden 

nap vehetnek részt ilyen érdekes programban. 

Igazi hamisítatlan bűvészshow-ban lehetett ré-

szünk, mely során ámulatba ejtő trükköket lát-

hattunk. Igazi varázslatnak tűntek, hiszen azóta 

is törjük a  fejünket, hogy mi lehetett az a  titok, 

amit csak a bűvész úr tudott. Igazán érdekes volt 

nézni, hogy a leghétköznapibb tárgyakat is meg 

lehet úgy bűvölni, hogy azok különlegessé vál-

janak egy-egy mutatvány erejéig. Egy egyszerű 

gumilabda, egy kendő, egy pakli kártya vagy egy 

darab zsinór is tud mágikusnak tűnni, ha szakértő 

kezekbe kerül. György egy kis segítséget is kért 

a  közönségtől, szemléltetve, hogy még a  trükk-

ben részt vevők sem leplezhetik le a  szemfény-

vesztőt. Teri néni nagyon örült, hogy segítségére 

lehetett vendégünknek, és így egy kicsit részese 

lehetett ennek a csodás műsornak, ám egy kicsit 

csalódott volt, hogy nem kaphatta „csaláson” 

a  bűvész urat még úgy sem, hogy a  közvetlen 

közeléből segédkezett a  trükk végrehajtásában. 

Utólag persze mindenki belátta, hogy egy ilyen 

élmény úgy teljes, ha ezek a trükkök megmarad-

nak titoknak, különben oda a szórakozás. 

Úgy gondolom, hogy egy igazán szórakoztató 

műsornak lehettünk tanúi, amit minden résztve-

vő nagyon élvezett.

Sütő-Nagy Kinga

Jótékonysági bűvészshow 

Február közepén ellátogatott hozzánk Harmos György, aki varázslatos bűvészshow-t 
tartott nekünk a társalgóban� György több mint tíz éve bűvészkedik, sokat jár külföldre 
műsorával, és úgy gondolja, hogy a szórakozás mindenkinek jár, így hozzánk is egy 
jótékonysági előadás keretei közt jött el� 

a Mátyás téren
A múzeumban nagy örömmel fogadtak bennün-

ket, és készségesen segítettek tájékozódni a kiál-

lítótermek közt, egy-egy helyszínen pedig rövid 

bemutatót is hallhattunk a látnivalókról. Kis társa-

ságunk sok érdekes dolgot látott, hiszen, annak 

ellenére hogy a múzeum nem túlzottan nagy te-

rületű, kiállítási anyaga igen gazdag. Sok megol-

dott és megoldatlan bűnügy leírását elolvashat-

tuk, s ezek közül néhány meglehetősen régi eset, 

ezért azt is érdekes volt látni, hogy a különböző 

korokban milyen büntetéseket alkalmaztak egy-

egy bűncselekmény esetén. Bemutatták a felde-

rítés menetét, illetve az ügyek kapcsán előkerült 

bizonyítékokat is, így teljesen részeseivé válhat-

tunk a  nyomozásnak. Meglepetten tapasztaltuk, 

hogy a  hatóságoknak milyen sok szempontból 

kell megvizsgálniuk a történteket és hogy sokszor 

milyen apróságnak tűnő körülmény vezet a meg-

oldáshoz. A kiállításon rengeteg érdekes dolgot 

láthattunk, többek között szemügyre vehettük 

a  rendőregyenruhák változását korszakonként, 

ami a hölgyeknek nagyon tetszett. Zoli bácsinak 

ezzel szemben a  kiállított járművek nyerték el 

a  tetszését, a  különböző motorok voltak a  ked-

vencei, amelyekkel a rendőrök járőröztek és ma-

napság is járják az utakat. Ezenkívül a  kiállított 

fegyverek is tetszettek neki, bár elmondta, hogy 

férfi létére soha nem vonzották nagyon a fegyve-

rek, de műszaki szemmel nézve nagyon érdekes-

nek tartja a működésüket. 

Összességében mindenki jól érezte magát, 

a  kiállítás anyagában mindenki talált olyasmit, 

ami tetszett neki vagy közelebb állt az érdeklő-

dési köréhez.

Sütő-Nagy Kinga

Kirándulás a Rendőr Múzeumba

Egy szép januári reggelen felkerekedtünk lakóinkkal, hogy meglátogassuk a Rendőr 
Múzeumot, mely itt, a VIII� kerületben található� 

Programjaink
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Már a bejáratnál finom forralt bor várt minket. Az-

tán jött a házias húsleves gazdagon. Bevallom, én 

itt mindig dupla adagot szedek; most sikerült há-

rom tányérral rekordot döntenem. Ezután hozták 

a hurkás-frissensültes tálat, amúgy tanyasi módra 

megpakolva, igazi vegyes savanyúsággal. Majd 

a házi – még meleg – meggyes pite következett, 

amit sikerült a forralt bor maradékával leöblíteni. 

Ez után levegőzés gyanánt lesétáltunk a  tanyán 

tartott lovakhoz, kacsákhoz és az egyik rendez-

vényteremhez is. Itt egy esküvőkiállítás de  ko  rá -

ció  já  ban gyönyörködhettünk egy kicsit. 

Hazafelé megbeszéltük, hogy egyszer nyáron 

is eljövünk, mert a csapatot izgatja a tulajdonos 

által említett, kemencében sült csülök is…

Rácsné Leskó Ildikó

Hazajáró

avagy az újpalotai lakók visszatértek Csemőre, a Tamás tanyára

Évek óta visszatérő vendégként járunk disznótoros ebédre a Cegléd melletti tanyára� 
A hangulatos környezet, a megfizethető árak, a roppant kedves kiszolgálás és nem 
utolsósorban a finom ételek miatt érdemes idejönni�

Sok érdekes, alkimisták által használt eszközt, 

használati tárgyat láttunk. A mai ember számára 

elképzelhetetlen, hogy valaha ilyen módon gyó-

gyítottak, ahogyan itt láttuk. A  vitrinekben talál-

ható kerámiák – amelyeket a korabeli patikusok 

orvosságok keverésére használtak – egyszerűen 

gyönyörűek.

A múzeumban tett látogatás érdekes és tanul-

ságos volt. Lakóink nagyon jól érezték magukat.

A hónap utolsó napján ismét elindultak a kul-

túra egyik fontos helyszínére, a Pesti Színházba. 

Dosztojevszkij Félkegyelmű című darabját nézték 

meg neves színészek tolmácsolásában. 

Az előadás ugyan „csak” főpróba volt, de az 

élmény, amit nyújtott, felemelő. 

A neves rendező – ifj. Vidnyánszky Attila – sa-

játos rendezői módszereivel elbűvölte a nézőket. 

A  stílus modern, a  mondanivalót látványosan, 

már-már harsányan adtát át a színészek, ami el-

gondolkodásra készteti a nézőt. 

Örömmel mondhatjuk el, hogy a  téli hóna-

pokban is csodálatos élményben volt részük la-

kóinknak.

Tálas István Ferencné, Margó

Törökbálinti kirándulások

Január hideg hónap, de múzeumlátogatásra éppen megfelelő� Kis csapatunk Bu -
da  pestre, a  Patikamúzeumba látogatott el� Kissé kalandosra sikeredett a  bejutás 
a budai várba, az eső is esett, de nem vette el a kedvünket a kirándulástól� 
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volt a kondér, csak a finom illat és a maszatos tá-

nyérok jelezték, hogy itt főzés és készülődés volt.

Nagyon fontos, hogy lakóink, akik maguk már 

nem tudnának nekifogni efféle főzésnek, újra át-

élhessék az élményt, amely közösséget, jó han-

gulatot teremt.

Köszönjük, hogy intézményünk vezetése nem-

csak nagy hangsúlyt fektet lakóink szabadidős 

tevékenységeinek szervezésére, de támogatja is 

az ehhez hasonló kezdeményezéseket. Bizonyí-

tékunk van rá, hogy el lehet csábulni.

Minden kincs értékes, hadd osszuk meg ezt 

a jó receptet most mindenkivel.

Székelyszékelykáposzta a’la 
Kondér-kör – Csepel

Hozzávalók (4 személyre):

• 1 kg savanyú káposzta (nem 

túl sós, nem túl érett)

• 25 dkg hús (ez lehet előre pácolt marha, 

vad vagy disznó, de pulyka, kacsa is frissen)

• 20 dkg füstölt hús vagy 

füstölt húsos szalonna

• 10 dkg  kolbász vagy vadszalámi

• 2 nagyobb fej  hagyma

• 3-4 diónyi  kacsazsír a pirításhoz

• 15 dkg  erdei vargánya

• 5 dkg  rókagomba

• 1 evőkanál  székely mustár

• 1 teáskanál  erdei méz

• 0,5 dl  vörösbor

• 1 teáskanál  egész kömény

• 20-25 szem  bors megtörve

• 1 teáskanál  borsikafű (csombor)

• fél teáskanál  kakukkfű

• 4-5  babérlevél

pirospaprika legalább egy púpozott teáskanállal

só nem kell bele!

Elkészítés:

A  kacsazsíron pirítani kezdjük a  hagymát, és 

egy perc után hozzáadjuk a fűszereket (borsikafű, 

kakukkfű, bors, egész kömény), és nem sokkal ké-

sőbb az erdei gombákat is. Pár perc pirítás után 

hozzáadjuk a mézet, mustárt, kolbászt, és kicsivel 

később a húst, majd megforgatva tovább pirítjuk 

az egészet. Amikor a hús széle már szép, hozzá-

adjuk a bort, a babérlevelet és a pirospaprikát is, 

majd pirítás után szükség szerint felöntjük vízzel. 

Mikor a hús már öt perce forrásban van, hozzá-

adjuk a füstölt húst, és nem sokkal ez után apró 

csomókban belekeverjük a káposztát is. Szép las-

sú lángon készre főzzük. Vigyázzunk, hogy a láng 

ne legyen túl nagy és a főzés se tartson sokáig, 

a káposzta maradjon kicsit roppanós, így a finom 

ízek és illatok sem illannak el az ételből.

Azok a székely legények, akik ebből a finom-

ságból engem kínáltak egykoron, finom bort és 

kevés pálinkát kínáltak az ételhez, hogy jobban 

essék.

Jó étvágyat és kellemes főzést kívánva:

A csepeli Kondér-kör tagjai nevében

Sztanev Zsolt

Hogy senkiben ne legyen tüske amiatt, hogy 

valaki más receptjét főzzük meg, kerestem egy 

olyan receptet, amelyet székelyek, székelyföldi 

magyarok használnak mai napig.

A program fél tízkor kezdődött az ebédlőben. 

Az első fél órában inkább a várakozás és a latol-

gatás volt a jellemző, vajon milyen is lesz ez a szé-

kelykáposzta. Többen kérdezősködtek és érdek-

lődtek.

Azután különlegesebb dolgok kerültek elő, 

mint az erdei gomba, a borsikafű vagy más né-

ven csombor, illetve a  jó kolbász és füstölt hús, 

kicsi méz, mustár, bor és kakukkfű.

Lakóink szívesen álltak a fazék mellé, és ami-

kor minden a  főzőalkalmatosságban volt, kezd-

tek gyűlni a tányérok és kanalak is. 

Természetesen miközben főtt az étel, minden-

ki elmondta a  maga receptjét, és kiderült, hol 

voltak jó hentesek, zöldségesek, milyen a jó ká-

poszta.

Tálaláskor már több mint húszan forgolódtak 

a  fazék körül. Húsz perc múlva pedig újra üres 

Kondér-köri hírek a csepeli otthonból 

Székelykáposzta

Mi, magyarok úgy vagyunk a  székelykáposztával, mint a  pörkölttel, a  lecsóval és 
a húslevessel� Ahány ház, annyi szokás, ahány fakanál, annyi recept� Csepelen, ami-
kor szóba került, hogy mit főzünk januárban, először mindenki a disznótorosra sza-
vazott, ám ezt elvetettük, mivel azt csak készen tudnánk beszerezni� Így esett a vá-
lasztás a székelykáposztára�
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„A fórum létrejöttekor a  nyugdíjasklubok felé for-

dultunk, de mivel idősellátás területén tevékenyke-

dő intézmények vezető szakemberei is részt vettek 

a szervezet létrehozásában, illetve az ott élők számá-

ra ugyanolyan fontosak a kulturális élmények, ezért 

az intézményi ellátást végzők felé is nyitottunk az 

elmúlt időszakban. Fontosnak tartjuk ezen intézmé-

nyekben is a  művészeti események támogatását.” 

(Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok Szociális Fóru-

mának elnöke.)

A  csepeli otthonban zajlott az első esemény, 

amelyen a Bihari János Táncegyüttes szórakoztatta 

az egybegyűlt lakókat, vendégeket, hozzátartozókat 

és az önkormányzat részéről Ábel Attila alpolgár-

mester urat. A fiatal zenészek, Németh László prímás, 

Németh Péter brá-

csás és Béres Merse 

nagybőgős húzták 

a  talpalávalót, míg 

Nagy Noémi, Radó 

Klára, Kozma Ger-

gely és Fillinger 

Vencel ropta fárad-

hatatlanul a magyar 

tájegységek népi 

táncait. Kozma Ger-

gely csapásolásai ámulatba ejtették a  közönséget, 

a csupa mosoly, a zenét jó kedvvel, szívvel játszó mu-

zsikosok varázslatos hangulatot teremtettek.

Az újpalotai otthon széleskörű programmal várta 

a tél űzésében részt vevő lakókat, vendégeket, töb-

bek között Hajdú Lász-

ló polgármestert és 

Tóth Veronika képvise-

lő asszonyt. László Ildi-

kó énekesnő mellett 

zuglói lakónk, a neves 

népdalénekes, Bodza 

Klára is fellépett, sőt 

a  tilinkó hangját is 

meg  hallgathattuk elő -

Tavaszköszöntő az Olajág 
Otthonokban

Március első napjaiban minden Olajág Otthonban megtartottuk a Tavaszköszöntő 
rendezvényeket, népzenével, néptánccal, hangos énekszóval űztük a telet közösen 
a lakókkal, vendégekkel� A siker nem maradt el� Mire az utolsó ünnepnapra a zuglói 
otthonban sor került, elolvadt a hó, kisütött a nap, tavaszillat töltötte meg a levegőt� 
A  programsorozat támogatója a  Nyugdíjasok Szociális Fóruma, amelyet Semmel-
weis Ferenc elnök úr képviselt a rendezvényeken�

„Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.
Minden madár társat választ,
virágom, virágom.”
(moldvai csángó népdal, Veress Sándor gyűjtése, Bogdánfalva, 1930)
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adá  sában. Keresztúri Gyöngyi citerajátéka páratlan 

volt, csengő hangján népdalokat élvezhettünk. Ma-

tus Mihály tárogató- és pánsípművész ezúttal a  tá-

rogató hangján szólt hozzánk, mondhatom, felejt-

hetetlen élményt szerezve ezzel. A lakók, dolgozók, 

vendégek énekkel kísérték a  csodálatos tárogatót. 

A jókedvet a Bihari János Táncegyüttes zenészei és 

táncosai fokozták tovább lendületes, mozgalmas 

népzene-néptánc csokraikkal.

A Mátyás téren a Csillagszemű Táncegyüttes gyö-

nyörű népi viseletbe öltözött fiatal táncosai biztosí-

tották a jó hangulatot hol párban, hogy csapatban, 

de minden esetben a  legmagasabb színvonalon. 

A lakók hangosan biztatták a fellépőket, majd han-

gos tapssal jutalmazták őket. A  tapsolók között ott 

volt a helyi önkormányzat részéről Dr. Sára Botond 

Attila alpolgármester úr is.

Törökbálinton a tánc és ének mellett a nevetésé 

volt a  főszerep. Heller Tamás és Beregi Péter fellé-

pése nevetést, vidámságot hozott, sokan a  köny-

nyeiket törölgették a  megállíthatatlan jókedvben. 

Legnagyobb örömünkre a jelen lévő lakók és a he-

lyi nyugdíjasklub, valamint a  Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete részéről jelen lévő vendégek is nagyon 

jól érezték magukat, néhányan még táncolni is be-

álltak a  humor nagyágyúit követő táncosok közé. 

A  helyi önkormányzatot Török-Hammer Katalin és 

Major Sándor alpolgármester úr képviselte.

Zuglóban a  Maglódi Csupka Néptánccsoport 

gyermekeinek műsorával nyitottunk, de mondha-

tom, a három csengő, tiszta hangú kislány népdalai 

és az őket követő táncos lányok, fiúk korukat meg-

hazudtoló profizmussal adták elő a magyar néptán-

cokat. László Ildikó a népdalok mellett egy kedves 

történetet is elmondott nekünk, amely többször 

kuncogásra csábította a hallgatóságot. Az Ezüsthúr 

Citera Együttes tagjai, Keresztúri Gyöngyi és Zsuzsa 

olyan összhangban szólaltatták meg citerájukat, cso-

dálatos hangjukon a népdalokat, hogy a szavunk is 

elállt. Matus Mihály a tárogatóján olyan dalokat is el-

játszott, amely a lakókat dalolásra késztette. A Bihari 

János Táncegyüttes fiatal művészei zárták a  prog-

ramsorozatot, egyúttal feledhetetlenné tették a ren-

dezvényeket.

Minden helyszínen a  tavasz ízeit felvonultató 

retekkel, uborkával, paprikával, újhagymával, 

paradicsommal, friss kenyérrel, kőrözöttel, kolbász-

krémmel, friss füstölt májassal, füstölt kolbásszal, 

tepertőkrémmel és még sorolhatnám, micsoda 

finomságokkal vártuk a  lakókat, hozzátartozókat és 

a vendégeket. Bodza- és málnaszörp, finom bor is 

került az asztalra, hiszen népdalt énekelni jófajta bor 

mellett lehet igazán.

Szeretném megköszönni, hogy a  támogatással 

létrejött programsorozat sikerét a  programszerve-

zők mellett az intézményekben dolgozó kollégák, 

de sok helyen még a lakók is magukévá tették, ké-

szültek a  szendvicsek és egyéb finomságok, a  de-

koráció is a tavaszt idézte. Így együtt olyan progra-

mokat tudtunk/tudunk megvalósítani, aminek hírét 

viszik a résztvevők. Köszönöm.  

 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: 

Dr. Steinmann Henrikné (Zugló)

Strórigelné Kovács Margit (Csepel)

Szabó István (Törökbálint)

Lenky Zoltánné (Mátyás tér)

Sárközi Ferencné (Újpalota)

Amit szeretnénk megvalósítani: közérzetjavító, 
egész  ségmegőrző létesítmények és generációk 
közötti érzékenyítő program 

Az Olajág Otthonokban élni az időskor új életformája. 
A  teljes körű ellátáson, egészségügyi szolgáltatások 
biztosításán túl a  mindennapok aktív, élményekben 
gazdag megélésére, az egészség fenntartására, 
a  lakók közösségi életbe történő bevonására és 
a külvilág felé való nyitottság megőrzésére egyaránt 
nagy hangsúly kerül. A  csepeli otthonban már 
létrehozott sószoba és rózsalugas kerti bútorokkal 
a testi-lelki egészség, a jóllét megőrzésére egyaránt 
szolgál. A  családi kapcsolatok és a  közösségen 
belül kialakult barátságok ápolásának segítése 
mellett megteremtettük a  lehetőségét, hogy a  lakók 
és óvodások minőségi közös időt töltsenek együtt 
a  generációk egymás iránti nyitottságának növelése 
érdekében.

•  Sokszínű közösségi élet, külső-belső  
programok, saját programbusz,

•  önálló élet az otthon minden  
melegét kínáló apartmanokban,

•  teljes körű ellátás, biztonságot  
nyújtó egészségügyi szolgáltatások,

•  zöldövezeti elhelyezkedés,  
akadálymentesített környezet.

Tudj meg rólunk többet: 
 http://www.olajagotthonok.hu/ | +361 510 0010 |  
ugyfelszolgalat@olajagotthonok.hu

Olajág Otthonok Kóser 1%, a biztonságos, 
élményekben gazdag nyugdíjasévekért
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