
1

Magazin2018/2. szám

Gergely Róbert
„Idén töltöttem be a 60. 
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Szeretettel köszöntöm Önt az Olajág Magazin 2018. évi második 

megjelenése alkalmából. 

Az elmúlt időszakban több olyan kezdeményezésünk forrta ki magát, 

melynek indításakor lakóink testi-lelki jóllétét tartottuk szem előtt.

Az élethosszig tartó tanulás lehetőségét biztosító Senior Akadémia 

és a generációk közti szakadék szűkítését célzó Óvodai Projektünk 

mellett az egészséges életmód, a sport mellett is letettük voksunkat.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége által indított Senior Mozgás-

programba benevezve mozgásórákat gyűjtünk, mely a mozgás örö-

me mellett sikerélményeket is hoz szép számmal. Mi sem mutatja 

szebben, hogy lakóink partnerek ebben a törekvésünkben is, mint 

a  lakói kezdeményezésre, a csepeli otthonban megalakult Nordic 

Walking Klub vagy a több otthonunkból érkező csapat egységessé 

kovácsolódása a ceglédi Decathlon Senior Sportfesztivál alkalmá-

ból. Főigazgatóként rendkívül büszke vagyok lakóinkra, és mindent 

megteszünk azért, hogy az otthonokon kívül élőknek is megmutas-

suk az Önök egyediségét, tenni és tudni vágyását. Ha kell, országos 

sportversenyre utazunk, ha kell, kiállítást szervezünk, és még sorol-

hatnám, mi mindenben lehetünk partnerek, tehetjük együtt értéke-

sebbé, szebbé a saját és egymás napjait. 

Köszönöm Önöknek, hogy közösen feszegethetjük önmagunk és 

egymás határait a színesebb hétköznapokért, a közös emlékek szá-

mának gyarapításáért. 

Az Olajág Magazin e lapszáma tele van energiával, tenni akarással, 

forgassák lapjait jó kedvvel, egészséggel! 

dr. Szirmai Viktor  
főigazgató
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kot, és persze az életet sem, 

mert mindent komolyan kell 

venni.

A Gergely Theáter most 

már tízéves. Ötvenéves ko-

romban kezdtem el a  vállal-

kozást, ami mind a mai napig 

működik. Színházi előadásokat hozunk létre fia-

taloknak, időseknek, mindazoknak, akik szeretik 

a színházat. Csepelen nemrég léptünk fel a mun-

kásotthonban egy klasszikus darabbal, melynek 

címe Paprikáscsirke, avagy Stex és New York. 

Ősszel új darabbal, a Pasik a pácban című zenés 

vígjátékkal látogatunk majd vissza.

Az Olajág Otthonok lakóinak rendszeresen 

szervezünk színházlátogatásokat. Van-e olyan 

darab a repertoárjukban, melyet ajánlani tud 

ennek a korosztálynak?

Ennek a  korosztálynak szinte minden dara-

bunkat ajánlom, hiszen a  Paprikáscsirke olyan 

Fényes Szabolcs-slágerekkel és -dallamokkal 

van átszőve, amit ez a korosztály ismer és szíve-

sen dúdol. „Fogj egy sétapálcát, és légy vidám”, 

„Egy kis Duna-parti bárban…” kezdetű kis tangó, 

„Budapest, Budapest, de csodás…”, és még so-

rolhatnám. Ezeket a nosztalgikus dalokat szeretik 

az emberek, ott vannak a zsigereinkben.

A Kár itt minden dumáért című darab kifeje-

zetten ennek a korosztálynak készült kabarémű-

sor, és tele van dalokkal, kuplékkal, operettrész-

letekkel, magánszámokkal, jelenetekkel. Színes 

forgatag az egész, kávéházi miliőbe ültetve. Hel-

ler Tamás, aki szintén nemrég múlt hetvenéves, 

Kalocsai Zsuzsa, az Operettszínház primadonná-

ja, Némedi Varga Tímea, a  Gergely Theáter ve-

zető színésznője és jómagam is játszom ebben 

a darabban. 

A nyugdíjasok fontos szerepet töltenek be 

a  társadalomban, illetve az idős emberekre na-

gyon nagy szükség van a családon belül is. A ta-

pasztalatukra, a bölcsességükre, a nyugalmukra 

és a  higgadtságukra. Ebben a  rohanó világban 

bizony jó, ha vannak biztos pontok a  családon 

belül vagy akár a munkahelyen belül, ha felnéz-

hetünk valakire vagy valakikre. Az idősekre érde-

mes odafigyelni, hallgatni arra, amit mondanak.

Vannak olyan fiatalabb generációt képviselő 

egyének, illetve vannak olyan szituációk, helyze-

tek, amikor az emberek elmennek az idős embe-

rek mellett. Nem figyelünk mindig oda egymásra. 

Ez nem azt jelenti, hogy rossz emberek vagyunk, 

csak nem viselkedünk mindig helyesen. A tanító 

néni már nem kéri el az ellenőrzőnket és nem 

hívja be a szüleinket, hogy elbeszélgessen velük, 

az embernek önmagát kell látnia egy másik idős 

emberben, mert mi magunk is elkerülhetetlenül 

az időskor felé haladunk.

Az Olajág Otthonok lakói találkozhattak 

Önnel személyesen a  csepeli otthonunkban, 

de szeretnénk, ha a  többi intézményünkbe 

is ellátogatna a  későbbiekben. Mit üzen az 

Olajág Otthonok lakóinak? 

Csak nézzenek előre! Nem kell félni a  ko-

runktól. Azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy 

már én is a hatvanas éveimbe léptem, egy másik 

„klubba”, és ebbe a „klubba” tartozni jó dolog! Az 

emberöltőt most már az én elképzelésem alap-

ján sem csak hatvan évben lehet meghatározni, 

hanem jóval tovább is! 

Azt kívánom mindenkinek, hogy egészség-

ben, szeretetben és boldogságban próbálja azo-

kat az éveit kihasználni, melyek még előtte van-

nak, ezen a  területen jómagam is megpróbálok 

tudatosan építkezni.

Baráth Emma

Mi áll a legközelebb a szívéhez, és miért?

1958. január 21-én születtem, idén töltöttem 

be a  hatvanadik évemet. Nagyon örülök, hogy 

megérhettem ezt a kort, hiszen vannak olyan em-

berek, akik számára valamely élethelyzet miatt 

– nem várt betegség vagy egy tragédia folytán – 

korán befejeződik az élet.

Jó tudni, hogy az ember hol tart. Amikor va-

laki hatvanéves lesz, csak-csak megáll, körülnéz, 

magába fordul egy picit, számadást ad, visszate-

kint, és nemcsak visszanéz, hanem előre is tekint, 

megkérdezi önmagától: mennyi van még előt-

tem? Még mire gondoljak, hogy tervezzek? 

Én is feltettem magamnak ezeket a kérdése-

ket. Amikor fiatal srác voltam, nem gondoltam 

arra, hogy majd eljön ez az idő, mert távolinak 

tűnt számomra huszonévesen. Akkor valahogy 

úgy fogalmaztam meg, ha valaki érdeklődött 

a koromról, hogy ha egy átlagember hatvan évig 

tud élni, akkor minden azt követő év már aján-

dék vagy bónusz számára. Lehet ezen mosolyog-

ni vagy elgondolkodni, én akkor így gondoltam. 

Amikor betöltöttem ezt az évet, és egy újabb idő-

szakom kezdődött el, akkor megkérdeztem ma-

gamtól, hogy jól gondoltam-e korábban. Most 

már minden év ajándék? És akkor azt mondtam 

magamnak – a fene egye meg –, nem kell nekem 

ezen gondolkodni! Vigyázni kell arra, hogy a Ger-

gely Robi vagy mindazok, akik ebben a  korban 

vannak, minőségi és jó életet tudjanak élni. 

Úgy gondolom, megteremtettem magamnak 

azt az egzisztenciát, ami alapot ad, hogy ne bán-

kódjak a  kihagyott lehetőségek miatt. Már nem 

ezen gondolkodom. Én vitális és energikus pasi-

nak gondolom magam. Nem vagyok természe-

tesen minden pillanatban a  top tízben, de úgy 

gondolom, hogy muszáj előremenni.

Érzem és látom, hogy az általam végzett mun-

ka képes karbantartani szellemileg, fizikailag és 

lelkileg egyaránt.

2009-ben megalapította a  Gergely The-

átert, ami egy utazószínház. Hogy született 

meg az elhatározás és hogyan működik egy 

ilyen színház?

Mi színházat játszunk. A színház pedig egy me-

sevilág. Történeteket adunk, adok elő emberek-

ről, magunkról, önmagamról, és ezzel nagyon jó 

játszani! Természetesen mi ezt nagyon komolyan 

csináljuk. Nem elvicceljük, elbohóckodjuk a játé-

Gergely Róbert-interjú

Május 31-én a  csepeli Olajág Otthonban a  Nyárváró sokadalom című rendezvé-
nyünkre elfogadta meghívásunkat Gergely Róbert� Személyében egy nagyon sok-
oldalú művészt ismerhettünk meg, aki közel 40 éve van a pályán: énekel, rendez, 
szinkronizál, színházat vezet…
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Hogyan és mikor született meg a döntés, hogy 

az orvosi hivatást választja?

Zenészcsaládba születtem: apám karmester (és 

matematikus) volt, anyám zongoratanár. A zene te-

kintetében magas volt a mérce, és pusztán a jó hal-

lás vagy éppen a muzsika szeretete nem volt elég 

ahhoz, hogy a szüleim a művészpályára állítsanak. 

Igaz, én sem voltam az az egész nap gyakorló tí-

pus. Nagyon sok dolog érdekelt, 

de az orvoslás eszembe sem 

jutott egészen addig, ameddig 

a  bátyám – aki mindig is orvos-

nak készült – elkezdett járni az 

egyetemre. Megtetszett a  bi-

okémia, élettan (stb.) tantárgy, 

és nekivágtam a  sorsfordító ka-

landnak. Az egyetem elvégzése 

után, néhány átmeneti év múlva 

sebész lettem. Sosem bántam 

meg a  döntésemet, de a  zene 

sem hagyott nyugton, ezért már 

aktív orvosként, harmincévesen jelentkeztem a ze-

neakadémiára, zeneszerző szakra. Érdekes és kissé 

nehéz öt év után visszaálltam a műtőasztal mellé, és 

folytattam a munkám. Ha a zenével együtt születik 

az ember, az nem hagyható el soha többé. Az or-

voslás tanulható, de ha egyszer belefog az ember, 

akkor többé nem szabadul a  természettudomány 

és a  betegekkel való foglalkozás varázsa alól. Így 

hát meg kellett osztozni a zenének az orvoslással és 

az orvoslásnak a zenével.

Milyen szakmai tapasztalatokkal a háta mö-

gött érkezett az otthonunkba?

A sebészet mellett komolyan érdekelt az egész-

ségügy egésze, működésének törvényszerűségei, 

ezért 1995-től kórház-főigazgató lettem, először 

egy kis kórházban, aztán az or-

szág legnagyobb kórházában, 

az ESZSZK-ban. 2013-tól or-

vos igazgató voltam a  Bajcsy- 

Zsilinszky kórházban. Innen ér-

keztem az Olajág Otthonokhoz. 

Az elmúlt időben több másod-

diplomát szereztem, mind köz-

gazdaságtanból, mind betegbiz-

tonság és minőségügyből, mind 

pedig a finanszírozás for  télyából. 

A gyakorló orvosi tevékenységet 

azonban sosem hagytam abba.

Milyen elképzelései vannak, mit szeretne 

megvalósítani az Olajág Otthonok orvos igaz-

gatójaként?

Úgy érzem, hogy 2018 februárjától minimum 

1500 ember egészségének megőrzése lett rám 

bízva. Olyan ez, mintha egy nagyközség egészség-

ügyi tevékenységét kellene megszervezni és mű-

 „A dolgok összeérnek” 

Orvosok az Olajág Otthonokban

Interjú dr. Radnai Zoltánnal

Manapság nagyon ritka a polihisztor, s még ritkább az olyan, aki több komoly hivatást 
magas szinten űz� Dr� Radnai Zoltánt, az Olajág Otthonok új orvos igazgatóját sze  ret -
nénk bemutatni olvasóinknak, akiről mindez elmondható�

ködtetni, beleértve a  konkrét 

betegellátást és a közegészség-

ügyi-járványügyi feladatokat is. 

Szervezőnek, gazdálkodónak 

kell lenni, miközben jó, ha az 

ember rendelkezik az átlagos-

nál magasabb szintű geriát -

riai ismeretekkel is. Egyszóval 

komplex feladatot vállaltam, ami 

valószínűleg tartogat még szá-

momra meglepetéseket. Amit 

tapasztaltam a megérkezésem-

kor, az egyáltalán nem volt ne-

gatív. Jól irányított, elkötelezett 

vezetőkkel ismerkedtem meg. 

Sok mindent megvalósítottak 

már előttem. Nekem a múlt eré-

nyeit kell megőriznem, és hoz-

zátennem azt a  tapasztalatot, 

amit a saját küzdelmeim során szereztem. Így együtt 

nyugodt, kiegyensúlyozott és minden tekintetben 

biztonságos egészségügyi ellátást tudunk létrehoz-

ni. Az intézmény vezetősége minden lehetőséget 

biztosít a terveink megvalósítására.

A zene szeretete miben nyilvánul meg?

Mint ahogy már elmondtam, a zene számomra 

nem egyszerűen egy hobbi vagy passzív elfog-

laltság. A zenére születni kell, aztán egy életen át 

művelni, hogy méltóképpen tudjon megszólalni 

a benne rejlő üzenet. Sajnos ez számomra mindig 

komoly frusztrációt jelent, mert sosincs elég idő 

a gyakorláshoz vagy a zeneíráshoz. Ennek ellenére, 

amit lehet, azt „kipréselem” magamból, így jönnek 

létre a koncertek, CD-felvételek stb. 

Mivel tölti a szabadidejét, hogyan tud kikap-

csolódni?

Az elmúlt néhány évben találtam magamnak 

egy új foglalatosságot, a versírást. A vers és a zene 

édestestvérek. A törvényszerűségek, melyek alko-

tássá érlelik őket, egyformák. Dallam, ritmus, dra-

maturgia és mondanivaló. Nem is kell több. 2016-

ban jelent meg az első verseskötetem, melynek 

a  címe: A dolgok összeérnek. 

Most van a  kiadóban a  máso-

dik kötet. Amikor az ember elér 

egy bizonyos korig, akkor óha-

tatlanul összegyűjt bölcselete-

ket és „igazságokat”. Dönthet 

úgy, hogy nem beszél róluk, 

és megtartja a  „kincseit”, de 

dönthet úgy is, hogy megoszt-

ja azokkal, akik keresik még az 

utat, vagy egyszerűen nem ad-

ták fel a  küzdelmet önmaguk 

és a  világ jobb megismerése 

érdekében.

Így összerakva a  zenét, az 

irodalmat és az orvoslást, szé-

pen kitöltik a napjaimat. Mindig 

úton vagyok az egyikből a má-

sik felé, és csak remélni tudom, 

hogy a dolgok egyszer valóban összeérnek. 

Ezek nagyon szép gondolatok, kívánom, 

hogy egyszer így legyen! Mit üzen az Olajág 

Otthonok lakóinak?

Amit eddig láttam az Olajág lakóinak aktivitá-

sa vonatkozásában, egyre inkább úgy tűnik, hogy 

lesz mit tanulnom tőlük. Én segíteni fogok, hogy ez 

a  számomra megtisztelő helyzet még nagyon so -

káig megmaradjon.

Olyan információt is hallottam, hogy szíve-

sen tartana egészségügyi előadásokat. Ezt mi-

lyen formában képzeli el?

Ha hívnak, akkor jövök és mesélek. Leülünk 

valahol, és elmondom, amit fontosnak tartok az 

egészség megőrzése érdekében. De a  legjobb, 

ha kérdeznek, és én válaszolhatok, és majd ha job-

ban megismerjük egymást, akkor akár a  folyosón 

is megbeszélhetjük az aktuális, fontos dolgainkat. 

Össze is gyűjthetjük a  kérdéseket, és akkor egy 

előadás keretén belül, képekkel illusztrálva mond-

hatom el, amit az adott témáról tudok.

Baráth Emma

A TÖRVÉNY-SZÉKE

Nem szeretem a törvényszéket,

a ködös, furcsa jog-beszédet.

Jobban illik a füttyszó hozzám,

vándorbot, s a telt tarisznyám.

Törvényt hoz a déli napfény,

rügyfakasztó életélményt.

Törvény, hogy a virág ekkor

a kertedben felragyogjon.

Törvény, hogy a lány tavaszkor

legényt látva, elpiruljon.

Törvény, hogy az élet akkor

szerelemmel gazdagodjon. 

dr. Radnai Zoltán
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Mi kell ahhoz, hogy valaki táncterapeuta le-

gyen? 

Természetesen nemcsak megfelelő végzettség 

szükséges, hanem kitartás, szeretet, valamint alá-

zat a  szakma iránt. Egy olyan amerikai módszert 

sajátítottam el külföldön, mely kifejezetten az in-

tegrációról szól, ezt terjesztem itthon. Az első dip-

lomamunkámat saját fejlesztésű táncmódszerből 

írtam – a TáncRehabilitációból –, s ezt alkalmazom 

nálatok is, a Mátyás téri otthonban. Természetesen 

a  saját módszeremet több tudomány és szakte-

rület eredményeiből, vívmányaiból válogattam, 

majd állítottam össze.

Az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más, 

angolszász területeken a  táncterápia elismert és 

elterjedt szakma. Szeretném, ha itthon is minél el-

fogadottabb lenne, hogy a  táncterapeuták sokat 

dolgoznak az egészségesebben, tudatosabban és 

boldogabban élő emberekért. Rendkívül fontos 

segítői szakma a  miénk. Rengeteg gyakorlás és 

sok táncóra kell ahhoz, hogy valaki eljusson a ta-

nítás szintjére, de nem árt a  pedagógiai véna és 

egyfajta szociális érzékenység sem a szakma meg-

felelő elsajátításához.

A hivatás választásánál személyes indíttatásom 

volt. Háromévesen édesanyám beíratott az első 

jazzbalettórámra, mely meghatározta az egész 

életemet. Szerencsére mindig olyan mestereim 

és edzőim voltak, akiktől rengeteget tanulhattam 

(Puskás Judit – Budai Táncklub, Sárközy Gyula – 

Madách Musical Táncművészeti Iskola, Hájas Kata-

lin – Talentum Szakközépiskola). Van azonban egy 

emberibb oldala is a  történetemnek. Koraszülött 

voltam, lyukas tüdővel születtem, így élet-halál kö-

zött voltam, de olyan sikeresen küzdöttek értem az 

orvosok, hogy ennek külső nyoma nem maradt. 

Tanulásban mégis akadályozott lettem, ezért sok-

kal több energiabefektetésre van szükségem, mint 

egy átlagos embernek, ahhoz, hogy jelenleg a má-

sodik diplomámat is befejezhessem. Így megtanul-

Lakóink testi-lelki jólléte kiemelten fontos, ezért az otthonokban tevékenykedő, szakmai 
tu    dásuk legjavát nyújtó kollégák mellett több olyan szakembert is foglalkoztatunk, 
akik egy-egy területen tartanak foglalkozásokat� Hasonlóan munkatársainkhoz, ők 
sem csupán szakmai tudásukkal, hanem lendületükkel, elhivatottságukkal, ked  ves -
ségükkel is képesek bevonni, „meghódítani” a lakók szívét�

Interjú Tóth Sára táncterapeutával

Szakemberek az Olajág Otthonokban
tam, hogy az életben mindenért meg kell küzdeni. 

Nekem a  mozgás és a  tánc segített sokat, akkor 

úgy éreztem, hogy egészséges vagyok, és a  lel-

kem szabadon szárnyalhat. Ezt az érzést szeretném 

átadni mindenkinek az óráimmal.

Miért hasznos az idősek számára ez a  fajta 

tevékenység? 

Szerintem fontos, hogy az idősekről gondos-

kodjunk, és számukra is megteremtsük a  lehe-

tőséget arra, hogy rekreatív kikapcsolódásban 

lehessen részük. Egy átlagos (nem idős, nem moz-

gássérült) ember számára sokkal több lehetőség 

áll rendelkezésre, eldöntheti, milyen óratípussal 

vagy egészségmegőrző programmal szeretne 

tenni az egészségéért. Én egy kis pluszt szeretnék 

adni az embereknek. Egyszer mindenki idős lesz, 

és megtapasztalhatja majd, hogy egy kicsit más az 

élet, ha már nem úgy működik a szervezete, mint 

azelőtt. Van egy kedvenc gondolatom, amit az 

egyetemen tanítottak nekünk: egyszer mindenki 

sérültté válik, ki így, ki úgy, hiszen az öregedéssel 

ez elkerülhetetlen. Ezt gondolom én is, hiszen moz-

gásszervi problémák előbb vagy utóbb előtérbe 

fognak kerülni a kor előrehaladtával. Emiatt jutott 

eszembe, hogy a módszeremet, a TáncRehabilitá-

ciót lehetne implementálni az idősek számára is. 

Mit nyújt a módszer az időseknek?

Kifejezetten figyelek az órák alatt a  kliensek 

mozgástartományára, lehetőségeire és potenciá-

lis fejlődésükre. Fontos számomra, hogy sikereket 

érjenek el, hogy a mozgás és a zene által fejlődjön 

vagy szinten legyen tartva az egészségük. A zene 

például stimulálja az agyat, amint ezt több kutatás is 

kimutatta már, a tánc és a mozgás pedig csökkenti 

az Alzheimer-kór kialakulási esélyét. A lágy, kecses 

mozdulatok pedig új dimenziókat nyithatnak meg 

az idősek számára (pl. amikor egy balettmozdula-

tot gyakorolnak, akkor egy picit elvonatkoztathat-

nak a mindennapi rutintól, és elképzelhetik, vizua -

lizálhatják egy balett-táncos mozdulatait ennek 

segítségével). Abban is többet nyújt, hogy az ame-

rikai szemléletmód az én módszeremben is meg-

található, 

főképpen 

p o z i t í v 

h o z z á á l -

lásommal 

és holiszti-

kus szem-

léletemmel.

Mennyire igénylik az idősek, illetve tevé-

kenységükben korlátozott lehetőséggel bírók 

ezt a foglalkozást?

Több helyen is tartok foglalkozásokat. Budapes-

ten a  Down Alapítványnál, Győrújbaráton az Egy 

a  világunk Alapítványnál, valamint a  Sas utcában 

a Tisztelet Társaságánál is tartok órákat. Főképpen 

olyan kliensi körben mozgok (mozgásukban, értel-

mükben sérültek és idősek), akik szerintem a tár-

sadalom peremére szorultak, és számukra keresek 

megoldást a mozgás és a tánc által, hogy egész-

ségesebben és boldogabban élhessenek. Az 

Euró  pai Unió is kimondja, hogy mindenkinek joga 

van teljes életet élni. Ehhez szerintem az egész-

ségmegőrzés szorosan kapcsolódik. Jelenleg azt 

érzékelem, hogy egyre többen keresnek meg, és 

igénylik ezt a rekreatív egészségmegőrző szolgál-

tatást, amelyet biztosítok a táncóráim által. 

Milyen korosztályoknak javaslod a táncterá-

piát?

A tánc kortalan. Egy olyan mozgásforma, amely-

ben nincsenek ilyen téren szabályok, hogy csak 

egy adott korosztály vagy mozgásában ép személy 

tudná gyakorolni. Ez egy olyan módszer és terápia, 

amelyben különböző korosztályok, nemek, moz-

gássérüléssel küzdők egyszerre részesei tudnak 

lenni a mozgás és tánc adta örömöknek. 

Mit üzensz az Olajág Otthonok lakóinak?

Azt üzenem számukra, hogy bátran próbálják 

ki az óráimat, és ne féljenek attól, hogy esetleg ők 

nem tudnak táncolni, mert az én óráimon megta-

pasztalhatják, hogy a tánc valóban mindenkié. 

Baráth Emma
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emlékek, működésbe lépnek és gyakoroltatha-

tók egyes, még meglévő, de szunnyadó készsé-

gek, képességek. Nemzetközi tudományos kuta-

tásokkal igazolták, hogy a rendszeres tánctanulás 

hatékony védelmet nyújt az időskori szellemi 

hanyatlás ellen, valamint a  demenciaszindróma 

fennállása esetén lassítható a betegség romlása, 

enyhíthetők a tünetek.

Melyik korosztálynak javaslod a  táncterá -

piát?

A szeniortáncot alapvetően az érettebb korosz-

tály számára fejlesztették ki, de jó szívvel ajánljuk 

mindenkinek, aki szereti a zenét, szeret mozogni és 

szereti a társaságot.

Mindenkinek, aki

• nem tanult táncolni, de nagyon szeretne, 

mert a táncaink lépései egyszerűek, köny-

nyen megtanulhatók,

• aki tanult táncolni, de egy intenzív műfaj he-

lyett inkább kíméletes mozgásra vágyik, mert 

mozdulatainkban nincsenek akrobatikus ele-

mek, gyors forgások, bonyolult lépéssorok,

• akinek nincs állandó táncpartnere,

• aki szereti a változatosságot, mert a repertoá -

runkban a  világ minden tájáról, különböző 

korokból és kultúrákból származó táncok 

szerepelnek,

• aki zenei téren mindenevő, mert különféle 

stílusú zenékre táncolunk, klasszikusokra és 

mai slágerekre, keringőre, polkára, tangóra 

és indulóra, swingre, rock & rollra és latin ze-

nére is,

• aki szeretett táncházba járni, mert velünk kü-

lönböző népek körtáncait is eljárhatja,

• aki vágyakozva nézte a kosztümös filmekben 

a  francia négyest, mert a  koreográfiánk közt 

kontratáncok és square-táncok is szerepelnek.

Mik a  tapasztalataid, mennyire igénylik az 

otthonok lakói ezt a  foglalkozást? Szívesen és 

sokan járnak?

A zenei alapokon nyugvó, ezen belül is a táncos 

foglalkozások a  legnépszerűbbek közé tartoznak 

az otthonok lakói körében. Számon tartják, készül-

nek rá, gyakran az öltözékükkel is jelzik a résztvevők 

a foglalkozás kiemelt, ünnepi jellegét. Az elnyújtott 

hatás is érezhető, a  tánc után javul a  hangulat, és 

még sokáig téma a lakók körében a táncos össze-

jövetel.

Végül azt szeretném megkérdezni, hogy mit 

üzensz az Olajág Otthonok lakóinak.

Mindenkit biztatok, hogy bátran próbálja ki 

a  foglalkozást, akkor is, ha korábban nem tanult 

táncolni vagy esetleg nehezebben mozog. Ezek 

a táncok egyszerű, kényelmes tempójú lépésekből 

állnak, mindenki számára elsajátíthatók. Pihenés-

képpen ülőtáncokat is beiktatunk, és a kellemes slá-

gerzenék szép emlékeket juttatnak eszünkbe. Nem 

utolsósorban a közös együttlét örömét is átélhetjük.

Baráth Emma

Kérlek, hogy néhány mondatban mesélj arról, 

miért ezt a hivatást választottad. Mi kell ahhoz, 

hogy valaki táncterapeuta legyen?

Mentálhigiénés segítő szakember, pszi  cho -

dráma- asszisztens, szeniortánc-oktató vagyok. Ze-

nészcsaládban nőttem fel, magam is játszottam 

több hangszeren. Mindenem a zene és a tánc, feltölt 

vagy ellazít, mikor mire van szükségem. Fiatalkorom 

óta számos táncstílust kipróbáltam és műveltem 

hobbitáncosként. Vallom, hogy mindenki zenére és 

táncra születik, s ha átmenetileg el is távolodik attól, 

nemtől, kortól, előképzettség és egészségi állapot-

tól függetlenül sosem késő visszatérni. A művésze-

tek, így a tánc is megtalálható az ősember kultúrájá-

ban. Az életciklusokhoz, természeti jelenségekhez 

kapcsolódó rítusok során zenéltek és táncoltak. Az 

érzelmek kifejezéséhez és megéléséhez, az ünnep-

léshez, a  társasági együttlétekhez napjainkban is 

szervesen kapcsolódik a zene és a tánc.

Mióta foglalkozol táncterápiával?

Közel tíz évig dolgoztam egy Pest megyei idős -

otthonban mentálhigiénés munkatársként, ahol kü-

lönféle terápiás hatású csoportos foglalkozásokat 

tartottam. Az egyik legnépszerűbb a „táncdélelőtt” 

volt, ahol a szabad tánc mellett, egy általam kidolgo-

zott módszer szerint egyszerű körtáncokat és ülve 

táncolható, eszközökkel segített koreográfiákat is 

táncoltunk. A mozgásukban korlátozottak vagy szel-

lemi hanyatlással élők is aktívan bekapcsolódhat-

tak ebbe a  programba. Az általános állapotukban 

bekövetkező javulást (mozgásképesség, kedély -

állapot, aktivitás) tapasztaltuk a  mindennapokban. 

Így érdemesnek tartottuk a  módszer megismerte-

tését más szakemberekkel is, bemutattuk szakmai 

konferenciákon, és továbbképzések tananyagába is 

beemeltük.

Véleményed szerint miért jó, miért hasznos az 

idősebb korosztály számára ez a mozgásfajta?

A tánc szórakoztató szabadidős tevékenység, 

ugyanakkor komplex egészségvédő program is. 

Jótékonyan hat a  testre, lélekre és szellemre egy-

aránt. Mint kíméletes sporttevékenység, növeli az 

állóképességet, erősíti az izmokat, serkenti a  ke-

ringést és a  légzést, javítja az egyensúlyérzéket és 

a mozgáskoordinációt. Szervezetünk táncolás köz-

ben hangulatjavító, fájdalomcsillapító, stresszoldó 

és biokémiai anyagokat termel. 

A közös tánc enyhíti a  magányosság érzését, s 

a páros táncok koreográfiáiba beépített partnercse-

réknek köszönhetően növeli az empátiás készséget.

A lépések memorizálása mint tanulási folyamat 

segít a szellemet frissen tartani, javítja az emléke-

zőképességet, a  gondolkodási készségeket. Az 

összetett mozgáskoordinációt, egyensúlyozást, 

koncentrációt igénylő aktivitás hatására javulhat-

nak az idegsejtek közti kapcsolatok, megtörtén-

het az idegpályák „újrahuzalozása”. A  memória 

romlásával a preverbális (beszéd előtti), a zenei 

memória marad a  legtovább érintetlen. Ismert 

és kedvelt zenék hallgatásával előhívhatók a régi 

Táncolni az emberek többsége szeret� A tánc megmozgatja minden testrészünket, 
lelkünk felvidul egy-egy pezsdítő, ritmusos muzsika hallatán� Idősebb korban 
már sokan nem mernek a  táncparkettre lépni, mondván, már berozsdásodnak 
a  végtagok, a  koordinációs képesség is lecsökken� Valóban így van ez? Almásy 
Judittal beszélgetünk ezzel a témával kapcsolatban�

Interjú Almásy Judit táncterapeutával

Szakemberek az Olajág Otthonokban



12 13

Az intézmény zenei igazgatója és egyben kar-

mestere, Mr. Jonathan Burgess nagy tapasztalat-

tal rendelkezik ennek a korosztálynak a zenei ok-

tatásában. Rendszeresen vesz részt a kecskeméti 

Kodály Intézet nyári kurzusain, és az iskolában 

a gyerekek is a Kodály-módszer szerint tanulnak.

Az iskola seniorkórusa, amely 10 és 13 év kö-

zötti lányokból áll, az utóbbi években már több 

nemzetközi koncertturnén vett részt Belgiumban, 

Németországban, Hollandiában és Olaszország-

ban. Idén Budapestet és Kecs-

kemétet választották úti célnak. 

Repertoárjukban népzenék a  vi-

lág minden tájáról, klasszikus és 

modern darabok egyaránt meg-

találhatók. A megjelent nagyszá-

mú közönség örömmel és tapssal 

fogadta a  szép formaruhába öl-

tözött kislányok előadásában el-

hangzó magyar népdalokat, és a koncert végén 

köszönetképpen néhány ismert népdalunkat 

lakóink is elénekelték a gyerekeknek, akik nagy 

odafigyeléssel és tetszéssel hallgatták. A gyere-

keknek egy szelet patinás magyar csokival is ked-

veskedtünk. 

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetet-

len élmény maradt az angol zeneiskola pünkösdi 

hangversenye. 

Balogh Péter

Az ünnepi műsorban lakóink meghallgathat-

ták Bruno Ferrero rövid, tanulságos történetét, 

hogy mennyire fontos az, hogy a  szülők minél 

több időt töltsenek gyermekeikkel, és Dsida Jenő 

ünnephez illő versét Óda az édesanyámhoz cím-

mel. A rendezvény további részében meghívott 

művészek léptek fel nagy sikerrel, Jákó Krisztina 

énekelt, Virág József kísérte zongorán. A progra-

mon részt vevő lakóinkat finomságokkal kínáltuk.

Balogh Péter

Kensington Prep School-koncert

Jákó Krisztina énekesnő fellépése

Pünkösd májusi vasárnapján egy rendkívül színvonalas és hangulatos zenei ese -
mény  re került sor a zuglói Olajág Otthonokban� Az angol Kensington Prep School 
ze  neiskola énekkara látogatott el hozzánk� Ez egy kedvelt londoni magániskola 4–13 
éves leányok számára� 

Májusban a zuglói Olajág Otthonban is megemlékeztünk az édesanyákról� 

Programok az Olajág Otthonokban

Zugló
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Többek között olyan rangos hangverseny-

termek rendszeres fellépője volt, mint a  New 

York-i Carnegie Recital Hall, a philadelphiai Ve-

rizon Hall, a  budapesti zeneakadémia, a  Müpa 

és a Vigadó, a bécsi Wiener Konzerthaus Mozart-

saal. Miranda Liu 2007 és 2013 között 

a  salz  burgi Mozarteumban, 2013 és 

2017 között a  budapesti zeneakadé-

mián tanult Perényi Eszter osztályá-

ban, ahol kitüntetéssel diplomázott. 

Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem doktorandusza, és 2016 óta 

a Concerto Budapest Szimfonikus Ze-

nekar koncertmestere. Műsorán most 

Bach-, Liszt-, Chopin-, Bartók- és Hu-

bay-művek szerepeltek. Lakóinkkal 

nem először hallgatjuk az ő muzsiká-

lását, ezúttal fagott- és hárfakísérettel 

is bemutatta magas 

színvonalú, virtuóz 

tudását. 

Májusban Drahos 

Evelinnek, a  Liszt Fe-

renc Zeneművészeti 

Egyetem ének sza-

kos hallgatójának 

estjét hallgathattuk 

meg. Zongorán Ha-

razdy Miklós kísérte, 

aki a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Egye-

tem adjunktusa és 

a Magyar Érdemrend 

Lovagkereszt polgári tagozatának kitüntetettje. 

Műsorukon Bach, Händel, Mozart, Liszt, Kodály, 

Puccini és Donizetti művei szerepeltek. 

Balogh Péter

Koncertek

Áprilisban a sokszoros versenygyőztes, 21 éves hegedűművész, Miranda Liu koncertjét 
hall  gathattuk meg a  Művészetek Palotájának Üvegtermében� A művésznő eddig 
több száz koncertet adott versenyművek szólistájaként, hangversenyszólistaként, 
ka  marazenészként és koncertmesterként a világ számos országában� 

M á t r a f ü -

red mai ne-

vét 1893-ban 

kapta hideg 

vízű fürdőjére 

utalva. Nap -

jaink  ban saj-

nos már nem 

üzemel a fürdő. A falut a húszas években kezdték 

felfedezni az üdülők. Ekkor láttak neki a  telepü-

lés határában elterülő Nagy Sás-tó rendbetételé-

nek is. Az itt található, esővíz által táplált lápos- 

mocsaras tavak feltöltődött medreit kitisztították 

és egybenyitották. Sástón található az egyik leg-

szebb panorámát nyújtó mátrai kilátó. Érdekes-

ség, hogy egy 50 méter magas, üzemképtelen 

fúrótoronyból alakították ki, amelyet a  Szeged 

melletti Algyőről szállították ide. Az elmúlt évek-

ben teljes rekonstrukciót végeztek a  területen. 

A felújított üdülőhelyet mi is megtekintettük, kü-

lönösen tetszettek a  terület természeti ér  té  kei  re 

figyelmet felhívó táblák. Mátrafüreden fő úti cé-

lunk az 1983-ban megnyílt Palóc Néprajzi Ma-

gángyűjtemény, jelenleg Palóc Néprajzi Magán-

gyűjtemény és Babakiállítás volt. A gyűjtemény 

anyagát Szakács Józsefné Mészáros Magda kezd-

te gyűjteni 65 évvel ezelőtt. A Palócföldet bejárva, 

darabról darabra vásárolta össze a régi hímzése-

ket, lakástextileket, viseleti 

darabokat. A  lakástextile-

ken talált gazdag hímzés-

világot föl is dolgozta, sok 

munkája zsűrizett orszá-

gos pályázatokon díjazott 

alkotássá vált. Munkája 

elismeréseként megkapta a népi iparművész cí-

met. Munkáját jelenleg unokája, Lovászné Juhász 

Rita textiltervező, népi iparművész folytatja. A pa-

lóc tájegységre jellemző, hogy szinte minden fa-

lunak, falucsoportnak más-más a  viselete. A 32, 

népviseletbe öltöztetett baba ezt a  sokszínűsé-

get tárja a látogatók elé. Látható itt többek között 

fiatalmenyecske-öltözet, menyasszony-vőlegény, 

gyermekét bölcsőben ringató anya, kenyeret da-

gasztó asszony, „Má  riás lányok”, ágyát vető fiatal 

lány, guzsalyon fonó asszony a férjével, határból 

hazatérő asszonyok. Ezek mind a  régi paraszti 

életmódot tükrözik. Vezetőnk, Lovász Zsolt, szak -

avatott módon ka  lau  zolt minket végig a palóc vi-

seletek és népszokások világában. 

Az ebédünket a  nevezetes Feketerigó Étte-

remben fogyasztottuk el, különösen a hely spe -

cia  litása, az orjaleves ízlett. Ebéd után felmentünk 

a Kékestetőre, majd hazafelé a gyöngyössolymo-

si középkori templomot is megnéztük.

Kirándulások

Zugló

„Menni, menni, menni, míg csak útra találsz.
Hagyni, hagyni, hagyni, hogy csak vigyen a vágy,
Élni, élni, élni, úgy, hogy semmit se bánj.”

 (Rúzsa Magdi: Jel)

Idén tavasszal több alkalommal is ellátogattunk Mátrafüredre� A hegyvidéki üdü  lő -
hely Gyöngyös városának része, a Kékestető délnyugati lábánál fekszik� 
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A terület a  múlt század elejéig a  Blaskovich 

nemesi család birtoka volt, itt nevelkedett a ver-

hetetlen csodakanca, Kincsem is. Emlékére mú-

zeum nyílt a  lovasparkban. A lovasistállókhoz 

érkezvén testközelből figyelhettük meg a  lovak 

viselkedését, megtekintettük a  különböző ló-

fajtákat, és érdekes történeteket is hallhattunk. 

Tökéletes kikapcsolódás, amit e park nyújtott 

kirándulásunkon. A parkhoz tartozó mintegy 

ezerhektáros területen található az Attila-domb, 

amely gyógyító energiájáról vált híressé. Fel-

töltődve, sok lovas képet készítve tértünk haza. 

Ragyogó időben a lovaskocsikázás tette felejthe-

tetlenné a kirándulást.

A központ szék-

helyéül a későbarokk 

L a m b e r g - k a s t é l y 

szolgál, mely egy-

ben a legértékesebb 

látnivaló is. Fellner 

Jakab tervei alapján 

épült a  XVIII. század 

közepén. A  mű  em -

lék  épületben könyv-

tár, múzeum és a köz-

művelődési iroda 

működik. A kastély 

egyik szárnyában 

Victor Vasarely képeiből nyílt kiállítás, melyeket 

a művész adományozott a városnak. A kastélyhoz 

nagyon szép park is tartozik, amelyben sziklakert 

és madárház is található. Vezetőnk megmutatta 

a  szépen felújított és berendezett német nem-

zetiségi tájházat is. 

Itt megismerhettük 

a  helyi sütemény -

különlegességeket 

is, mint a  kvircedli 

(sváb borba márto-

gatható sütemény), 

a macskapracli (sváb 

lagzis sütemény, 

melynek sütéséhez 

forma szükséges) és 

a  nuszstangli (diós 

rúd). Ezek dióval ké-

szült jellegzetes sváb 

aprósütemények. Hazafelé a  felújított csókakői 

várra is vethettünk egy pillantást, utána Csákvá-

ron a jelenleg tüdőszanatóriumként működő, de 

példásan helyreállított Eszterházy-kastélyt néztük 

meg, és fagyiztunk a híres Csuta cukrászdában. 

Mór Tápiószentmárton

Másik tavaszi úti célunk Mór volt� A Vértes lábánál elterülő kisváros a róla elnevezett 
bor  vidék központjaként lett elsősorban híres� Ám a móri Lamberg-kastély Kulturális 
Központ révén egyre többen, így mi is megismerhettük Mór különleges szépségeit� 

Tavaszi kirándulásaink során a Tápió vidékére is eljutottunk� Egyórányi buszozás után, 
problémamentesen megérkeztünk Tápiószentmártonra� Remek felüdülés egy cso -
dás helyre betérni, ahol meleg fogadtatással vártak már minket, mint itt, a Kincsem 
Lo  vasparkban� 
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A balatoni vi-

torlázás történetét 

mutatja be szóra-

koztató formában, 

ismerteti a balatoni 

vitorlássport, a  tó 

egykori nagyhírű 

hajóinak és hajó-

sainak történeteit 

is. Szimulátor révén 

kipróbálhattuk a  vi-

haros balatoni vitor-

lázást. Pihenés után 

kezdődött városnéző 

túránk központi része, 

a  liliputi kisvonato-

zás, amivel bejártuk 

Balatonfüred neve-

zetességeit: Jókai vil-

la, Horváth ház, I. 

Anna-bál helyszí-

ne, 1825, Blaha 

Lujza nyaralója, 

Kerek- templom, 

Vaszary villa, Dőry 

villa – Astoria hotel, 

görög falu… Füre-

den Anna-báli cse-

megével, az év fagyi-

jával zártuk a  napot 

a Bagaméri fagylalto-

zóban. Élményekkel 

gazdagodva tértünk 

haza.

Az út során előre letöltött felvételek tájékoz-

tatták az utasokat a  környék érdekességeiről, va-

lamint miniinfó-ismertetők is segítették ebben az 

utasokat. Ahogy megérkeztünk a  Pákozdi Kato-

nai Emlékparkba, a  lakók megismerkedhettek az 

1848-ban alakult Magyar Honvédség történetének 

legfontosabb eseményeivel, az egykori és a  mai 

katonák életével, és tiszteleghettek a hősi halottak 

emléke előtt. Az obeliszk lábánál megemlékeztünk 

a szabadságharc első győztes csatájában helyt álló 

honvédekről. A szúnyogszigeti híres Halász csár-

dában ebédeltünk, utána lesétáltunk a kikötőhöz, 

és gyönyörködtünk a Velencei-tó tiszta szépségé-

ben. Nadapon van a szintezési ősjegy, ami a hazai 

geodéziai mérések 

alappontjának szá-

mít, egy csoportkép 

erejéig itt is megáll-

tunk. A falu másik 

nevezetessége a  Pa-

lermói Szent Rozália 

tiszteletére szentelt 

templom. Itt keresztelték meg Vörösmarty Mihályt. 

A Bence-hegy csúcsáról az egész Velencei-tó és 

környéke belátható, amit mi a kilátó melletti par-

kolóból tekintettünk meg, s amit kaptunk, az egy 

csodás festői természeti látkép volt. 

 Csécsi Zsófia, Balogh Péter 

Minden év nyarán útra kelünk a Balatonhoz, és ez most sem volt másként� Május 
végén Balatonfüreden jártunk� A Balaton partján található Tagore sétányon álló 
iko  nikus Vitorlás étteremben ebédeltünk, de előtte az emeleten tárlatvezetéssel 
megtekintettük a Vitorláziumot� 

A reggeli csúcsforgalommal való küzdelmet követően megérkeztünk Pákozdra� 
Kálmán sofőrünk mindent megtett, hogy kellemesen érezzük magunkat a buszban� 

Balatonfüred Pákozd
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Csepel Város Önkormányzata és a Csepeli 

Rendőrkapitányság karöltve hívta meg a kis-

kunfélegyházi rendőrök produkcióját, ezzel is 

segítve a kerületben élőket, hogy kevésbé le-

gyenek kiszolgáltatva a megtévesztéseknek.

Sok nyugdíjasszervezet és -közösség eljött 

aznap, szinte megtelt a  művelődési ház. Az 

előadás előtt Borbély Lénárd polgármester 

úr és Szilágyi Sándor, Csepel rendőrkapitánya köszöntötte a nézőket.

Az előadást a  kiskunfélegyházi citerazenekar kísérte, de táncos 

bemutatókkal és énekes betétekkel hozzájárultak a Kunplaszt szuper-

nagyik is.

A színdarabokban megjelenő történetek mindegyikében idős em-

berek átveréséről és megtévesztéséről láthattunk példákat, sok-sok 

humorral és leleményességgel fűszerezve.

Annak ellenére hogy sokan éppen magukra ismerhettek mint le-

hetséges vagy valóságos áldozatok, a színháztermet betöltötte a jóízű 

nevetés.

Reméljük, hogy mindaz, amit láthattunk-hallhattunk, segít majd 

lakóinknak is abban, hogy jobban figyeljenek, ha valaki ismeretlenül 

vagy vélt ismeretség alapján megpróbálja őket félrevezetni.

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosított ne-

künk, és köszönjük lakóinknak és intézményünknek, hogy éltek a  le-

hetőséggel.

Soha ne felejtsük el, hogy kérdéses ügyeinkben bátran fordulha-

tunk az intézményeinkben működő mentálhigiénés csoportjaink mun-

katársaihoz, akik szívesen segítenek eloszlatni kételyeinket, vagy ép-

pen leleplezhetik a megtévesztőket!

Sztanev Zsolt

Nyugdíjas akták

Április 19–én olyan meleg volt, mintha nyár lett volna� 
Az ebéd utáni indulásra időben érkezett mindenki� 
Különleges előadást indultunk megnézni, Nyugdíjas 
akták címmel�

Programok az Olajág Otthonokban

Csepel

Igazi tavaszi szélben gyülekeztünk a  nagy 

aulá  ban, mivel az önkormányzat buszos szállí-

tást is vállalt a meghívás mellett. Mivel la  kóink 

nyolcvanévesek vagy idősebbek, nagyon 

kedves volt ez a figyelmesség. Lakóinkat több 

munkatársunk is elkísérte, hogy a kikapcsoló-

dás ideje alatt segítségük is lehessen, és job-

ban érezhessék magukat. Velünk tartott Bocz 

Renáta intézményvezető is.

Impozáns, nagy hajóval indultunk útnak, 

hiszen a  Zsófia rendezvényhajó hat teljes 

nagy busz utasait fogadta. Már a  buszon jó 

hangulat kerekedett, a hajóra felszállva pedig 

finom szendvics, sütemény és üdítő várta az 

érkezőket. A személyzet figyelmes és segítő-

kész volt, nemcsak az utazás alatt, de a ki- és 

beszállásban is segítettek, hogy legnehezeb-

ben közlekedő lakóinknak is vidám élmény 

maradhasson az utazás.

A hajón beszédet mondott Németh Szilárd 

képviselő és Borbély Lénárd polgármester is. 

Miközben körbehajóztuk a Margit-szigetet, vi-

dám beszélgetéssel és élő zene mellett tánc-

cal is múlatták az időt a vendégek.

Megérkezésünk előtt egy pohár borra, illetve 

egy doboz sörre is meghívták azokat, akik kedvet 

kaptak hozzá.

Köszönjük, hogy idén is részt vehettünk ezen az 

alkalmon, hiszen lakóink csepeli nyugdíjasok, akik 

életüket itt élik, ügyeiket itt intézik, szabadidejüket 

is itt töltik.

Köszönjük munkatársainknak is, akik elkísér-

tek minket, és sokat segítettek abban, hogy ez az 

amúgy is szép nap még szebb és emlékezetesebb 

lehessen.

Sztanev Zsolt

Hajókirándulás

Nem először és nem is utoljára voltunk hajókiránduláson a Csepeli Önkormányzat 
szervezésében� A 2018� évi első kirándulásra kaptunk meghívást� Izgultunk, hogy 
vajon az időjárás elég jó lesz –e ahhoz, hogy jól érezzük magunkat� Végül minden 
rendben volt�
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Tavalyi emlékeink alapján tudtuk, hogy idén is 

nagy hangsúlyt fogunk fektetni az eperre. Így is 

lett. Kondér-körünk most is vállalta, hogy a  jeles 

alkalom kedvéért egy pazar eperlekvárral ked-

veskedik mindenkinek.

Ebben az évben a nyárra várás határozta meg 

a  jó hangulatot, középpontban a  jó ételek-italok 

és a  nóta volt. Úgy szerveztünk meg mindent, 

hogy legaktívabb és legelesettebb lakóink is ré-

szesülhessenek a  jóból. FÁG részlegünkről és 

a Kézenfoglak részlegről is jöttek lakók.

Már kora reggel nagy volt a  sürgés-forgás, 

edénycsörömpölés, abroszsuhogás. Izgatott dol-

gozók és Kondér-körösök latolgatták, hogy vajon 

jó időnk lesz –e. Aztán jó időnk lett, igazi nyarat 

idéző napsütéssel és meleggel. 

Bisztrósarkunk hamarosan megtelt ínycsiklan-

dó illatokkal, amikor fél kilenckor az első főzős 

társaság nekilátott a  túrófánkok sütésének. Vis-

ky Éva, Vácziné Nagy Katalin, Lőrinczi Andrásné, 

Kovács Gusztávné, Kocsis Imréné mint oszlopos 

tagok vállalták, hogy gondoskodnak a  finom fa-

latokról, a lekvárosfazék és az olajoslábos körül.

Felkerült a  platnira az eperlekvár is, tovább 

csalogatva az érdeklődőket. Közben kilenc óra 

után néhány perccel megnyitottuk a rendezvényt 

Geburth Sándor nótahangolójával.

A rendezvény ideje alatt friss, alkoholmentes 

és alkoholtartalmú gyümölcsös söröket kóstolhat-

tak a résztvevők. Mint minden évben, úgy most is 

gondoltunk dolgozóinkra is, akik ugyanúgy kér-

hettek és kaphattak a  finomságokból vagy hall-

gathatták a műsort.

A rendezvény fő fellépője Gergely Róbert volt, 

aki egy vidám dalcsokorral ajándékozott meg 

mindenkit. Előadása után sokan éltek a  közös 

fénykép és az autogramkérés lehetőségével. Kö-

szönjük!

A művész úr fellépése után mondott beszédet 

Dr. Szirmai Viktor főigazgató úr, aki köszöntötte 

a lakókat, és elmondta, hogy milyen nagy segítsé-

günkre van annak a néhány lakónak az adománya, 

akik hozzájárultak ahhoz, hogy az intézményben 

lakók teljesebb és jobb életet élhessenek a min-

dennapokban. Hangosítás, klíma, Rózsa-kert, Ró-

zsa társalgó, Kreatív szoba, hogy csak a legfonto-

sabbakat említsük az adományok közül.

Tíz óra után igazi jó hangulat alakult ki, Nefe-

lejcs népdalkörünk pedig nótacsokrával színesí-

tette a délelőttöt.

A lekvárhoz és a kolbászhoz igazi házias ková-

szos kenyér dukált, aki pedig éhes volt, kérhetett 

repetát is.

Természetesen nagyrendezvényünk hátteré-

ben sok munkás kéz szorgoskodott, köszönjük 

munkacsoportjainknak, hogy közreműködtek se-

gítségükkel. Köszönjük, hogy végül profi fotók is 

készülhettek, így az emlék is sokkal szebb marad 

mindnyájunknak.

Délre igazi sokadalom volt már az udvaron, ne-

vetéssel, vidámsággal, felfrissüléssel. Köszönjük, 

hogy idén is lehetőségünk volt minderre!

Sztanev Zsolt

Nyárváró sokadalom

Idén május 31–én tartottuk éves rendezvényünket, Nyárra váró sokadalom címmel�
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Április és május, a két szeszélyes hónap sok iz-

galmat hozott már nekünk eddig is, most viszont 

verőfényes napok követték egymást, így felbá-

torodtunk, hogy megvalósítsuk néhány kedves 

álmunkat.

Vácrátót, Kecskemét, Eger – ezek lettek a fő vá-

lasztásaink. 

Vácrátótra minden évben ellátogatunk, hiszen 

ez az arborétum Magyarország egyik leggazda-

gabb és legszebb botanikai gyűjteménye. Újra 

végigjártuk az ismerős ösvényeket, megcsodál-

tuk a  megújuló Karbon-ház gyűjteményét és 

szemezgettünk a friss fűszerekből. Hazaúton már 

várt ránk Veresegyházon a házias ételekről híres 

éttermünk és a cukrászda is.

Kecskemétre már régóta készültünk. Célunk 

a  város mediterrán hangulatú központjának fel-

fedezése, ami sikerült is. Idén a  tér négy sarká-

ban álló templomokat látogattuk meg, a helyiek 

szíveslátásának köszönhetően mindenhova beju-

tottunk.

Eger pedig rég áhított úti céljaink egyike volt, 

ahová most végre eljuthattunk. Természetes, 

hogy a nap fő programja az egri vár volt, a híres 

ütközet helyszíne. Vállalkozó kedvű lakóinkkal 

bejártuk a várat, megtekintettük Dobó István sír -

emlékét, a  vártörténeti kiállítást és a  romkertet. 

Hangulatos étteremre leltünk a vár tövében, ahol 

jólesett a finom húsleves és a rántott szelet.

Elárulom, hogy nyárra is tele van a kívánság-

kosarunk… Kalandra fel!

Sztanev Zsolt

Tavaszi élménycsokor kirándulóbusszal 
Valóra vált álmaink

Tudjuk, hogy kirándulóbuszunk jó lehetőség minden lakónk számára, aki még 
szeretne világot látni� Ahogy eddig is, a tavaszi jó idővel Csepelen is vágytunk arra, 
hogy minél többet lássunk az új kikeletből, ami most nagyon hirtelen szakadt ránk 
egy morcos tél után�
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váljon az elfogadás, empátia és az önzet-

len segítségnyújtás. 

Büszkék vagyunk arra, hogy jelenleg 

25 iskolával és 24 óvodával vagyunk szo-

ros kapcsolatban. 

Kiemelném még az elmúlt időszakban 

számomra oly kedves, önkéntességgel 

kapcsolatos élményemet. 

A Burattinó iskola hat diákja egy héten 

át mindennap szorgalommal és odaadással ön-

kénteskedett intézményünkben. Páratlan ud  va -

rias  ságuk, segítőkészségük még a mi gyakorlott 

és edzett lelkünket is elgyengítette. A tanulók 

egy mosolygós csapata Vincze Árpád gondozot-

tunk irányításával térden csúszva, jóízűen beszél-

getve gyomlált, és szedegette a bokrok alatt még 

meglapuló leveleket. Nemcsak Árpi bácsi ker-

tészkompetenciája nőtt, de a virágok is a munka 

eredményeképpen. 

Csepeli intézményünk szociális szakmai mun-

káját erősítette az a tanuló, aki a Fokozott Ápolási 

és Gondozási részlegünkön, ebéd után szinteti-

zátorunk mögé ülve élő kívánságműsort rende-

zett. A rendezvény jó hangulata hamar odacsalta 

a munkavállalókat és az épületekben élő lakóin-

kat is. Már az első napon vidám tömeg énekel-

gette a jobbnál jobb slágereket. Hallhattuk éne-

kelni szociális asszisztensüket, Bátori Ildikót, de 

többen is vadvirágos kedvük-

ben dalra fakadtak. A hét köze-

pére a  mostanság oly divatos 

táncdalfesztivál is megvalósult 

nálunk. Bencze Lendvay Erzsé-

bet szociális szakmai igazgató 

asszony az intézményben fo-

lyó szakmai munka ellenőrzé-

se után szintén vidám szívvel 

távozott, mert csodálatos élmény volt számára 

is azt látni, micsoda örömmel is lehet élni a hét-

köznapokat egy icipici jóság segítségével. Köszö-

netünket fejeztük ki levélben iskolájuk igazgatója 

felé, aki szintén büszke tanulóira, ezért levelünket 

vágatlanul megjelentette az iskola Facebook-ol-

dalán. Az iskola szellemisége, melyet a gyermek-

lelkekbe csepegtet, nyitó oldalukon mottóban 

olvasható: 

„Te! Ha hiszed, ha nem hiszed, 
úgy szeretem a nevetésedet, 
mint kint ezt az éjszakát,
lámpavilágos éjszakát.”

Isten áldását kérjük minden önkéntes és min-

den mentálhigiénés kolléga szolgálatára és éle-

tére! 

Bocz Renáta

Az egész intézményt megmozgató esemény 

felhívja a  figyelmet a  társadalmi szerepvállalás 

fontosságára, és lehetőséget teremt arra, hogy 

a különböző generációk találkozzanak. 

A karitatív rendezvényen a diákok többek kö-

zött számítógépes oktatást tartottak lakóinknak. 

A mai generáció már az interneten nőtt fel, hiszen 

minden fontos információt a világhálón keresnek 

meg. Az idősebb korosztály sem maradhat ki 

a fejlődésből. Ma már szinte mindenki használja 

az internetet. Van, aki napi rendszerességgel, de 

vannak olyanok is, akik hetente egy-két alkalom 

erejéig lépnek csak fel a  hálóra. Intézményünk 

is igyekszik lehetőséget teremetni arra, hogy ily 

módon információhoz jussanak lakóink, illetve 

használni tudják a  kapcsolattartás eszközeként. 

Az alkalomra öt gépet állítottunk szó szerint csa-

tasorba intézményünk aulájában. Az internetel-

érhetőséget az aulai wifi-szolgáltatás biztosítot-

ta, mely mindenki számára ingyenesen igénybe 

vehető. Terveink között szerepel még egy számí-

tógépes kuckó kialakítása az aulában, illetve az 

ebédlőben, hogy az elsajátított tudománynak te-

ret tudjunk adni.

A diákok között voltak olyanok, akik tettre ké-

szen érkezve, fizikai munkára jelentkeztek, és az 

ebédlő székeit egyenként lemosták. Köszönet 

a szorgos kezekért. 

A legnagyobb számban a diákok a FÁG és a 

Ké  zenfoglak részlegen voltak jelen. Nagy kerti 

mulatságot szerettünk volna tartani, de az időjá-

rás nem volt kegyes hozzánk. A foglalkozások, be-

szélgetések, játékok és a fagyiparti így különböző 

helyszíneken, de zárt térben valósultak meg. 

Az eseményen részt vett a  diákokat elkísérő 

két pedagógus és intézményünk főigazgató-

ja, Dr. Szirmai Viktor is, aki kiemelten fontosnak 

tartja apaként és főigazgatóként egyaránt, hogy 

a  gyermekek találkozzanak idősekkel, fogyaték-

kal élőkkel, demens betegekkel, és belső értékké 

Önkéntesek a csepeli  
Olajág Otthonokban

Az eddig évek során több mint ezer önkéntest köszönthettünk intézményünk hét -
köz  napjain és ünnepnapjain� 2018� május 16-án a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola 
lá  togatott el hozzánk szervezetten, egy önkéntesnap keretében� 
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Ezek az alkalmak remek lehetőséget nyújtanak 

arra is, hogy felfedezzük Budapest csodás kör-

nyezeti adottságait, változatos parkjait. Néha 

nehéz elhinni, hogy a  betontenger ölelésében 

milyen szép helyeket találhatunk a  kikapcso-

lódásra, micsoda élővilággal találkozhatunk 

a  fővárosban. A vízpartokon, a  Margit-szigeten, 

a Feneketlen-tónál kuruttyoló békákkal és barát-

ságos kacsákkal találkozhatunk, melyeket egy kis 

ke    nyér  morzsával akár egészen közel is csalogat-

hatunk magunkhoz. Óriási gesztenyefák árnyé-

kában pihenhetünk meg a  Gesztenyés kertben, 

a  Margit-sziget növényvilága pedig egészen 

széles, kezdve a hatalmas platánokkal, a Dunába 

hajló fűzfákkal s az angolkert sokszínű növényze-

tével. Lakóink nagyon élvezik a  természetjárást, 

örülnek, ha felismernek egy-egy növényt vagy ha 

találkozunk valamilyen állattal. Szeretnek megáll-

ni és szemügyre venni a szobrokat, hiszen jellem-

zően minden parkban találkozhatunk legalább 

egy alkotással, mely emléket állít egy jeles ese-

ménynek vagy neves személyiségnek. A  Gesz-

tenyés kertben megpihentünk a  fasizmus áldo-

zatainak állított emlékműnél, a Feneketlen-tónál 

megnéztük Bartók Béla és Kosztolányi Dezső 

szobrát, illetve megcsodáltuk a Szent Imre-temp-

lomot is a tavon keresztül.

Vidékről beköltözött lakóink mindig nagyon 

örülnek ezeknek a kirándulásoknak, hiszen olyan 

helyekre látogathatnak el, ahol eddig még nem 

jártak, budapesti lakóink pedig azért szeretnek 

velünk jönni, mert sok emlékük van arról, amikor 

régen látogattak el ezekre a helyekre családjuk-

kal, barátaikkal. Szívesen mesélnek mindig ezek-

ről a régi és új élményekről, olykor-olykor pedig 

kérik is, hogy újból szervezzünk kirándulást ezek-

re a helyszínekre.

Sütő-Nagy Kinga

Programok az Olajág Otthonokban

Mátyás tér

Tavaszi kirándulások 

Ahogy beköszönt a tavasz, közeledik a nyár, egyre inkább a szabadba kívánkozunk, 
szí  vesen töltjük szabadidőnket a természetben, az árnyas fák között vagy egy tóparton 
süt  kérezve� Nincsenek ezzel másképp Mátyás téri lakóink sem, így azonkívül, hogy 
nap  közben sok időt töltenek udvarunkon, kirándulásainkat is úgy szervezzük, hogy 
le  hetőleg minél több időt tölthessenek a friss levegőn� 
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A gyerekek 

tüzet raktak, 

és hozzáláttak 

a krumpli meg-

tisztításához, 

aprításához, s 

lassacskán már 

a  bográcsban 

főtt a  szakértő 

kezek által ké-

szített paprikás 

krumpli. Igaz, 

egy egészen új 

csapat jött most el hozzánk, a diákok mégis ha-

mar megszokták a környezetet, és azon túl, hogy 

finom ételt főztek nekünk, egy kicsit lakóinkkal is 

sikerült megismerkedniük. 

Mint minden évben, idén is feldíszítettünk egy 

májusfát a gyerekek és lakóink segítségével, a szí-

nes szalagok pedig annyira tetszettek a hölgyek-

nek, hogy azokat sálként nyakukba kötve egész 

nap viselték. Hogy megkönnyítsük az ismerkedés 

folyamatát, egy kis színezésre hívtuk lakóinkat, 

melyben néhány diák is részt vett, beszélgettek 

vagy szükség szerint segítették a kreatív munkát. 

Mindeközben gyönyörű hegedű előadást hall-

hattunk egyik önkéntes diákunktól, aki a Waldorf 

Iskolából érkezett hozzánk. 

Egy ilyen tartalmas délelőttöt pedig egy szin-

tén eseményekben gazdag délután követett, 

ugyanis időközben elkészült az ínycsiklandó 

paprikáskrumpli, melyet a  gyerekek segítségé-

vel felszolgáltunk lakóinknak az udvaron, illetve 

felvittük a szobákba azoknak, akik állapotuk mi-

att sajnos nem tudtak részt venni velünk a mulat-

ságon. A délután során nem csak a finom ételé 

volt a  főszerep, ugyanis megérkezett hozzánk 

Seres József is, állandó zenefelelősünk, aki most 

is színes zenei repertoárjával szórakoztatott ben-

nünket. A gyerekekkel táncba hívtuk lakóinkat, 

s igyekeztünk mindenkit megmozgatni a  vidám 

dallamokra. 

Mindenki nevében mondhatom, egy nagyon 

tartalmas, vidám napot tölthettünk el együtt, ze-

nével, tánccal, finom falatokkal. Lakóinknak pe-

dig mindig különösen nagy öröm, amikor ezeket 

a vidám pillanatokat gyerekek körében tölthetik, 

s nagy szerencse, hogy a szép időben egész nap 

a szabadban lehettünk.

Sütő-Nagy Kinga

Majális 

Igaz, hagyományosan május első napja a majálisok ideje, ám nálunk rendhagyó mó -
don a hónap utolsó napjára sikerült megszervezni idén ezt a rendezvényt� Ahogyan 
az már az előző évek során is történt, idén is segítségül hívtuk a Dobos József Iskola 
diákjait, akik már reggel megérkeztek hozzánk, hogy nekiálljanak előkészíteni 
a bográcsozást� 
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Aranyos volt a  kitar-

tása amellett, hogy ki-

ránduljunk! Már úton 

voltunk, amikor jött az 

SMS, hogy elmarad, 

mert nem tudják a  ku-

tyákat kihozni ebben 

a  latyakban-sárban. Mi-

kor már kellőképpen el-

szomorodtunk, jött újra 

egy üzenet, hogy men-

jünk csak, majd mást 

mutatnak nekünk. Ez 

igazán lojális hozzáál-

lás volt! Megérkeztünk 

Dunakeszire, ahol egy nagyon fess 

rendőrtiszt várt bennünket, és kato-

nás rendben elmondta, mi a hely-

zet, és elvezetett bennünket egy 

épületbe. Itt zárt térben képeznek 

kutyákat szagminta alapján, vagy-

is szagkiképzésben vesznek részt. 

Őket csak erre tanítják. Ahogy be-

mentünk, egy üvegfallal elválasztott teret láttunk, 

melynek az egyik felén mi ülhettünk le, a másik 

felén pedig a kutyus dolgozott a gazdival. Nyolc 

vagy tíz befőttesüveg volt kirakva, melynek egyi-

kében volt a szagminta, melyet a kutyának meg 

kellett találnia. A rendőrnő, aki a kiképzés vezető-

je volt, rengeteg érdekes dolgot mesélt nekünk, 

miközben láthattuk az ügyes, okos kutyát, aki 

a feladatokat végezte. Csodálattal néztük, milyen 

okos. Kiderült, hogy ezeket a szagmintákat visz-

szamenőleg is tudják használni egy-egy bűnügy 

esetében. Utána átmentünk egy tanterembe, 

ahol egy nagyon szimpatikus tiszt fogadott. Elő -

adást tartott a  kiképzés menetéről, megtudtuk, 

kik lehetnek ebben a  szakmában, illetve hogy 

a kutya is kolléga, és aki a gazdája lesz, élete vé-

géig vele marad. Ha nyugdíjba megy, akkor már 

csak sétálhat és játszhat a gazdival. Elmondta azt 

is, nagyon fontos, hogy a gazdi és a kutya között 

erős szimpátia legyen, mert ha nincs, akkor másik 

gazdát kell választani. Munkájuk-

ban nagyon fontos a bizalom, hisz 

ha nincs meg, akkor arra nem le-

het építeni. (Úgy gondolom, ez az 

embereknél sem ártana, akkor más 

lenne a világ.) A kiképzések során 

általában német juhászkutyákkal 

dolgoznak. Hátul, a   tanterem vé-

gében láthattunk is egy néhai rendőrkutyát. Kö-

szönöm Etának, a tiszteknek és kollégáinak, hogy 

nem hagytak cserben minket, és természetesen 

Kálmánnak, a sofőrünknek is, hogy elvitt ebben 

a zuhogó esőben, szép napot szerezve nekünk. 

2018. június 1-jén újra összegyűlt a kis csapat, 

most Zsuzsa szociális gondozónk vezetésével. 

Nagy örömömre Törökbálintról Ócsára kirándul-

tunk. Már elég meleg volt, 

amikor kiszálltunk, de a  lát-

vány lenyűgözött mindenkit. 

Gyönyörű volt a  templom 

kívülről is, hát még belülről! 

Nagyon kedves idegenveze-

tőnk – Baloghné Judit – beve-

zetett bennünket a templom 

belsejébe, és nagy részletes-

séggel mindent elmondott, 

amit tudni lehetett erről a csodálatos építmény-

ről. A templom az elmúlt ezer évben szinte sem-

mit nem változott. (Az egykori ócsai premontrei 

kolostor ma református templom. XIII. századi 

román stílusú, háromhajós, kereszthajós bazilika, 

amely a  premontrei rend számára épült. A ro-

mán kor leg-

é r t é ke s e b b 

fennmaradt 

magyarorszá-

gi alkotása. 

B ő v e b b e n : 

https://bagy-

i n s z k i . e u /

archives/453). Ámuldoztunk, hogy a  román és 

a gótikus stílus váltakozva milyen egységet tudott 

alkotni. Miután körbejártuk a bazilikát, megnéztük 

a  mellette látható 

tájházat. Egészen 

az istállóig (vagy 

fészernek is le-

het mondani) sok 

érdekes dolgot 

megtekintettünk. 

Régen használa-

tos eszközöket, 

pl. kukoricatörőt, 

mángorlót, szö-

vőszéket, rokkát stb. Ezt követően körbejártuk 

Ócsát. Említette valaki, hogy 

nézzük meg a borpincéket is, 

melyeket nagy nehezen talál-

tunk csak meg. Érdekes volt, 

hogy a  tetejüket nádtetővel 

borították, de olyan szépen, 

ahogy a  lakóházakat szokták 

borítani. Néhányan kiszálltak, 

és megnézték, milyen köze-

lebbről. Miután mindenki ki-

elégítette a  kíváncsiságát, elmentünk ebédelni, 

s nagyon jóllakottan értünk haza. Köszönet Zsu-

zsikának, aki nagyon figyelmes volt velünk, s Kál-

mán segítsége is nélkülözhetetlen volt. 

Cservenkay Mariann törökbálinti lakó

Programok az Olajág Otthonokban

Törökbálint

Rendőrségi Oktatási Központ 

Ócsa

2018� május 27-én eljött a nap, amikor tervezetten a Rendőrségi Oktatási Központban 
meg akartuk nézni a rendőrkutya kiképzését� Persze zuhogott az eső, s kérdezgettük 
egy  mástól, vajon elmegyünk-e, hiszen úgy vártuk, hogy lássuk őket� Eta, a szociális 
gon  dozónk rendületlenül hívta őket, s biztatott bennünket, hogy elindulunk min -
den  képpen� 
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Igazi kerti koncertre készültünk: volt színpad, 

szemben padsorok, büféasztal a  pezsgőnek, 

mindez a  hatalmas, árnyas zöld fák alatt. De az 

időjárás közbeszólt, aznap többször is. Végül az 

ebédlőnk fogadta be a  fellépőket és a  nagyér-

demű közönséget is. Otthonunkban ritkábban 

hallhatunk komolyzenei előadókat, így nagyon 

sokan voltak kíváncsiak a koncertre.

A majd egyórás műsorban felhangzottak 

Csajkovszkij, Schubert, Dvořák és Mozart művei 

egyaránt. Igazi könnyed komolyzenei dallamok. 

Szabó Péter csellista minden elhangzó zenemű 

előtt mesélt egy-egy érdekességet a lejátszandó 

darabról vagy annak szerzőjéről. A magas szintű 

zenei élmény mellett tanulhattunk is. 

Nagyon élveztük a koncertet, köszönet a szép 

játékért Bíró Ágnes, Jász Pál hegedűművészek-

nek, Bolyki László brácsásnak, Lévai László nagy-

bőgősnek és Szabó Péter csellistának. A tőlünk 

telhető leghosszabb tapssal jutalmaztuk meg 

őket.

Nagyon sokak kérését tolmácsolom végül: jöj-

jön a  zenekar máskor is játszani hozzánk, mi itt 

leszünk, várunk!

Rácsné Leskó Ildikó

Így indult az a  napunk, amikor 

a Margit-szigeten töltöttük volna 

a délelőttöt. Azonban kis csapa-

tunk nem hátrált meg az égi ál-

dástól: ha a sziget nem jött össze, 

megyünk múzeumba! A Hopp 

Ferenc Kelet-Ázsia Múzeum 

falai nemcsak védelmet adtak 

az esőtől, hanem igazi élményt 

kínáltak számunkra. A távol-keleti kultúra misz-

tikus alakjai, különleges formavilága, egzotikus 

tárgyai, a min-

dennapi élet-

ből ellopott 

p i l lanatokat 

m e g ö rö k í t ő 

fotók lenyű-

göztek minket. 

A betekintés 

egy ismeretlen hiedelmekkel, szokásokkal teli 

kultúrába felér egy varázslattal. Mi is egy egzoti-

kus mese kellős közepén éreztük magunkat. Mire 

felszálltunk a buszra, már az eső is elállt. Tudtuk, 

a varázslat idekint is folytatódott…

Következő utunknak is megvolt a maga egzo-

tikuma. Az Orchideaházba látogattunk el. A gyö-

nyörű trópusi növények között sétálgatva is úgy 

éreztük, más kontinensen járunk. Itt csak a kísér-

tésnek nem tudtunk ellenállni. Mármint a nőket 

gyakran érintő vásárlás kísértésének. Miután a tu-

lajdonost kifaggattuk eme csodás virágok fajtái-

ról, ideális tartásukról, kiválasztottunk jó pár dara-

bot, melyek azóta lakóink otthonait díszítik vagy 

ajándékként okoztak örömet valakinek. Akadt kö-

zöttünk olyan is, aki eggyel be sem érte…

Ezt azonban mindnyájan megértettük, hiszen 

virágból, szépségből, boldogságból mindig jö-

het több is!

A p r o -

pó szépség! 

A  do  bogókői 

kirándulásun-

kon is részünk 

lehetett ben-

ne. A lélegzet-

elállító, Duná-

ra néző kilátás 

mellett a  jó 

levegőn sétálgatva meg sem tudtuk számolni 

a zöld ezerféle árnyalatát, néztük a virágozni ké-

szülő galagonyát, találtunk még kései orgonát, 

éppen nyíló vadvirágokat. Feltöltődtünk. Beszél-

gettünk. Örültünk. Fagyiztunk. Elfáradtunk. Jó na-

pot zártunk.

Rácsné Leskó Ildikó

Programok az Olajág Otthonokban

Újpalota

Budapesti Fesztiválzenekar

Kelet-Ázsia Múzeum 

A méltán világhírű Budapesti Fesztiválzenekar vonósötöse járt otthonunkban június 
7-én� 

Gyönyörű hónap a május, minden színnek még friss az ereje, nincs forróság, a nap 
igen barátságosan melegít� Igaz, néha az a bizonyos aranyat érő eső nem éppen 
jókor esik� Mit esik, leginkább ömlik! 
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A rendszeres fizikai 

aktivitás azonban 

minden korosztály 

számára fontos. Ki-

emelkedő a szerepe a hatvan év felettieket nyolcvan 

százalékban érintő mozgásszervi problémák meg-

előzésében, a test karbantartásában, ráadásul a moz-

gással több időskori megbetegedés is megelőzhető. 

Most egy olyan sportkezdeményezésről szá-

molhatok be, mely az elkövetkező években célo-

kat tűz ki és jutalmaz a részt vevő idősek körében. 

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége – melynek az 

Olajág Otthonok is tagja – olyan Senior Mozgás-

programot indított útjára, mely a  tagszervezetei 

bevonásával vállalta, hogy idén legalább tízezer 

órában megmozgatja a  hazai szeniorkorosztályt. 

Az óraszámlálás egy szimbolikus budapesti sétával 

kezdődött, ahol koordinátorként jómagam is részt 

vettem az otthonok képviseletében. 2018. május 

13-án gyülekeztünk a Szabadság híd pesti hídfő-

jénél. Sokfelől érkeztek a  nyugdíjasklubok, egye-

sületek, csoportok. Regisztráció után Németh  né 

Jankovics Györgyi, a  NYOSZ elnöke ismertette 

a részleteket, majd Német Lajos meteorológusunk 

– aki nyugdíjasként csatlakozott a kezdeményezés-

hez – mondott rövid beszédet, amiből megtudtuk, 

hogy ő a pártfogója e jeles rendezvénysorozatnak. 

Az elnök elindította az órát, és a program szerint 

átsétáltunk a  Szabadság hídon. Találó, hogy erre 

a célra épp ezt a hidat választották, hiszen a moz-

gás szabadságára minden embernek szüksége 

van. A felhívásra olyan nyugdíjas is útnak indult, 

aki két bottal tette meg a  távot, és kitartással, fe-

gyelemmel sikerült célba érnie. Amikor megkér-

dezték, hogy miért indult neki az útnak, hogyan 

vette rá magát, hogy ekkora távot megtegyen két 

bottal, csak ennyit válaszolt: meg akartam mutatni 

magamnak, hogy én is képes vagyok rá. 

Ez csak a kezdet volt. Az óraindítással egy hosz-

szú programsorozat vette kezdetét, ahol a  nyug-

díjasok, ki-ki a  maga kedvére való sportágban, 

megmutathatja ügyességét, kitartását, mozgás-

kedvét magának és a fiataloknak egyaránt. Azokat 

az órákat, amit mozgással töltenek a programban, 

szabályok szerint regisztrálják. Semmiképpen sem 

hiábavaló az erőfeszítés, hiszen egyrészt a mozgás 

az egészségünket, örömünket szolgálja, másrészt 

díjazásban részesülnek azok a tagszervezetek, akik 

a  végére a  legtöbb a  mozgással eltöltött óraszá-

mot tudhatják magukénak. Az Olajág Otthonok 

is benevezett a programra, s immár egy hónapja 

gyűjtjük a lakói mozgásórákat minden programon, 

mely a sporthoz, mozgáshoz kapcsolódik, legyen 

az táncos torna vagy kirándulás.

Jó látni, hogy az akaraterő, az önbecsülés és 

a  játékkedv képes megmozgatni bennünket egy 

jó cél érdekében, kortól függetlenül. Kívánom 

minden kedves lakónknak, hogy érjen el sikereket 

a program keretében, mozogjon a saját örömére, 

az otthonok családtagjaként.

Somkutasné Purthál Éva

Lipcsei Erzsébet, Zgrablics Sztankóné 

Marika, Szabó Lajosné Zsuzsika Zug-

lóból, Bőti Elekné Zsóka, Lovász Lász-

lóné Marika, Szalkai Jánosné Zsuzsa, 

Csonki András Újpalotáról, valamint 

Kovács Gusztávné, Kocsis Imréné és 

Kocsis Imre Csepelről képviselte az 

Olajág Otthonokat a  rendezvényen. 

Már a  kora reggeli indulás is jó han-

gulatban telt. A programbuszon is-

merkedtek, cseverésztek egymással 

a lakók, ahol sütivel, üdítővel és névre 

szóló kitűzőkkel leptük meg a sportot kedvelő bátor 

jelentkezőket. 

Ceglédre érkezésünkkor az első feladat a  re-

gisztráció volt, ahol mindenki megkapta a  sorszá-

mát és a pontgyűjtő füzetet.

45 féle különböző mozgásformát próbálhattak 

ki a nyugdíjasok. Voltak labdajátékok, gokart, darts, 

lengőteke, gólyaláb, nordic walking, tánc, szellemi 

és ügyességi játékok, csoportos tornák, népi sport -

eszközök. Az egészséges életmód jegyében szűrő-

vizsgálatokon is részt lehetett venni.

Három csoportra osztottuk a  csapatot, és min-

denki a  neki legjobban tetsző feladattal kezdte 

a  versenyt, és pályáról pályára 

haladva vettük az akadályokat 

fáradhatatlanul. Minden állomás 

újabb és újabb kihívást, ugyanak-

kor lehetőséget rejtett magában. 

Semmi nem volt kötelező, min-

denki azt választhatta, ami közel 

állt hozzá. Marika néni és Zsuzsa 

néni az újpalotai otthonból pél-

dául minden táncversenyszámra be-

nevezett. Kivételes élmény volt, ahogy 

60-80 nyugdíjas korát meghazudtolva 

ropta a twistet, sambát, rumbát.

Minden teljesített versenyszám után 

a regisztrációnál kapott pontgyűjtő fü-

zetbe kapták a pecséteket a részt  vevők. 

A meghatározott pecsét elérésével 

a  nyugdíjasok oklevelet, ajándékokat 

kaptak. Közel három órán keresztül mi-

nél több pályát és feladatot kipróbálva 

haladtunk a  cél felé, és mindenki na-

gyon jól teljesített és nagyon lelkes volt. A csapatból 

hárman is 40 pont fölött teljesítettek, amiért egy-egy 

oklevelet vehettek át hazaindulás előtt. 

Zsóka néni az újpalotai otthonból több 

mint 50 pontot gyűjtött össze. De sen-

ki nem tért haza üres kézzel, hiszen ki-

sebb ajándéktárgyakkal gazdagodtak 

a versenyhelyszíneken.

Ennyi mozgás és sport után min-

denkinek nagyon jólesett a  finom 

ebéd, amit közösen fogyasztottunk 

el egy kellemes vendéglőben, majd 

a  buszban megpihenve hazáig ment 

az élménybeszámoló, ki hogy érezte magát. 

Rengeteg sikerélménnyel és kellemesen elfárad-

va értünk haza. Sokat adott ez a nap minden részt-

vevőnek. Lakóinknak új ismerősöket, kihívásokkal 

teli napot, nekünk, kísérőknek pedig bizonyossá-

got, hogy lakóink számára nem létezik lehetetlen.

Baráth Emma,  

Somkutasné Purthál Éva, Szász Krisztina

Egészséges életmód az Olajág Otthonokban

Sport és játék tízezer órában

A mozgás nem korfüggő! 

Arról, hogy a sport, a mozgás mennyire fontos az életünk mindennapjaiban, szá  mos 
híres sportolótól hallhattunk már� Ezek az emberek javarészt fiatal, profi spor  to  lók, 
illetve olyan amatőr személyek, akik mindennap mozognak, hogy fittek, egész  sé  ge -
sek maradjanak� 

Az Olajág Otthonok vezetősége kiemelten fontosnak tartja azon kezdeményezések-
ben, programokban való részvételt, melyek az otthonok lakóinak testi-lelki egészségét 
szolgálják� A június 6-án, Cegléden megtartott Decathlon Szépkorúak Sportfesztiváljára 
is beneveztünk zuglói, újpalotai és csepeli lakóink részvételével�
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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 márciusi keresztrejtvény megfejtői  

közül a szerencsés nyertesek:

Alexay Istvánné (Zugló)

Hangya Jánosné (Csepel)

Berecz Ferencné (Törökbálint)

Nagyfalusi Albertné (Mátyás tér)

Tamási Ernőné (Újpalota)

Kápolnai Józsefné Zsuzsika, az Olajág 

Otthonok csepeli intézményének rész-

legvezetője 2018 júniusában nyugdíj-

ba vonul. 2004–2018-ig élvezhették 

gondozottaink szeretetét, gondos-

kodását, szakmai tudását. A lakókö-

zösség önszerveződve, egy zenés 

délután keretében búcsúztatta min-

denki Zsuzsikáját nagy létszámban, és 

kollégái is igyekeztek emlékezetessé 

tenni a  búcsú perceit. Kívánjuk, hogy 

a  nyug  díjas  években a  bakancslistájá-

nak minden tétele megvalósításra ke-

rüljön szerettei, unokái körében!

Bocz Renáta

Mióta csak intézményünk „az eszét tudja”, dolgo-

zott itt egy lelkiismeretes, odaadó, szorgalmas 

gondnok, mindannyiunk Janikája (Kvitkovszky 

János). Bármikor fordulhattunk hozzá, ő mindig 

segítőkészen viszonyult mindenkihez. Úgy a dol-

gozók, mint a  lakók is nagyon kedvelték őt, ré-

sze volt mindennapi életüknek. A környezetünk 

rendben tartásáért nagyon sokat köszönhettünk 

neki. Kertünk, udvarunk tisztaságáról mindig 

gondoskodott évszaktól függetlenül. Télen nem-

csak a  havat lapátolta el, hogy biztonságos le-

gyen a közlekedés, de Mikulásként is mindig szá-

míthattunk rá. Jókedvével, harsányságával színt 

vitt lakóink és kollégái életébe is.

Idén májusban nyugdíjba vonult. Köszönjük 

ezt a sok évet a lakók és a kollégák nevében is! 

Reméljük, még sok hosszú, boldog és gondta-

lan nyugdíjasév áll előtted! Hiányozni fogsz!

Karácson Péter

Nyugdíjba vonultak

Csepel

Újpalota

Mindenki Zsuzsikája

Mindannyiunk Janikája
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