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Magazin2018/4. szám

Interjú Monspart Sarolta 
tájfutó világbajnokkal
„A gyaloglás is testedzés!
Gyalogolni mindenki tud.
Gyalogolni mindenütt 
lehetséges.
A gyaloglás bármely 
életkorban elkezdhető.”

Tandemugrás 80 évesen

„Mint ágak közt a szél,
csillagok közt a felhő,

úgy nőni önmagamban..”
Váczi Mihály: Szabadon

Interjú Balczó 
András 

háromszoros 
olimpiai bajnok 

öttusázóval
„Én apróságokon 

bosszankodom, 
miközben 

a tolókocsiban 
ülő azt mondja: 

szép az élet.”

KELLEMES ÜNNEPEKET!
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Szeretettel köszöntöm Önt az Olajág Magazin 2018. évi negyedik, 
téli megjelenése alkalmából. 

Év vége felé közeledve, óhatatlanul számba vesszük az elmúlt idő-
szak eseményeit, átgondoljuk az előttünk álló újév terveit, teendőit.

Az Olajág Otthonok életében a 2018-as év egy igazán aktív, sokré-
tű, színes esztendő volt, és a hátralévő rész is ennek jegyében telik 
el, látványos programokkal, sok vendéggel, közös ünneplésekkel, 
finom ételekkel, ízletes italokkal.

A megkezdett programjainkat sikeresen folytattuk, legyen szó Se-
nior Akadémiáról, Óvodai Projektről vagy a lakók sportolási lehető-
ségeinek gyarapításáról. Még nagyobbra tártuk kapuinkat, hiszen 
olyan országos kezdeményezésekben vettünk részt és értünk el 
közösségi és egyéni szinten is sikereket, melyek kapcsolatépítésre 
is bőven adtak, adnak lehetőséget. A Nyugdíjasok Országos Szö-
vetségének Senior Mozgásprogramjában mi lettünk a  legmaga-
sabb óraszámban mozgásban lévő, sportoló közössége, az Integrált 
Jogvédelmi Szolgálat pályázatán pedig Cservenkay Mariann török-
bálinti lakó 600 pályázóból 3. helyezést ért el. És most csupán két 
példát emeltem ki a sorból.

A fentieknek is köszönhető, hogy megnőtt a média érdeklődése is 
az otthonban élők és dolgozók iránt. Az idei évben nagyon sok meg-
keresés érkezett elektronikus és print médiaszereplőktől is, mert kí-
váncsiak a  lakóink mindennapjaira, közösségi életére, dolgozóink 
munkájára, hivatástudatára. Öröm ez számunkra, hiszen a szakma is 
elismertebbé válik, illetve az idős emberek kapcsán kimerevedett 
kép is változik ez által, ráadásul pozitív irányba. 

Természetesen ezzel még nem zárult le a munkánk, ez csak az első 
pár lépés. Eredmény, ha az idősebb generációra más szemmel néz-
nek a fiatalabbak, látják az értékeiket, de az igazi, ha tisztelettel for-
dulnak feléjük mindig, mindenhol. A tisztelet olyan emberi érték, 
mely megilleti a másik felet. Legyen egy jó szavunk egymáshoz!

Fogadják szeretettel ez évi utolsó lapszámunkat, forgassák lapjait 
jókedvvel, egészséggel, legyen az év utolsó időszaka élményekben 
gazdag az Önök számára is!

dr. Szirmai Viktor  
főigazgató

Kedves Olvasó!
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Mit jelentett és jelent Önnek a futás? Miért 

éppen tájfutás?

Teljesen átlagos, kicsit túlsúlyos gyerek vol-

tam, 3 kisfiú nővére. Bennünket konzervatív, szi-

gorú, de szuper szülők neveltek, például mind 

a  négyen tanultunk zenét és nyelvet az iskola 

mellett, aminek a  költségeit szüleim maguktól 

vonták meg.

Én, mint a  legidősebb leány menekültem az 

otthoni munkák elől, s többek között a  legkü-

lönbözőbb sportok edzéseire is jártam. Sajnos, 

a kézilabda, az asztalitenisz, a tenisz, a vívás szak-

emberei hamar továbbküldtek, hogy nem jók az 

adottságaim, s testnevelésből is általában né-

gyes voltam. Már gim-

nazista koromban, 

16 évesen hallottam 

a  földrajz szakkörön 

a  tájfutásról. Ez az én 

sportom lesz, gon-

doltam, nem látnak 

az erdőben „gurulni”, 

én meg arra figyelek 

majd, hogy ne szorul-

jak be két fa közé. 

Hamar kiderült, hogy nincs két egyforma ver-

seny, nem azonos a Vértes és az Alföld futótere-

pe, valamint tájékozódni tudni érdemes, hogy 

aztán vágtasson a versenyző, szóval sok minden-

től függ, hogy ki áll a végén a dobogó legfelső 

fokán. Így szerettem bele a tájfutás kihívásába!

Az egyéni gyors és jó döntésekbe, a változa-

tosságba és az utazásba.

Különben, mikor már majd mindent tudtam, 

akkor jött az a  probléma, hogy csak olyan ma-

ximálisan optimális sebességgel érdemes futni, 

amely mellett még tiszta fejjel tud az ember tájé-

kozódni, azaz maga számára a leggyorsabb útvo-

nalat kiválasztani és hibátlanul végig hajtani rajta.

Lassan a  futás a  legkülönbözőbb terepen, 

majd országúton, atlétikai pályán a  heti 10-12 

Tizennégyszeres magyar bajnok, sífutásban hatszoros magyar bajnok. Az első nő 
Európában, aki három órán belül futotta le a maratoni távot. 
Amikor először hallottam élőben beszélni, teljesen elvarázsolt az az elhivatottság, 
mellyel az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatát népszerűsíti, mindezt temérdek 
humorral előadva. Első találkozásunk óta egyre szorosabb a  kapcsolatunk, egyre 
több közös programban veszünk részt.

Interjú 

Monspart Sarolta 

tájfutó világbajnokkal
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edzéssel egészen jól 

ment, és első lett az 

életemben. Bármikor 

nekiindultam a rekety-

tyésnek, tudtam, hogy 

jól érzem magam 

benne, ha futok.

A kullancs ecep-

halitis megbetegedé-

sem óta, mióta sánta 

vagyok, nem futok. 

Azt mondtam régebben, hogy futólépésekkel 

„haladok”. De az utóbbi két évben, hogy harcolok 

egy új betegséggel, már gyalogolok. S mondhat-

ni irigykedve nézem a  futókat, milyen jó nekik, 

lép a futólábuk! 

Hogyan csatlakozott mindehhez a  téli 

sportág, a sífutás?

A tájfutó versenyek szünetelnek novembertől 

márciusig. Így kerestem egy elfoglaltságot télre 

is. Ráadásul az állóképességem megvolt a  női 

5 és 10 km-es versenyekhez, csak lesiklani nem 

tudtam. Akkoriban még csak az előre elkészített 

nyomban ment a  sífutó-pálya, később jött be 

a  korcsolyázó-lépés a  letaposott utakon. Min-

denesetre az alpesi síelés tudományának hiánya 

különösen a  fagyott, kemény télies hóban tett 

próbára, ilyenkor nem én nyertem. A magyaros, 

enyhe tél, olvadó, vizes haván rosszul siklott a léc, 

ahol szinte futni kellett a lécekkel együtt, én nyer-

tem többnyire.

A téli sífutó edzőtáborokban reggel egy órát 

elmentem léc nélkül futni a  közeli országúton, 

majd reggeli és ebéd után voltak a  közös sífu-

tóedzések. Ez még felkészülésnek sem volt rossz 

téli alapozás idején.  

A sífutók nem szerettek, hiszen egy betolako-

dó tájfutó voltam közöttük.

Aztán egyszer csak a hetvenes években, Skan-

dináviában elkezdték a  tájékozódási sífutóver-

senyzést télen! Itthon akkoriban még nem ismer-

ték ezt a sportágat. Ezért csak külföldön indultam, 

nyertem nemzetközi 

versenyt, és az első 

v i l á g b a j n o ks á g o n 

Finnországban a  11. 

voltam. A sok skan-

dináv ellenfél között, 

akik több hónapon át 

gyakorolhattak, nem 

volt olyan rossz ered-

mény.

A Maraton három 

órán belüli lefutása cél volt vagy inkább egy-

fajta erőpróba?

A világbajnokság megnyerése után, 1972-

ben meghívtak egy svéd, 15 km-es terepfutó 

versenyre, ahol sok sportág – atlétika, tájfutás, 

sífutás, öttusa stb. - képviselői indultunk. Illet vol-

na megnyernem, de csak második lettem. Ezért 

büntetésből kitaláltam magamnak, hogy lefutom 

a csepeli Maraton 42195 méterét. Célom az volt, 

hogy célba érjek, végigfussam. A fiúktól, akikkel 

sokat futottunk a  természetben kaptam rajtszá-

mot, s így a rendezők hiába mondták, hogy kizár-

nak, mert nő vagyok és ez férfi verseny. 

Persze szexvizsgálat nem volt.

A pályán a rendezők, az irányítók mind kértek, 

hogy álljak ki. Viszont a vége felé, az utolsó 5 km-

en már mindenki biztatott, hogy beérek 3 órán 

belül, fussak! Nem volt könnyű! De épp 2 óra 59 

perc és pár másodperc volt a célidő!

A múlt század hetvenes éveiben még nem volt 

ez a futószám semmilyen versenyen sem nőknek, 

így lehettem első nő Európában, aki 3 órán be-

lül futott Maratont. Egy ausztrál leány megelőzött 

a világon. Ha jól emlékszem 1984-ben volt elő-

ször olimpiai szám hivatalosan.

Az Ön aktivitásán jól látható, hogy sem be-

tegség, sem időjárás nem jelent akadályt. Mi-

ért tartja olyan fontosnak, hogy az időseket is 

mozgásra sarkallja? Miért éppen a gyaloglást 

tartja alkalmas mozgásformának a  szenior 

korosztály számára?
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A mozgás az élet!

A rendszeres testmozgás, testedzés, sportolás 

• ahogy az orvosok mondják -     

• karbantartja az emberi testet,

• előhívja a jó közérzetet,

• erősíti a szív- és érrendszert,

• javítja a tüdő, a légzés hatékonyságát,

• növeli az izomtömeget és az izomerőt,

• csökkenti a zsírtömeget,

• növeli a csontsűrűséget, 

• fokozza a fizikai munkavégzés teljesítőké-

pességét és még sorolhatnánk. 

Én azt mondom, amit tapasztaltam majd hat-

van évig, hogy az előbb felsoroltakon kívül rend-

szeres testedzés esetén:

• jobb az alkalmazkodó képesség, 

• nagyobb a teljesítőképesség,

• folyamatos a küzdőképesség,

• szélesebb körű a kreativitás,

• tökéletesebb az önismeret, az önértékelés,

• és még kapcsolati tőke is lehet a  közös 

testmozgás.

Ennyi előny esetén fontos minden korosztály-

nak, de különösen az idősödőknek a mindenna-

pi testmozgás, s ebből is a legegyszerűbb ajánlat 

a gyaloglás. 

Gyalogoljunk naponta egy félórát! 

Elkezdeni sosem késő! A gyaloglás, 

mint sportmozgás, az egyik legjobb 

mozgásforma az idősödőknek:

•   A gyaloglás is testedzés!

•   Gyalogolni mindenki tud.

•   Gyalogolni mindenütt lehetséges.

•   A gyaloglás bármely életkorban el-

kezdhető.

• A gyaloglás olcsó sport és lehet társakkal is.

•  Apró „lépésekkel” könnyebb célt érni, 

mint irdatlan nagy „ugrásokkal”!

•  A gyaloglás egészséges testmozgás és 

közlekedési „eszköz”.

•  Az egyik legkevésbé sérülésveszélyes 

sportmozgás.

• Rendszeres gyaloglással – és megfelelő 

táplálkozással – csökkenthető a testsúly is. 

• A gyaloglás nem más, mint a  járás, csak 

nagyobb mozgássebességgel. 

• A gyaloglás során a törzs a talajhoz képest 

lehetőleg függőleges legyen.

• A lábfejek egyenesen, előre néznek.

• Ne gondolkozzon, döntsön az első lépés!

Mi a további cél az Országos Gyalogló Idő-

sek Klubhálózatával?

Talán egy éve kezdtük el – az Idősek Tanácsa 

kezdeményezésére – hogy gyalogoljon a nyugdí-

jas lakosság klubban, majd minden településen. 

Így alakult meg az Országos Gyalogló Idősek 

Klubhálózata, az OGyIK. Most egyszáz klub van 

talán, de több százat szeretnék. Ezért megyek 

mindenhová, ha hívnak, hogy kis „rajtot” adjak. 

Természetesen szükség van kis támogatásra az 

államtól és főként az önkormányzatoktól. Nem is 

az a legnehezebb feladat, hogy pár forintot sze-

rezzünk, hanem az első lépések megtételére bír-

ni az ötven, hatvan éve nem sportoló, nem moz-

gó időseket. 

Ehhez kell az írott és az elektronikus média! 

Nem könnyű!

A fogsor ragasztó és a „bepisilős” reklámon kí-

vül alig szólnak hozzánk idősödőkhöz. Ráadásul 

idősebb műsorvezető, szerkesztő sincs sok, akik 

például hiteles nagyszülőként szólnának hoz-

zánk.

Tehát több száz gyalogló közösséget szeret-

nék. Sőt, akár a szomszédos országok testvérvá-
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rosainak nyugdíjas gyaloglóival évente egy-két 

cserét, közös gyaloglást.

A Senior Akadémia előadói között is talál-

kozhatunk már Önnel. Miért tartja fontosnak 

a  mozgás mellett az élethosszig tartó tanu-

lást?

Ha az ember kíváncsi, ha az ember mindig 

többet szeretne tudni, ha az ember nyitott a mai 

világra – ami nem könnyű a nyugdíjasoknak – ak-

kor természetes, hogy élethosszig tanul. Ehhez 

persze kell jó kondíció, jó közérzet!

A mozgás mellett hogyan igyekszik meg-

őrizni vitalitását?

Járom az országot, autóval persze. Igyekszem 

kevesebbet enni, mint amennyit tudnék, szeret-

nék….

Az előadásokra készülök, kíváncsian utánané-

zek hová és kikhez megyek. Maradék időben jön 

az unokai együttlét, sokat megyünk az erdőbe 

velük, férjemmel Feledy Péterrel. Az unokázás fel 

is tölti az embert, de el is fáraszt.

Valamint íratlan szabály, hogy napi két sudo-

kut megfejtek.

Mit jelent Önnek a gasztronómia?

Nem tudok főzni, csak kávét a presszógéppel, 

meg tojást. 

Van-e a gyalogláson, a mások futásra, gya-

loglásra ösztönzésén kívül ideje valamilyen 

szabadidős tevékenységre?

Nem oly sok, mint reméltem korábban, hogy 

ha majd nyugdíjas leszek akkor….

De a kultúra többi részére is szakítunk férjem-

mel időt, nemcsak a testkultúrára. Van zenei bér-

letünk, megyünk színházba, moziba ritkábban. 

Utazni szeretünk: itthon is és külföldön is. Épp 

most voltunk 4 napot a Zemplénben, csodálatos 

volt az ősz ott is.

Nagy álom, hogy még egyszer elutazzunk Iz-

landra, ahol még sok mindent nem láttunk.  

Mit üzen az Olajág Otthonok lakóinak?

Ne felejtsék el, hogy ott is lehet napi félórát 

gyalogolni. Egyedül vagy társakkal. Kint vagy 

akár bent az otthonban is néha. Gimnasztikázni, 

úszni, táncolni vagy asztaliteniszezni is tökéletes. 

Csak mozduljunk napi félórát minimum. Majd-

nem mindenkinek lehetséges!

Ne csak a kenyeret kérjük mindennapi imánk-

ban, hanem a testmozgás lehetőségét is!

Szász Krisztina
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Miért vállaltad, hogy részt veszel 

az idősotthonban megrendezésre 

kerülő sportnapon?

Az idős emberek iránti tisztelet és 

szeretet miatt szerettem volna részt 

venni a  sportnapon. Szerencsés va-

gyok, hogy nagyon sok időt tölthettem  

nagyszüleimmel, akik mindig a  be-

csületes kétke-

zi munkában és 

a  család összetar-

tó erejében hittek 

és erre tanítottak. 

A bölcsességük 

és tapasztalatuk 

meghatározta az 

életemet.

Hogy érezted 

magad nálunk?

Nagyon jól 

éreztem magam 

a  sportnapon! 

Megható és egy-

ben örömteli volt 

látni, hogy a lakók 

mennyire örülnek 

egy-egy elvégzett 

feladatnak és ki-ki erejének függvényében repe-

tázott is, csak hogy megmutassa fittségét.

Mit üzensz az Olajág Otthonok lakóinak? 

Eljössz hozzánk más alkalommal is?

Köszönöm, hogy velük sportolhattam pár órát 

és továbbiakban is kívánok sok hasonló jó han-

gulatú, testben és lélekben megmozgató prog-

ramot! Igen, szívesen eljövök máskor is!

Barát Emma

Interjú

Igaly Diána 
sportlövővel

Igaly Diána – skeetlövésben olimpiai bajnok és olimpiai bronzérmes – sportlövő aktív 
részese volt a törökbálinti Olajág Otthonban a #BEAKTIVE (Európai Sporthét) alkalmából 
rendezett sportnapunknak. Kíváncsiak voltunk miért jött el hozzánk első hívásra.
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Hogy érezte magát a  törökbálinti otthon 

sportnapján?

Földi László barátom meghívására jöttem az 

otthonba. Sok színes program közül a  körtánc 

volt a legemlékezetesebb. A tánchoz bénák a lá-

baim, de nem lehetett ellenállni a  táncra hívás-

nak. Nehézkes mozgásom ellenére öröm volt 

együtt táncolni a lakókkal.

Mi volt a délelőtt legemlékezetesebb pilla-

nata?

A kerekes székesek táncát meghatottan néz-

tem. Én apróságokon bosszankodom, miközben 

a  tolóko-

c s i b a n 

ülő azt 

m o n d -

ja: szép 

az élet. 

Szent ál-

d o z a t 

a két hölgy részéről, akik társaikká váltak a moz-

gássérülteknek. Különleges volt számomra, hogy 

még jeleléssel is előadtak egy szép magyar szá-

mot a halláskárosultak részére, békesség sugár-

zott és szeretet az arcukról.

Mit üzenne a lakóknak?

Aki még nem talált rá Teremtőjére annak tud-

nia kell, aki keres, az talál, aki zörget annak meg-

nyittatik…

Cziráki Nóra

Interjú 

Balczó András 
háromszoros olimpiai bajnok öttusázóval

A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett Balczó András, az öttusasport történetének 
egyik legnagyobb alakja a törökbálinti otthonunk sportnapjának aktív résztvevője 
volt szeptemberben.
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A pályázat kereté-

ben a  pályázók versben, 

prózában vagy akár fest-

mény, rajz segítségével 

mondhatták el, mikért 

érzik magukat választott 

otthonukban. Nagy örö-

münkre szolgált, amikor 

kiderült, hogy a  több 

mint 600 pályázó közül 

Cservenkay Mariann la-

kónk 3. helyezést ért el 

festményével. Gratulá-

lunk Mariannak, köszön-

jük, hogy ezzel is öregbíti az Olajág Otthonok jó 

hírnevét és reméljük, hogy még sok szép festmé-

nyét tekinthetjük meg a jövőben is. Mariann a pá-

lyázatkiíró elismerését a  december 3-án meg-

rendezésre kerülő díjátadón veheti át a Magyar 

Tudományos Akadémia Nagytermében. 

Büszkék vagyunk rá!  

Büszkék vagyunk lakóinkra!

Szász Krisztina

Pályázat

„Otthonban Családban”  
pályázat  

Cservenkay Mariann  
törökbálinti lakó sikere

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
önálló szervezeti egységeként működő 
Integrált Jogvédelmi Szolgálat pályá-
zatot hirdetett „Otthonban Családban” 
címmel 2018 nyarán, melyen részt vett, 
többek között Cservenkay Mariann tö-
rökbálinti lakónk is. 

Pályáztunk és nyertünk 
Zuglóban

Kosik Éva intézményvezető hívta fel a  figyel-

münket a  Bella Hungária által meghirdetett al-

kotópályázatra, melyre öt lakónk adott be művet. 

Elkészítésükben nagy segítségükre volt az ottho-

nunkban működő rendszeres művészeti foglal-

kozás. A téma „Városaink” volt. 

Akrillal, akvarellel és vegyes technikákkal va-

lósították meg alkotásaikat. Egyed Pálné „Éjsza-

kai Lánchíd” című alkotását a  résztvevők közül 

a  legjobbak közé sorolták. „Azért választottam 

a Lánchíd témát, mert a férjemmel nyári estéken 

sokszor átsétáltunk rajta. Nagy örömmel töltött el 

a hír, hogy díjazott lettem.”

Csécsi Zsófia, Balogh Péter
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11 lakónk képviselte 

az Olajág Otthonokat, 

akik elegánsan felöltöz-

ve várták az indulást, hi-

szen a helyszín a patinás 

Pesti Vigadó volt, ahol 

welcome drinkkel fo-

gadtak mindenkit.

Dr. Kásler Miklós 

emberi erőforrások mi-

nisztere köszöntötte 

a vendégeket, majd átadták az Idősbarát Önkor-

mányzat és az Idősekért díjakat. Többek között 

beszédet mondott Novák Ka-

talin család- és ifjúságügyekért 

felelős államtitkár és Pogácsás 

Tibor a  Belügyminisztérium 

önkormányzati államtitkára. 

Fiatal tehetségek előadásai 

színesítették az ünnepséget, 

Balázs Piri Soma zongora játé-

ka és Liszkay Leonóra fuvola előadása. A rendez-

vény zárásaként állófogadás várta a résztvevőket.

„Oldott volt a hangulat, de egyúttal ünnepé-

lyes is, hogy a vigadóbeli rendezvényen való rész-

vétellel megtiszteltek bennünket. Élveztem, hogy 

a  lakókkal most nem az 

időskor gondjairól beszé-

lünk, hanem az utazás, az 

ünnepi öltözet, a helyszín 

szépsége, a  műsorszá-

mok és a finomságok volt 

a témánk.”

Horváth Hajnalka Adél,  

mentálhigiénés 

munkatárs

„Ez volt az első alkalom, 

hogy a  Pesti Vigadóban 

jártam és nagyon tetszett 

ez a  szép épület, a  ked-

ves fogadtatás és a műsor. 

Nagyon örülök, hogy ott 

lehettem. Öröm volt látni, 

hogy kitüntettek olyan em-

bereket, akik az idősekért 

sokat tesznek.”

 Lovász Lászlóné Marika

„Ámulva néztem a csodás élő virágdíszítést és 

a  fényeket, melyek megvilágították a színpadot. 

Nagyon tetszett a fiatal tehetséges 

zongoraművész előadása is, hiszen 

kedvenc hangszerem a zongora.”

 Szalkai Jánosné Zsuzsa 

„Jó volt hölgykoszorúban részt 

venni ezen a nívós rendezvényen, 

nagyon jól éreztem magam, tet-

szett a  műsor, finomak voltak az 

ételek és figyelmesek a felszolgálók, ritkán jutok 

el ilyen helyre, megtiszteltetés volt ott lenni.”

 Csonki András 

Baráth Emma 

Idősek Világnapja a Pesti Vigadóban

Október 9-én intézmény-hálózatunk is meghívást kapott az Idősek Világnapja 
alkalmából rendezett minisztériumi ünnepségre.
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A Senior Mozgásprogramhoz, mint a NYOSZ 

(Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetsége) 

tagszervezete csatlakoztunk ez év tavaszán. Az 

Olajág Otthonok csatlakozásának célja egyrészt 

az volt, hogy lakóinknak színes eseménysoroza-

tot biztosítsunk, másrészt hogy fontossá tegyük 

számukra az időskori mozgást, sportolást.

Az eseménysorozat márciusban kezdődött 

a  megnyitóval. Átsétáltunk a  Szabadság hídon 

megtéve az első lépéseket. A nagyobb ese-

ményeken történő részvétel mellett, öt intéze-

tünkben rendszeresen rögzítettük a  megtartott 

sportórák, foglalkozások adatait, majd havi rend-

szerességgel továbbítottuk a  szervezők felé. A 

szervezők összesítették az ország minden részé-

ből beérkezett adatokat.

A program keretében szervezett, Hárshegyi 

Randevú elnevezésű programon több lakónk-

kal együtt vettünk részt. Tánccal, mint sporttal 

gazdagíthatta ismereteit a  vállalkozó kedvű kis 

csapatunk.  A csodálatos, budai oldalon való 

utazás már magában is szép emlékeket idé-

zett.  Ezen a rendezvényen adatokat is közöltek, 

a havi adatbeküldések alapján, meghozta ered-

ményét a kitartó, lelkes munka, az érdemtáblán 

már ott lehettünk az elsők között. Gratulálunk 

lakóinknak, hiszen 

a  legmagasabb 

ó r a s z á m b a n 

sportoló közös-

ség a miénk!

Somkutasné 

Purthál Éva

Senior 
Mozgásprogram 

Esések  
Iskolája

Az elmúlt időszakban a generációk közti sza-

kadék szűkítését célzó Óvodai Projektünk és az 

élethosszig tartó tanulást segítő Senior Akadé-

miai előadássorozatunk mellett a  lakók sporto-

láshoz, mozgáshoz való segítését is célul tűztük 

ki. 2018-ban jártunk Cegléden egy országos 

sportnapon, részt vettünk a Nyugdíjasok Szövet-

ségének Senior Mozgásprogramjában, Nordic 

Walking képzéseken mozogtunk, sőt bekapcso-

lódtunk az Országos Gyalogló Idősek Klubháló-

zatához is csepeli Nordic Walking Klubunkkal. 

Fontos számunkra, hogy lakóink az egészsé-

gük megtartása érdekében minél többet tudja-

nak mozogni, ugyanakkor a  biztonságuk érde-

kében is szeretnénk toábbi lépéseket tenni. Sok 

pozitív hír ért el hozzánk az Esések Iskolája kez-

deményezés kapcsán, ezért úgy döntöttük, hogy 

otthonainkban is elindítjuk az időskori esések 

„tudományát” oktató foglalkozás sorozatot. A la-

kókkal való közös gondolkodásnak egyik szép 

példája, hogy azon a héten, amikor elkezdtük az 

egyeztetéseket a szervezővel, két otthonból is ér-

kezett lakói megkeresés, hogy nagyon szívesen 

részt vennének egy ilyen képzésen. Már decem-

ber folyamán tervezünk próbafoglalkozást, de ja-

nuártól biztosan rendszeresíteni fogjuk.

Örülünk, hogy ismét olyan foglalkozást sike-

rül bevezetni, melynek szükségessége a  lakók 

gondolataiban is megfogalmazódott. Számítunk 

részvételükre!

Szász Krisztina
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A csepeli intézményben Hegedüs György-

né, Róza néni, akinek 8 testvére van, úgy dön-

tött, hogy érde-

mes megkeresni 

a  hozzátartozó-

kat, hiszen a  tel-

jes lakóközösség 

csak nyerhet, ha 

a  hozzátartozók is 

fontosnak tartják 

a  kezdeménye-

zést. Róza néni 

rendkívül lelke-

sen szervezkedett, 

olyannyira, hogy 

végül 16 hozzá-

tartozó, ismerős 

adójának 1 % egy új biliárdasztalt és néhány tár-

sasjátékot „termett”, melyeket a csepeli lakók ha-

marosan birtokba is vehetnek.

A dolgozók is sok hasznos, a mindennapokat 

kellemesebbé tevő eszközzel lettek gazdagab-

bak, attól függően, mit is kért az adott közösség. 

Vízforraló, mikrohullámú sütő, klímaberendezés, 

fűnyíró és még számtalan eszköz áll immár a kol-

légák szolgálatában. 

Az 1 % önmagában nem tűnik nagy számnak, 

ugyanakkor a fentiekből is látszik, hogy hány és 

hány embernek, kisebb, nagyobb közösségnek 

okozhat örömet. Azok, akik az idei évben részt 

vettek a kezdeményezésben úgy nyilatkoztak, jö-

vőre még több hozzátartozóval fognak beszélni, 

hiszen csupán egy kérés az ár és az eredmény 

kézzel fogható.

Szász Krisztina  

1 %, mely többször okozhat örömet

Nyugodtan állíthatom, az egyik legjobban sikerült kezdeményezése volt az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközségnek, amikor úgy döntött, az Olajág Otthonok lakói, 
hozzátartozói által felajánlott 1 %-ból a lakók számára, a dolgozók által felajánlott 
1 %-ból a  dolgozók számára fordít vissza, melyből olyan eszközök kerülhetnek 
beszerzésre, mely a lakók vagy a dolgozók régi vágya. 
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Hargita me-

gye déli határát 

őrzi Városfalva, 

mely a  14. szá-

zad óta találha-

tó jelenlegi he-

lyén, korábban 

a  Magyaros-te-

tőn feküdt. A falu bányája – mely a  jó mesterem-

berek számára hosszú évszázadokon át biztosított 

építkezési forrásokat – a mai napig Magyaros-te-

tőn található. A falu 24 kilométerre fekszik Székely- 

udvarhelytől a  Nagy-Homoród völgyében, a  Dá-

lyai-patak torkolata közelében. A település híres 

szülötte Szentábrahámi Lombard Mihály 17. szá-

zadi unitárius püspök.

A település mintegy 250 főnyi lakossága ma-

gyar, akik úgy érezték, az anyanyelvük és identi-

tásuk megőrzése, gyermekeik nevelése szem-

pontjából rendkívül fontos, hogy magyar nyelvű 

könyveket fogathassanak. A magyar nyelvű könyv-

tár felállításában az Olajág 

Otthonok lakói és dolgozói 

is nagy szerepet vállaltak 

egy könyvgyűjtés keretében. Számtalan értékes és 

szép könyv érkezett, mely szeptemberben került 

átadásra Városfalván. Az Olajág Otthonok részé-

ről Földesné Mészáros Csilla a zuglói intézmények 

egyik intézményvezetője volt jelen, aki tolmácsol-

ta Dr. Szirmai Viktor főigazgató és az otthonok 

közösségének jókí-

vánságait. A könyva-

dományt Jakab László 

falubíró, a  közbirto-

kosság elnöke vette 

át. A magyar nyelvű 

könyvek szállításában, 

a  szervezésben Bog-

dán Flórián a Sülysápi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője nyújtott 

segítséget. A könyvek a falu könyvtárába kerültek, 

ahonnan 12 kistelepülés magyar iskolás gyerekei 

és felnőttei kölcsönözhetik ki a regényeket, szép-

irodalmi műveket. Az átadáson a  falu minden la-

kója jelen volt és az erdélyi emberekre jellemző 

szeretettel fogadta a vendégeket.

Földesné Mészáros Csilla – Szász Krisztina

Adományok 

az erdélyi Városfalva magyar nyelvű könyvtára számára

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, 
és magyarul beszélek, gondolkozom, 
írok, életem legnagyobb eseménye, 
melyhez nincs fogható.”

Kosztolányi Dezső
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Az Idősek Világnapja alkalmából minden 

évben szavakkal és egy kisebb adománnyal is 

kifejezzük lakóink, dolgozóink és a  vezetőség 

nevében köszönetünket egy-egy ilyen szervezet-

nek. Az átadókon a  lakói közösség képviselői is 

minden esetben jelen vannak. Adtunk már GPS 

készülékeket az Országos Mentőszolgálatnak, 

láthatósági mellényeket, foglalkoztató eszközö-

ket a hozzánk járó óvodáknak, nyújtottunk segít-

séget a  lakóinkkal foglalkozó kutyás terapeuta 

cégnek, az idén pedig a Roll Dance Kersekesszé-

kes Kombi Táncegyüttest leptük meg köszönet-

képpen a szívmelengető táncokért, az életigenlő 

jelenlétükért.

Köszönjük munkájukat, köszönjük, hogy az 

együttműködésünk minden percében lakóinkat 

helyezik a figyelem központjába!

Szász Krisztina 

Adomány az Idősek Világnapja 
alkalmából

Az Olajág Otthonok sok olyan partnerrel dolgozik együtt, akik lakóink jóllétét, 
elégedettségét támogatják a saját tevékenységi területükön végzett munkájukkal. 
Minél szorosabb az együttműködés, annál többet profitálhatnak lakóink. 
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Rozi több mint 20 éve kezdett el belső kész-

tetésből festészettel foglalkozni, úgy gondolja, 

hogy a  festés által tudja kifejezni önmagát, áb-

rázolni érzelmeit, gondolatait az őt körülvevő vi-

lágról. Gyakran foglalkozik gyerekekkel, rajzszak-

köröket tart, korábban iskolában is tanított, most 

pedig az óvodásokkal karöltve a Mátyás téri idő-

seket is bevonják foglalkozásaikba, ugyanis Rozi 

fontosnak tartja, hogy a fiatalok és idősek között 

szorosabb kapcsolat alakulhasson ki.

A gyerekek minden héten készülnek egy kis 

műsorral, hol mesét mondanak, hol körjátékot 

mutatnak be, mondókákat szavalnak, utána pe-

dig rendszerint 

egy kis közös 

kézműves foglal-

kozásra invitálják 

lakóinkat, együtt 

színeznek, feste-

nek. A gyerekek 

jelenlétét minden 

lakónk nagyon él-

vezi, örömmel fo-

gadják őket, szívesen énekelnek, szavalnak velük 

együtt és a közös alkotásba is lelkesen bekapcso-

lódnak. Minden héten kb. 10 gyermekkel érkezik 

otthonunkba Rozi és a csoport óvónői, akik szívü-

kön viselik, hogy változatos és tartalmas legyen 

a  heti fél óra, amit nálunk töltenek. A gyerekek 

is lelkiismeretesen készülnek minden alkalom-

ra, nagyon kedvesen közelednek lakóinkhoz, és 

szívesen töltik nálunk az időt. Sokuknak már nem 

élnek nagyszüleik, ezért nem olyan természetes 

számukra az idősekkel való kapcsolatteremtés, 

így különösen fontos, hogy ezen alkalmak során 

megismerkedhessenek lakóinkkal és közösen al-

kothassanak, segíthessék egymást a munkában.

A Wesley János Óvodával eddig is jó kapcso-

latot ápoltunk, hiszen többször jártak már nálunk 

különböző ünnepek alkalmával, és mindig szín-

vonalas műsorral készültek, hogy megörvendez-

tessék lakóinkat, így nagyon örülünk annak, hogy 

ezentúl gyakrabban találkozhatunk a  gyerekek-

kel.

Sütő-Nagy Kinga

Mátyás tér

Csámpai Rozi és a Wesley János Óvoda 
apróságai  

a Mátyás téri Olajág Otthonban

Októbertől új heti foglalkozással bővült programkínálatunk a Mátyás téren. Csámpai 
Rozi művésznő - aki gyerekeknek is tart szakköröket – jelezte, hogy szívesen járna 
hozzánk rendszeresen a Wesley János Óvoda gyermekeivel. Szeretnék meglátogatni 
lakóinkat, közösen eltölteni egy kis időt, kreatív foglalkozásokon részt venni az itt 
élőkkel, közelebb hozni egymáshoz a  két generációt. Mivel az Olajág Otthonok 
törekvéseivel azonos a művésznő célja, azonnal megtaláltuk a közös hangot, melyről 
már a Kossuth Rádió is tudósított.
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A múzeum gyűjteménye óriási és nagyon 

változatos a kiállítási anyag, így minden lakónk 

megtalálja azt a  területet, ami közelebb áll az 

érdeklődési köréhez. A hölgyek, Berecz Jutka 

néni és Nagyfalusi Irénke néni elragadtatva sé-

táltak a hatalmas vitrinek közt, ahol különböző 

ásványokat és drágaköveket nézhetnek meg 

a  látogatók. Az urak nagy érdeklődéssel néz-

ték meg az őskori fosszíliákat, különböző, már 

rég kihalt állatok csontvázait, a  Magyarország 

élővilágával foglalkozó szint pedig egyöntetű 

sikert aratott.

Őszi kirándulások a Mátyás tér 
lakóival

Őszi kirándulásaink közül először a Magyar Természettudományi Múzeumra esett 
választásunk, mely több szempontból is ideális helyszín arra, hogy felkeressük 
lakóinkkal. Számunkra nagyon fontos, hogy akadálymentes legyen a múzeum, hogy 
gond nélkül tudjunk közlekedni lakóinkkal, itt pedig a teljes kiállítótér lifttel elérhető, 
kényelmesen bejárható. 
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Szintén nagyon szeretjük meglátogatni la-

kóinkkal az Óbudai Múzeum Goldberger Tex-

tilipari Gyűjteményét, ahol egy kellemes dé-

lelőttöt töltöttünk el idén novemberben is. 

A  gyűjtemény lényegét tekintve úgy gondol-

hatnánk, hogy ez a kiállítás főleg a hölgyek szá-

mára lehet érdekes, hiszen a textil- és ruhaipar-

ral foglalkozik, szerves részét képezik a kiállított 

textíliák, a  festéshez használt minták és a kész 

ruhadarabok, melyek közül Irénke néni fel is 

próbálhatott egyet. Ám bizony férfi lakóink is 

találtak nekik tetsző kiállítási tárgyakat, hiszen 

nagyon izgalmasnak találták az óriási szövőgé-

peket és a textilgyártás folyamatában használt 

különböző szerkezeteket. 

Úgy gondolom, hogy mindkét kirándulá-

sunk nagyon jól sikerült, hiszen mindkét múze-

umnak igen gazdag gyűjteménye van, melyben 

mindenki találhat valami neki tetszőt. Sok új is-

merettel és élménnyel gazdagodva térhettünk 

haza, ismét tartalmas délelőttöket tölthettünk 

el együtt lakóinkkal.

Sütő-Nagy Kinga
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A szüretnek hosszú időre visszanyúlóan van-

nak hagyományai és népszokásai hazánkban, 

nem csoda tehát, hogy oly sok művészt megih-

letett, hiszen rengeteg alkotás jeleníti meg ezt 

az őszi ünnepet. Az sem véletlen, hogy a  mai 

napig ápoljuk ezeket a szokásokat, országszer-

te rendeznek ugyanis hagyományos szüreteket, 

ehhez kapcsolódó bálokat és különböző ren-

dezvényeket. 

Ha őszi rendezvényeinket tervezzük, ná-

lunk is elsőként kerül szóba a szüreti mulatság, 

igaz a  Mátyás téren nincsenek szőlőtőkék, így 

a betakarítással nem igazán, inkább csak a mu-

latozással kell foglalkoznunk. Természetesen 

minden évben vásárolunk azért néhány fürt 

szőlőt, amit jelképesen leszüretelünk, valamint 

szőlőlét, amivel lakóinkat megkínálhatjuk, így 

valamelyest mégis szüreti hangulatot tudunk 

teremteni.

Mivel egy igazi mulatság mit sem ér muzsika 

nélkül, így rendszerint meghívunk egy zenészt, 

aki szórakoztathatja lakóinkat; Seres József már 

régóta jár hozzánk műsorával, lakóink pedig na-

gyon szeretik, így most is őt kértük meg, hogy 

biztosítsa a  talp alá valót. Gyorsan nagyon jó 

hangulat lett a  vidám dallamoktól, így lakóink 

közül sokan táncra is perdültek, és akit csak tud-

tunk, megmozgattuk egy kicsit. Mint mindig, 

most is készültünk egy kis finomsággal a részt-

vevőknek, ezúttal pizzát rendeltünk lakóinknak, 

ami nagyon ízlett nekik, jóízűen fogyasztották 

a finom falatokat.

Idén is egy tartalmas délutánon ünnepelhet-

tük meg az őszi betakarítás ünnepét, ahol min-

denki nagyon jól érezte magát, s bár csak jelké-

pesen tudtuk megeleveníteni a szüret lényegét, 

szellemiségében mégis megidéztük azt, hiszen 

úgy gondolom, a hangsúly mindig is azon volt, 

hogy együtt lehettünk, jól érezhettük magunkat, 

s közösen élvezhettük munkánk gyümölcsét.

Sütő-Nagy Kinga

Szüreti mulatság
„Már a víg szüretnek örűl minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember,
Októbert ekképpen bíztatja előre,
Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre.”

(Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz)
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Az intézményvezető gondolatai, üzenete:

„Az idei évem kettős, áthelyeztek pont félévkor Mátyás térre. Terveket hagytam félbe 
Zuglóban, új terveket szövögetek itt. A változás mindig pozitív, lendületet, energiát ad. 
Alkalom egy kis megállásra, értékelésre, visszatekintésre.

Fókuszban az ellátott. Továbbra is vallom, hogy az általam vezetett intézmény fő feladata 
az elégedett lakó „gyártása”. Emellett az 1%-os visszaforgatás miatt idén kicsit a  dolgozói 
komfortérzés növelése irányába is tudtunk tenni lépéseket.

A lakóknak azt kívánom, hogy képességeikhez mérten aktívan tudják eltölteni az otthonban 
töltött időszakot. Tudják élvezni a szolgáltatást, annak minden elemét.

A jövő évben azáltal szeretném az ellátás színvonalát emelni, hogy a jelenlegi és a később 
csatlakozó dolgozókat csapattá formálom. Ez nagy kihívás. Ha sikerül, már elégedett is leszek.”

Pálvölgyi Mónika intézményvezető, Mátyás tér
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Lakóink nevében Bőti Elekné 

Zsóka néni mesélte el a  kirándulás 

részleteit:

„Nagyon jól szervezett kirándu-

lásnak lehettünk a részesei. A nagy 

létszám miatt két busszal oldották 

meg az utazást, kényelmes légkon-

dicionált buszokkal.  

Szentendrére megérkezve az 

első busszal utazókat kisvasúttal vit-

ték fel a Skanzenhez, ez volt a délelőtti program 

ahol egy idegenvezető segítségével megnézhet-

tük a Kisalföld, Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl 

tájegységek házait, berendezéseit. Korabeli szo-

bákat, különböző mestersé-

gek helyszíneit, pl. gyertyaön-

tő műhely, kovácsműhely, 

szövő-fonó műhely, a  fameg-

munkálás részleteit. Nosztalgi-

ázhattunk „nagyanyáink kony-

hájában”, ahol régi edényeket, 

fűszertartókat láttunk. 

Közben a  második busz utasai szintén vonat-

tal utaztak el  a Hé’67! Kiállítás helyszínére a Ha-

ranglábhoz.

Ez a kiállítás azt mutatta be, hogy milyen kul-

túrpolitikai, kulturális, művészeti, filozófiai, életér-

zésbeli jelenségek jellemezték ezt az időszakot, 

a korszak hangulatát: a zártságot, a szabadságtól 

való megfosztottságot.

A finom ebédet már közösen költötte el a két 

csoport, majd csere következett, aki délelőtt 

a Skanzenben volt, az megnézhette a Hé’ 67 Ki-

állítást és fordítva, majd mindenki összegyűlt egy 

úgynevezett „pajtában”, ahol a  nap zárásaként 

különböző táncokat láthattunk hegedű kísérettel, 

és akinek kedve támadt a tánchoz nyu-

godtan csatlakozhatott. Nagyon jó volt 

a hangulat, kellemesen elfáradva, tele 

élményekkel indultunk haza. Személy 

szerint én szívesen vennék részt más-

kor is hasonló kiránduláson.”

Baráth Emma

Újpalota

Szentendrei kirándulás az 
önkormányzat szervezésében

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
„Levendula” 60+ néven több éve átfogó programot indított a kerület idős lakosság 
életminőségének javítása érdekében, melynek keretében szeptember 19-én 
intézményünk is meghívást kapott egy egész napos szentendrei kirándulásra.
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Szeretnénk tudni, hogyan lett Józsi bácsi-

ból festő?

1929-ben születtem Mohácson. Tanulmánya-

im befejeztével zenészként dolgoztam, tagja vol-

tam egy neves katonazenekarnak. Végül katona-

tisztként a repülőtérről mentem nyugdíjba. Akkor 

lett egy saját galériám.

Ha jól tudom, a  festés azért már jóval ko-

rábban „megfertőzte” Józsi bácsi!

Igen, már 1968 óta folyamatosan dolgozom. 

Rajzolással kezdtem, aztán festettem, majd a ga-

lériámban tanítottam. Egészen kis gyerekeket 

és felnőtteket is, mindenkit, aki szívesen játszott 

a színekkel és vágyott az alkotás örömére. Érde-

kel az ezotéria, a lélektan is. Úgy vélem, ezeknek 

nagyon fontos szerepe van az alkotásban. 

A képeire tekintve - ahol a szívmelengető 

sárgák, vad vörösek, narancsok tobzódnak, 

vagy éppen a  finom pasztellek adják vissza 

a virágok csipkeszerű vonalait – szinte érezhe-

tő az alkotó hangulat, a pillanat varázsa, ami-

kor táblára kerültek a színek, vonalak.

Igen, mostanában inkább a  lelkemet festem. 

Régen, a tájképeimből rengeteget eladtam, most 

ezek a  képek a  saját technikámmal, különleges 

módon készülnek. Ecsetet nem használok, csak 

a kezemet és egy radírt. Azzal készítem a képeket.

Néhányan olyan szerencsés helyzetben va-

gyunk, hogy tanulhatunk Öntől a  Festőklub-

ban. Láthatjuk egy-egy mű születését, sőt mi 

is próbálkozunk ellesni a fogásokat. Bátorít és 

kijavít. Szeretünk odajárni.

Ez a  lényeg. Az együttlét, az alkotás, a kikap-

csolódás! Meglátni a szépet, a lelkünket festeni, 

az érzéseinket.

A klubban mi is érezzük ezt. Végül is az al-

kotásnak erről kell szólnia. Hogy érzéseket 

közvetítsen. Megláttassa a  világot a  mi sze-

münk tükrén át. Egy időre elfeledkezzünk 

mindenről, örömet szerezzünk magunknak 

és másoknak. Hogy valamiért jó le-

gyen ránézni egy képre. Hogy a lel-

künk átmelegedjen tőle. 

Szeretnénk még sokáig Józsi bá-

csival együtt alkotni, vagy ahogy 

mondaná, „hülyéskedni” kicsit! Tes-

sék erre ígéretet tenni!

(Johe, azaz Józsi bácsi halkan, mo-

solyogva a szakálla mögött azért felel:)

Megpróbálom…

Leskó Ildikó

Szín és lélek harmóniája 
beszélgetés Heil József (Johe) festőművésszel

Bánkút utcai otthonunk egyik lakója Heil József (Johe) festőművész. A még mindig 
sokat dolgozó alkotó aktívan bekapcsolódott otthonunk életébe. Szeptemberben 
megnyitottuk állandó kiállítását. Képeiből többet intézményünknek adományozott. 
A megnyitó kapcsán beszélgettünk vele. 
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Műsoruk-

ban megható, 

igazán szép, 

régi slágerek 

h a n g z o t t a k 

el, sokak örö-

mére. Nótás 

kedvű, éne-

kelni szerető 

nyugdíjasaink 

végül együtt 

é n e k e l t e k 

a  művészek-

kel, akik ezt 

külön megköszönték nekik. A hónap zárásaként 

pedig bált rendeztünk. Seres József zenészünk 

húzta a talpalávalót. Lakóink közül sokan lejöttek, 

a  bátrabbak 

táncra is per-

dültek. Finom 

volt az apró 

süti, jó volt 

a zene. Közben egy kis izga-

lomra is okot találtak azok, 

akik a  tombola-sorsoláson 

részt vettek. Kinek lesz vajon 

szerencséje? Az asztalon so-

rakozó apróságokból melyiket nyerhetjük meg? 

Volt, aki nem aprózta el, egyszerre tíz darabot is 

vásárolt, a nagyobb nyerési esély lehetőségével. 

Végül Fortuna közbeszólt: aki a fődíjat (egy finom 

bort és hozzá nassolnivalót) megnyerte, csak két 

szelvényt vásárolt. Azért sokan vihettek még haza 

kis nyereményeket, melyek néha mosolyt csaltak 

az arcokra. Mert ugye ha egy hajlakk kerül egy 

erősen kopaszodó, tüskehajú nagypapához…

Így igen jó hangulat alakult ki végül, amit ze-

nészünk egy negyedórás ráadással is megtol-

dott. Végül következett a búcsúdal, amit mindig 

közösen énekelünk. Most Máté Péter száma, az 

„Azért vannak a jó barátok” volt soron. Körbeáll-

va, egymás kezét fogva dalolt mindenki. Meg is 

hatódtunk egy kicsit…

Aki itt volt, jól érezte magát. Ahogy egy ked-

ves lakónk, Irma néni mondta: „Ma nem is érez-

hettem volna magam jobban!”

Remélem, mások is így gondolták…

Leskó Ildikó

Tisztelet az időseknek

Az októberi hónap nálunk, az újpalotai otthonban végig a szépkorúakról szólt. Verses 
teadélutánunkon sok szép költeményt szavaltak, olvastak fel a résztvevők. Az Idősek 
Világnapja alkalmából pedig otthonunk vendége volt Papp Györgyi színművésznő 
és Pozsár Andrea zongoraművész. 
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Az intézményvezető gondolatai, üzenete:

„Kedves Lakóim!

Mindenkinek őszinte szívvel azt kívánom, hogy minden napban találja meg a jót, találja meg 
az örömöt, hisz jólétünkért legtöbbet mi magunk tehetünk! Egy szép és hasznos létesítménnyel 
- egy sószobával -  gazdagodott az idén az intézményünk amit  használjanak egészséggel, 
minél többen! Egy izgalmas 2019-es év elé tekintünk, amikor az épületünk az ablakcsere 
program jóvoltából kívülről meg fog szépülni!

Jó egészséget, boldog új évet kívánok minden kedves Lakómnak!”

Szerémi Ágnes intézményvezető, Újpalota
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Gödöllői kirán-

dulásunk úti célja 

most nem a  kastély 

és környéke, hanem 

a  városi múzeum, 

Gödöllő történeté-

nek megismerése 

volt. 

A várostörténeti 

kiállításnak helyt adó Hamvay kúria XVII. századi 

épülete izgalmas és érdekes tereket teremt a ki-

állításnak. A régen fogadó, majd mozi, iskola és 

múzeum ma felújítva és a kiállítóterekben is meg-

újulva fogadja a látogatókat. 

Szívélyes fogadtatásban volt részünk, tárlat-

vezetést is kaptunk. Bepillanthattunk a  kiállítás 

történelmi szemüvegén keresztül abba a múltba, 

mellyel a város ma is együtt lélegzik. Szőlő, bor, 

föld, és természetesen a királyi kastély meghatá-

rozó. Mi egy kis sétát tettünk a belvárosban, cuk-

rászdát is érintve, valamint egy kedves és barát-

ságos éttermet, ahol megebédeltünk. 

Telve élményekkel, fáradtan értünk haza.

Szentendrei kirándulásunkat a  Nordic Wal-

king Klubbal tettük november elején. Szinte fur-

csa kimondani, hogy ősszel, mivel szép, inkább 

tavaszi idő kísért minket végig. Kiindulópontunk 

a református gimnázium volt, ahonnan a zegzu-

gos szentendrei utcákon, a  szamárhegyen lévő 

tobakosok keresztje, vagy ahogyan másként em-

lékezhetünk rá, a tímárkereszt volt az úti célunk. 

Talán már kevesebben tudják, hogy ez a  tö-

rök-szerb hagyaték és a tobakos szakma egykor 

miből is állt. A finoman kikészített puha és szép 

keleti bőrök azonban mind a toba-

kosok keze munkáját dicsérik. Va-

jon melyik állat bőre lehet a tobak?

A kereszttől gyönyörű kilátás 

nyílik a  szigetre, valamint a  lefelé 

vezető úton megcsodálhattuk az 

őszi díszbe öltözött fákat. Végül 

a  szentendrei korzón fejeztük be 

sétánkat.

Most először láttuk, mennyire 

hasznosak a Nordic Walking botok 

a kirándulás során.

Sztanev Zsolt

Csepel

Gödöllői és szentendrei 
kirándulásaink 

Csepelen az őszi kirándulások közül a  legemlékezetesebbek a  gödöllői és 
a szentendrei. 
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Idén az Idősek Világnapján a zene volt a ven-

dégünk, a másik ünnepelt. Kőszegi Katalin ope-

ranagykövet érkezett hozzánk, aki a balett törté-

netébe és titkaiba kalauzolt minket. Előadásában 

említette, hogy számára mennyire fontos az 

Idősek Világnapja is, hiszen mint táncos, ő már 

nyugdíjban van. Olyan fiatal még, mondták erre 

a lakók.

Előadásában mesélt a gyermekkoráról, a pá-

lyája kezdetéről, a  szép és nagy szerepekről, 

a küzdelmekről, nehézségekről, meg arról, hogy 

mennyire más most ugyanazt látnia a színpadon, 

ahol azelőtt ő táncolt.

A bemutatott ruhák, cipők, kellékek közel 

hozták mindnyájunkhoz ezt a  kicsit távoli, kicsit 

különleges világot. Hiszen amikor nagyritkán 

balettelőadást nézünk, talán bele sem gondolunk 

abba, hogy milyen sok lemondás, fájdalom 

és küzdelem vezet odáig, hogy egy táncos 

mosolyogva végigperdüljön a színpadon.

Lakóink jót 

nevettek, mi-

kor a  művész-

nő említette, 

hogy mennyire érti már, mikor a  buszon-város-

ban hallja az idősektől, hogy itt fáj, ott fáj. Ennek 

ellenére Kőszegi Katalin sugárzóan boldog mo-

sollyal mesélt mindenről.

Előadása után én is kérdezgettem pár dolog-

ról. Elmondta, hogy milyen sokat jelent neki az, 

hogy ha távolabbról is, de részese lehet a szak-

mának, mint oktató, nagykövet. Elmondta, hogy 

milyen tudatosan hagyta abba az aktív táncot. Egy 

táncosnak nagyon is tudnia kell, hogy viszonylag 

fiatalon abba kell hagynia ezt a szenvedélyt, mert 

a test jelez. Mesélt a magyar balett világának vál-

tozásairól, az új generációk új lehetőségeiről és 

az új technikai fejlődésről is, amit ő csak részben 

élvezhetett. És a végén arról is mesélt, hogy mint 

nagykövet, milyen sok lehetősége van emberek-

kel – fiatalokkal és idősekkel - találkozni, embe-

rekhez szólni és a balettről beszélni.

Szakmailag ő ugyan nyugdíjas, de mosolygós, 

vidám hangjával mégis fiatalos, ahogyan sok, 

idős lakónk. Köszönjük, hogy ellátogatott hoz-

zánk és együtt ünnepelhettünk!

Sztanev Zsolt

Az Idősek és a Zene Világnapja 
Csepelen

Október elseje minden évben jeles nap. Ezen a napon ünnepeljük az időseket és 
a zenét is. A zene és a kor is tiszteletre méltó. Természetesen, ahogy mondani szokás, 
a  mai fiatalok úgy rohannak, semmire sincs idejük. Mégis, mikor azok a  fiatalok 
egyszer idősek lesznek, nekik is jól esik és hálásak, ha megemlékeznek róluk. 
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Egy hónap múlva már több lakó keresett meg 

azzal, hogy kéne kezdeni valamit ezzel a  botos 

dologgal. Mert szeretnének foglalkozni vele. A 

kérést felterjesztettük az Olajág Otthonok veze-

tőségéhez is, a kapott támogatásból pedig meg-

született a Nordic Walking Klub Csepelen.

2018. szeptember 20–án tartotta csapatunk az 

első hivatalos edzést a csepeli Csillagtelepen.

Azóta a  tagok száma majdnem a  duplájára 

nőtt. A klub alapítói közül kérdeztem Eszti nénit 

és Éva nénit arról, miért fontos számukra a klub 

és az új mozgásforma.

Eszti néninek az orvosa ajánlotta a botos sétát, 

azóta hűségesen, minden nap használja a boto-

kat. Fontosnak tartja, hogy 90 évesen is karban 

tartsa magát és ez a mozgás frissen tartja őt és 

az ízületeit. Személy szerint nagyon örül a  klub 

megalakulásának, mert így másokkal is megoszt-

hatja ezt a jó dolgot.

Éva néni a  klub motorja. Mikor először szó-

ba került az ötlet, vállalta, hogy összegyűjt any-

nyi embert, amennyi elég egy 

klub indításához és vállalta azt 

is, hogy az Olajág Otthonok ve-

zetőségének támogatását kérje. 

Nem véletlen egyébként, hogy ő 

az egyik legaktívabb tag, tavaly 

vele tartottunk egy igazi kaland-

túrán a  Visegrádi hegységben. 

Számára a Nordic Walking telje-

sen új kihívás, most ismerkedik 

vele, de mint mondja, nagyon 

örül annak, hogy kipróbálhatja 

és ez által ismeretségeket köthet 

és ápolhat.

A csepeli klub eddig két ki-

ránduláson vett részt, egyszer 

Leányfalun, egyszer Szentend-

rén. 

Látva a lelkesedést, az Olajág 

Otthonok kitűzővel kedveske-

dett a klubtagoknak és beszereztünk már két pár 

új botot is.

Köszönjük, hogy az Olajág Otthonok veze-

tősége támogatta ezt a  lakóktól jövő kezdemé-

nyezést és elhatározást, a klubtagoknak pedig jó 

egészséget és kitartó edzést, sok, újabb élményt 

kívánunk!

Sztanev Zsolt

Nordic Walking Klub – Csepel

Minden úgy kezdődött, hogy egy kiránduláson feltűnt a két botos néni. Először senki 
sem merte megkérdezni, hogy mi az, aztán csak kikívánkozott a kérdés. Ja, persze, 
bot. Az nekem is van, hiszen ebben a korban már kell. 

Íme, az első edzésre indulók csapata! 
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Idén szeptember elején kaptuk a jó hírt, hogy 

a  csepeli Munkásotthonban egy zenés vígjáték 

megtekintésére van lehetőségünk kedvezmé-

nyes áron. Idős lakóinknak a közlekedés is kihí-

vást jelent, ezért a színházi transzfert és a hazaju-

tást is biztosította az Olajág Otthonok.

16 lakónk vállalkozott a vidám előadás meg-

tekintésére, köztük olyanok is, akik nehezebben 

mozognak, vagy látássérültek.

Bevezetőt Gergely Róbert mondott, mint 

a  produkció létrehozója. A vidám angol zenés 

vígjáték sok nevetéssel és jó hangulattal fűsze-

rezte meg az esténket. Heller Tamás és R. Kárpáti 

Péter alakítása kiemelkedő volt, nagyszerűen 

helyezkedtek bele fordulatokkal teli szerepükbe 

és végig fenntartották a közönség érdeklődését. 

A  körülöttük forgolódó hölgyek szintén talpra-

esetten játszottak.

A két felvonás nem volt rövid, de a pergő cse-

lekmény szinte elröpítette az időt.

Köszönjük, hogy megkaptuk a lehetőséget és 

a segítséget!

Sztanev Zsolt

Pasik a pácban, avagy
Johnnie Mortimer-Brian Cooke-Szolnoki Péter-Duba  

Gábor: Pasik a pácban, zenés vígjáték két részben  
a Gergely Theáter előadásában

Nálunk Csepelen sokan szeretnek színházba járni és az elmúlt időszakban többször 
is volt lehetőség, hogy az érdeklődők színvonalas színházi élményhez jussanak.
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80 év fölött már nem olyan egyértelmű, 

hogy az ember nekiáll sportolni. Csepelen 

viszont vannak többen is, akik aktívan mo-

zognak, sportolnak. Gyuri bácsi 93 évesen 

hetente jár úszni és kétszer ping-pongozik. 

Partnerével, Karcsi bácsival ketten együtt az 

asztal mellett annyi évet képviselnek, hogy 

velük együtt visszarepülhetünk Széchenyi 

idejébe, az 1840–es évekbe. Eszti néni 91 

évesen minden nap Nordic Walkingozik, sok-

szor nem is egyedül és bizony, még sorolhat-

nánk tovább is.

A rendezvényt a  köszöntő után a  Roll Dance 

Kerekesszé-

kes Kombi 

Táncegyüt-

tes nyitotta 

meg. Lenyű-

göző pro-

d u k c i ó j u k 

t ö b b e k e t 

meghatott . 

Köszönjük, hogy eljöttek közénk!

A sportnap egyik kiemelt helyszíne termé-

szetesen a  tornaterem volt, ahol nem csak 

apartmanos lakóink számára, hanem mozgás-

sérült és demens társaiknak is gyógytornász 

vezetésével tartottunk rendhagyó tornaórát 10 

perces turnusokban.

Kicsit feljebb az új társalgóban táncórát ve-

hetett mindenki, akit becsábított a  zene. Akik 

bírták állva, akiknek már ez nehezebb volt, ülve 

kapcsolódtak be a foglalkozásba. 

Az ebédlőben főleg ügyességi és érzékenyítő 

feladatokban ügyeskedtek lakóink. A Roll Dance 

csoport különleges kerekesszékét is ki lehetett 

próbálni egy táncra, de virtuálisan versenybicikli-

zést is lehetett vállalni. Aki mert, a fején is egyen-

súlyozhatott babzsákot, vagy pihét cipelhetett, 

sőt, még halat fogni is lehetett. 

A versenyzők és jelentkezők mindegyike ka-

pott egy pontgyűjtő lapot, amibe állomásonként 

gyűjthette a  pecséteket, a  végén pedig bezse-

Sportnap Csepelen

Különleges napként említhetjük csepeli intézményünk életében a szeptember 25–ét. 
A délelőtt egészét betöltő sportnap szinte mindenkit kimozdított. Volt, aki a kihívás 
miatt jött el, volt, aki kíváncsiságból és volt olyan lakónk is, aki nem tervezte, hogy 
eljön, mégis ott volt. Reggeltől egészen az ebéd érkezéséig nagy nyüzsgés volt az 
épületekben.
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belhette a  jutalom sportszeletet. Természete-

sen, aki közben megéhezett, megszomjazott, az 

egészséges gyümölcssalátával, gyümölcslevek-

kel nyerhette vissza frissességét.

Köszönjük a lehetőséget, köszönjük a támoga-

tást és köszönjük, hogy a senior mozgásprogram 

keretében vidáman, jókedvvel mozoghattunk so-

kat ezen a napon!

Sztanev Zsolt
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Helikopter? Nem 

probléma. Kisrepülő? 

Megoldva. Lógondo-

zás egy tanyán? Meg-

szervezve, elintéz-

ve. Tandemugrás? A 

tandemugrás olyan iz-

galmas, hogy azt meg 

kell ismételni. Zsuzsa 

néni már tíz évvel ez-

előtt is ugrott. Csak 

akkor egyedül szerve-

zett mindent.

Idén, mikor Zsuzsa néni a  80. születésnap-

ját ünnepelte, az Olajág Otthonok segítő kezet 

adott. Megszervezte az utazást és Zsuzsa nénit 

elkísérte egy forgatócsoport, Szász Krisztina mar-

ketingigazgató és én is. 

Reggel nyolckor indultunk Csepelről, szinte 

nyáriasan meleg időben. A mosolygós riporterek 

alig várták a találkozást Zsuzsa nénivel. Ünnepel-

tünk egész úton szóval tartott mindenkit, mi pe-

dig úgy éreztük, hogy muszáj még kérdeznünk 

újra egyet.

A repülőtéren a Tandem Team csapata vette át 

az irányítást. Kigördült a hangárból a repülő, elő-

hozták az ejtőernyős felszerelést, a ruhát, a szem-

üveget, megtörtént az eligazítás.

Ahogy a gép nekilódult a kifutópályán, olyan 

természetesnek tűnt minden. Valóban, ha termé-

Tandemugrás 80 évesen
Van úgy, hogy az ember nagyot álmodik. Van úgy, hogy az 
álmok valósággá válnak. És van úgy, hogy mindez az em-

ber 80. születésnapjára esik.

Magosi Edéné, Zsuzsa néni nem egy átlagos idős hölgy. Miért is lenne az? 
Hiszen sose szeretett idős néniként átlagos dolgokat csinálni, mindig vágyott 
a különlegességekre. De mivel ezek nem adattak meg neki fiatalabb korában, hát 
annál lelkesebben veti magát bele a kihívásokba most.
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Az intézményvezető gondolatai, üzenete:

„Az idei év türelemre intett: tavasszal rózsa termett Csepelen 280 tőről, a rózsakertben. Újra 
nyitottuk az új társalgót, új billiárd asztalt és társasjátékokat is „termett” a kitartásunk. 

A megújulást a  kápolna sem kerülhette el a  sok csőtörés után. Számomra tanulságként 
szolgált: Minden jó, ha vége jó! 

Kívánok boldog, teljes következő évet Önöknek, és sok közös megújulást! A 2018-as év 
után, a csepeli otthon a Főnix madarat választotta jelképének! „

Bocz Renáta intézményvezető, Csepel

szetesen éljük át a napokat, nem terheljük meg 

magunkat és megadatik számunkra az erő is, ak-

kor így megy ez.

Mi lent maradtunk a  földön, hunyorogtunk 

a  szikrázó napsütésben és néztük, hogyan lesz 

egyre kisebb és kisebb a repülő, végül épphogy 

csak egy mákszemnyi pontként tűnt fel a sok ka-

nyar után egy kondenzcsík mellett.

Az ejtőernyővel ugrók később váltak csak lát-

hatóvá, miután pedig kinyíltak az ernyők, már mi 

is láttuk őket kanyarogni, pörögni-forogni. Kicsit 

aggódtam. Ilyen kunsztokat is lehet csinálni eny-

nyi évesen?

Földet éréskor mindenki a  kifutópályán volt. 

Természetesen Zsuzsa néni hangját hallottuk elő-

ször. Olyan volt ez a hang, mint egy gyermeké. 

Önfeledten vidám és boldog. Benne volt min-

den, ami képessé tehet valakit arra, hogy 80 éve-

sen is ilyen csínyeket eszeljen ki.

Az ugrásról készült riport és videó is, így mi is 

részben átélhettünk mindent.

Hazafelé úton azon gondolkodtam, hogy talán 

én is vállalnám, csak most azt gondolom, hogy 

van rá idő még. Vagy nem? 

Köszönjük, hogy az Olajág Otthonok támo-

gatta ennek az álomnak a megvalósulását! Vé-

gül, ha valaki kíváncsi lenne, honnan van Zsuzsa 

néniben ekkora elszántság, álljon itt saját élet-

hitvallása Váczi Mihály - Szabadon című verse 

alapján:

Váczi Mihály: Szabadon

Mint ágak közt a szél,
csillagok közt a felhő,
úgy nőni önmagamban
kuszálva, mint az erdő,
szabadon össze-vissza,
sok millió irányba,
erdőnyi kitárt ággal
mindent ölelni vágyva,
minden csillagra ággal
mutatni, mint a gyermek,
minden szellőre sírni,
mint hogyha vihar ver meg;
eget ölelni milliárd
görcsös gallyal és vággyal,
s a földet átkarolni
gyökerek hálójával,
a zuhogó fényt inni
fuldokló levelekkel,
és vihart lélegezni,
sóhajtani kék reggelt,
kétfelől átölelni
a szorongó világot,
foganni benne, s nyitni
tőle fordult virágot,
itt gyökerezni: éhhel
fogózni friss húsába,
de minden rezdüléssel
valami másra vágyva.

Sztanev Zsolt
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Törökbálint

Empátia Nap Törökbálinton

Az idén is meghívást kaptunk a Törökbálinti Mozgáskorlátozottak Egyesülete által 
szerevezett Empátia Napi rendezvényre, melynek legfőbb célja, hogy elősegítse 
a  fogyatékossággal élők kapcsolatteremtését a  társadalommal. Telis tele volt 
a nagyterem a törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Házban, hiszen a környék 
több településéről jöttünk össze. 

Az asztalok feldíszítve, ásványvíz, üdítőitalok 

és a régen elfeledett zsíros kenyér, lilahagyma ka-

rikákkal. Polgármesteri köszöntés után jött a ked-

ves műsor. Tánckar, énekkar, majd számomra az 

est fénypontja a  kerekes székesek tánca – Roll 

Dance Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes – pro-

dukciója az otthonban. Ők már voltak nálunk az 

otthonban azelőtt is, de mindig megható, ahogy 

az egészségesekkel együttműködve gördülnek, 

mozognak a  zenére. Példát mutatnak azoknak, 

akik – ha nem is teljesen egészségesek -, de így is 

szeretnének teljes életet élni.

S bár a  terem annyira zsúfolt volt, hogy egy tűt 

is alig lehetett volna leejteni, egyszer csak hozták 

a meleg vacsorát, ami nagyon finom volt. De minden 

jónak vége van egyszer, s lassan elkezdtünk szétszé-

ledni a következő jelszóval: „Jövőre veled ugyanitt! „

Harsányi Zsuzsanna,  

a törökbálinti Olajág Otthonok lakója
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Délelőtt meg-

érkeztük a  szép, 

erdei környezet-

ben található ál-

latkertbe. Nagy, 

tágas kifutókban 

voltak az állatok, 

tele természetes 

anyagokból épí-

tett fa és kő berendezési tárgyakkal. A bejáratnál 

vásárolni lehetett csemegét, amit a patás állatok 

etetésére adtak. Sok szelíd és kezes állat volt, né-

melyik még a nevére is hallgatott. A lakók szíve-

sen etették, kínálták csemegével őket. A csacsik és 

a  kecskék különösen kezesek 

voltak, egymás elé tolakodtak 

a karám oldalánál egy kis simo-

gatásért. A két nagy púpos teve 

és a lámacsapat is nagyon várta 

a simogatást, és a csemegét. Az 

oroszlánok és a tigrisek magas, 

fából kialakított pihenőhelyen 

feküdtek, élvezték a  meleg 

napsütést. Csak akkor emelték fel a fejüket és néz-

tek felénk, ha kedvük volt hozzá, látszott, hogy jól 

érzik magukat. Azt mindannyian megállapítottuk, 

hogy szépek és tiszták a kifutók, az állatok is igen 

jól tápláltak. A legaranyosabb talán a tíz napos kis-

csacsi volt. Fákkal árnyékolt sétautakon mentünk, 

egymás figyelmét 

hívtuk fel az újabb, 

és újabb látnivalókra. 

Volt olyan majom-

család, amelyik úgy 

elbújt, hogy csak vé-

letlenül vette észre 

valamelyikünk a  fa 

tetején a  4-5 kismajmot. Olyan aranyosak voltak 

az állatok, hogy némelyikhez visszamentünk, mert 

nem tudtunk betelni velük. Ha elfáradtak a lakók, 

a  padokon egy kicsit lepihen-

hettek. Az állatkert közepén egy 

nagy fa kalózhajós játszótér, és 

sok pihenésre szolgáló pad, 

asztal volt. Miután már min-

dent megnéztünk, felszálltunk 

a buszra és elindultunk ebédel-

ni. Örkénybe mentünk, egy már 

kipróbált, másik kiránduláskor 

jól bevált étterembe, ahol nagy adag, finom házi-

as ételt adnak. 

Igazán különleges állatkerti élményekkel, és a fi-

nom ebédtől jóllakottan indultunk haza. A buszon 

hazafelé jó hangulatban felidéztük a látottakat.  

 Riegelné Zsuzsa, mentalhigiénés asszisztens

Állatkert látogatás  
a törökbálinti lakókkal

A törökbálinti lakókkal október 5-én a felsőlajosi állatkertbe mentünk kirándulni. Ez az 
állatkert az egyetlen magánállatkert az országban. A tulajdonosa Tóth Tibor. Nagyon 
sok állatot gondoznak, nevelnek itt. Felsorolni is sok: tigriseket, fehér oroszlánokat, 
hiúzokat, tevéket, lámákat, többféle majmot, kecskéket, lovakat, szamarakat, emukat, 
nyulakat, kis rágcsálókat, egzotikus madarakat, papagájokat, pávákat, tarajos sült, 
szurikátákat és még hosszan sorolhatnánk. 



36

A magyar pezs-

gőgyártás törté-

nete Törley József 

nevéhez fűződik 

(1882), Franciaor-

szágból Budafokra 

települt és a  hoz-

ta a  pezsgőgyár-

tás titkát. 

1987-ben 

B u d a f o k 

e l n y e r t e 

a  „Borok 

és Pezsgők 

Nemzetkö-

zi Városa” címet. A háborút túlélte a Törley 

gyár és 1950-ben államosították. 1955-től 

már magyar pezsgőgyártás folyik a  régi 

Hungaria elődje. 1960-ban a tankpezsgő 

gyártása is elkezdődött. 1971-től a  tulaj-

donos Henkell és Söhnlein lett. 

Megnéztük a palackokban történő ér-

lelés folyamatát. Utolsó állomásunk a kós-

tolás volt, ahol fehér és piros pezsgőt is kóstol-

tunk. Jó volt! Nagyon jó volt! 

Beszéltünk – beszélgettünk – megbeszéltünk. 

És ez kell ezeken az alkalmakon, a téma az együtt-

lét kellemessége. A „nézd csak” „látom” „de jó 

olvasni”, „de jó hallani” „figyelted” tőmondatok. 

Sokkal többet beszélünk, mint különben. A közös 

ebéd a sláger rántott hal jó zárásnak bizonyult.

Hazafelé pár csepp eső-

vel megúsztuk, de otthon, 

Törökbálinton vihar volt és 

végre vizet kapott a szép kis 

virágos parkunk. Vidám volt 

a napunk! Nagyon vidám!

 

 

 

 

dr Bóta Lászlóné,  

Ildikó, 

a törökbálinti 

Olajág Otthon 

lakója

Törökbálinti lakók a Budafoki 
Pezsgőmúzeumban

Október 19-én ellátogattunk a  Budafoki Pezsgőmúzeumba. A múzeum történeti 
része ugyancsak új keletű. Képekben, tárgyakban, palackban, tehát látványban is 
megmutatta a magyarországi pezsgőgyártás történetét a kezdetektől napjainkig. 
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„Monspart Sarolta világbajnok tájfutónk tartott előadást az 

„Egészséges életmódról”.

Sarolta sikeres sportkarrierjét egy kullancscsípés szakította fél-

be, így rengeteg önerőre, önbizalomra és kitartásra volt szüksége 

egészsége helyreállítására. Ennek egyik alátámasztására ábrázolta 

a  mozgás szükségességét, az étkezés és 

a  mozgás összhangjának megteremtésé-

nek lehetőségeit, eredményeit. Nagyon 

örültem, hogy most is nagy életkedvvel 

adta át tapasztalatait, és hogy fel tudta épí-

teni saját új életét vidáman, elfogadóan.

Ezt kívánom mindannyiunknak!”

Szepesiné Aradi Györgyi,  

a törökbálinti otthon lakója

„Az étkezésről, az életmódról, mozgásról újat és sokat mesélt. 

A vetítés segített a megértésben. Máskor is eljönne szívesen ilyen 

előadásra. Érthetően, hangosan beszélt az előadó.”

Kis Jánosné, Borika néni 

Törökbálinti Senior Akadémia 
Monspart Sarolta előadása

A Törökbálinti Önkormányzat támogatásával került megrendezésre ismét 
a szeptemberben kezdődő tanév első előadása, ahol lakóink mellett a Törökbálinti 
Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek szép számmal.

Az intézményvezető gondolatai, üzenete:

„A borongós ősz beköszöntével is melegséggel tölt el, hogy Önök közül sokan gondolják 
úgy, érdemes volt ezt az otthon választaniuk. Köszönöm Önöknek, hogy szeretettel fogadják 
ezt a  lelkes összetartó kis csapatot, akik mindennap azért jönnek be, hogy az Önök napjait 
szebbé tegyék. 

Több területen is léptünk előre az idén. Megkezdődött az ápolási részleg felújítása és sokat 
dolgoztunk azért, hogy a  programjaink színvonalasak és színesek legyenek. Szorosabbra 
fűztük a kapcsolatunkat az önkormányzattal, helyi idős klubokkal, egyesületekkel és az oktatási 
intézményekkel.

Kívánom, hogy a  jövő év is teljen szeretetben, egészségben és mindenkinek állapotától 
függő minél nagyobb aktivitásban.”

Hárosi Gabriella intézményvezető, Törökbálint
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A magán leányiskola énekkara egy európai 

koncertkörút keretén belül látogatott Budapest-

re. A kórustagok 14-18 év közötti leányok, akik 

heti rendszerességgel vesznek részt valamilyen 

zenei képzésben. Sokat koncerteznek Angliában, 

de kontinensünk több országában is jártak már 

hangversenyezni. Széles repertoárjukból hall-

gathattunk meg most egy órás ízelítőt. Angol és 

amerikai népdalok - „Shenandoah” -, latin nyel-

vű egyházi kórusdalok – „Ubi caritas” - és kortárs 

szerzők művei – „Autumn Leaves” - egyaránt vol-

tak közöttük. A kórust Angus Meryon karnagy ve-

zényelte. Előadásuk mindannyiunk számára nagy 

élmény volt. 

„A koncert igazán szép helyszínen került meg-

rendezésre, a  fiatalok lelkesedése imponáló 

volt.” – mondta Győry Ferenc.

Balogh Péter

Zugló

Koncert a Duna Palotában

Október végén, csodálatos környezetben, hangulatos zenei élményben volt részünk. 
Pest belvárosában, a több mint száz éves neobarokk Duna Palota színháztermében, 
Márk Lajos festményei között hallgathatták meg lakóink a  nagy tradíciókkal 
rendelkező londoni Putney High School középiskolai lánykórusát. 
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L á t h a t t u n k 

egész falat betöltő 

Nagy-Magyarország 

térképet ahol színes 

ledlámpák segítsé-

gével jelenítették 

meg a  különbö-

ző évszázadokban 

a  magyar papírmal-

mok földrajzi helyeit. 

„Számomra az egyik 

l e g i z g a l m a s a b b 

helyszíne a  múzeu-

mi tárlatvezetés so-

rán a XVIII. századi mintára berendezett papírme-

rítő műhely volt.” - mesél erről Kotányi Ottó.

„A Szalki-szigeten, a  híres Dunagyöngye Ha-

lászcsárdában ebédeltünk. Klasszikus kombiná-

ciót választottam, halászlét túrós csuszával, ami 

nagyon jól esett.” - lelkesen számol be erről Ko-

máromi Lászlóné.

Modern stílusú 

Nagy Tamás ter-

vezte Evangélikus 

templomba látogat-

tunk el. Első benyo-

más a  templomról 

végtelenül egysze-

rű ugyanakkor erőt, 

tekintélyt, és tartást 

sugárzó. Belépvén 

a  templomtérbe 

a  védelmet, a  biz-

tonságot, menedéket éreztem a  szívemben. Ez-

zel idéződik meg az evangélikus jelmondat is: 

“erős vár a mi Istenünk”. 

„Meleg fogadtatásban volt részünk az ottani 

hívő gyülekezet tagjai finom házi süteményekkel 

vártak minket és frissítő itókával, nagyon megha-

tó volt, hogy idegen emberektől ennyi figyelmet 

és kedvességet kaptunk.” - Kozák Józsefné

Élményekkel gazdagodva tértünk haza. 

Csécsi Zsófi

Novemberi kirándulás

Dunaújváros nem csak egyetemváros, hanem a mi városunk is volt november 15-én 
mikor is ott kirándultunk. Budapesttől 67 kilométerre, Székesfehérvár után található. 
Programunk első állomása a  Hamburger Hungária Látogatóközpont Magyar 
Papírmúzeumba tettünk meg ahol egy 1000 négyzetméteres kiállítóhelyiségben 
rendezték be a magyar papírtörténet reprezentatív állandó kiállítását. 
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Kicsoda Etka?

Etka anyót az egész ország a  tévén keresz-

tül ismerte meg: Kártyikné Benke Etka, ennek 

a módszernek a kifejlesztője volt, 94. életévében 

hunyt el. Súlyos szívbetegségben szenvedett. 55 

évesen kezdett el először jógázni. A jóga segít-

ségével meggyógyult, megismert további keleti 

és nyugati mozgásművészeteket és irányzatokat, 

ebből alakult ki a saját módszere az évek folya-

mán.

Én is neki köszönhetem, hogy felépültem 

a lelki gondjaimból.

50 éves korban előjöttek a  betegségek és 

a  fájdalmak, lelkileg nagyon megviselt ez az ál-

lapot. Meg akartam szabadulni ettől, így mindent 

megtettem ennek elérésében. Az ismerőseim 

javasolták menjek el egy Galagonya túrára, ott 

Gillich István jóga oktatóval ismerkedtem meg, 

aki tanácsokkal látott el. Tornáztunk a természet-

ben, csináltunk állógyakorlatokat, ami már akkor 

megnyugtatott, felszabadított. A jóga tanár elvitt 

engem Etka anyóhoz és ő volt az, aki kihúzott 

a  legmélyebb érzelmi válságomból. Elkezdtem 

rendszeresen jógázni. 1992 évben az Etka Anyó 

Jóga tanfolyamot is elvégeztem, ami már oktatá-

si célra is használható. 

Még sosem jártam, elkezdhetem?

Ezt az életszemléletet minden állapotban és 

minden korban el lehet kezdeni. Mert ha már 

olyan állapotban vagy, hogy fájdalmaid vannak, 

akkor ez a jóga program segít ezeket enyhíteni. 

Ekkor már szellemi átalakulás is történik benned, 

ami pozitívan hathat a gyógyulásodra.

Fáj a hátam a derekam. Nem lesz túl nehéz?

Pozitív energia – Harmónia
Interjú Bodza Klárival, Etka Jóga oktatóval

“Lélegezzünk úgy, ahogy kell, cseréljük jól a  levegőt, hagyjuk a  vérkeringést, 
a légzést szabadon áramlani, ne gátoljuk, és akkor élni fogunk, nem hatalmasodik el 
a betegség rajtunk” - hirdette Etka anyó.
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A jóga gyakorlatsor enyhíteni fogja fájdalma-

dat, segíteni fog, nem megterhelő, nem gyorsítja 

jelentősen a pulzust. Az izmok váltakozó összehú-

zásával és elernyesz-

tésével pezsdíti fel 

a  véráramot. Így át-

mozgatjuk magunkat 

tetőtől talpig, anélkül, 

hogy kimerülnénk. 

Férfiak is végez-

hetik?

Természetesen. 

Az otthon lakói 

között férfi jógásaim 

is vannak, és nagyon 

szeretik, mert jobban 

érzik magukat.

Mi az Etka jóga jó-

tékony hatása ránk?

Méregtelenítünk, 

a  belső szerveink 

masszírozásával javul 

a vérellátás. Jobb lesz az emésztésünk, a puffa-

dáson is segíthetünk a helyes légző gyakorlatok-

kal. Csonterősítő. A gyakorlás során folyamato-

san erősítjük az izmainkat a gerinc mentén, ezzel 

javítjuk a testtartásunkat.

A könnyed, laza mozgás, az ízületek és izmok 

merevségét oldja.

Mi az a jógagyakorlat, amit minden nap el-

végezhetünk otthon?

A mélylégzéssel kezdődik, kiszellőztetett szo-

bában. Jó időben teljesen nyitott ablak mellett. 

Az életerőt az oxigénnel visszük be a  szerveze-

tünkbe, ami nagyon fontos, mert az oxigén építi 

sejtjeinket. Az orrunkon keresztül vesszük a leve-

gőt, megtöltjük vele teljesen a tüdőnket és kicsit 

visszatartjuk, majd kilégzéskor igyekszünk lépés-

ről lépésre lassítani a légzésünket. 

Mit vigyünk magunkkal az órára?

Laza pólóba jöjjünk, hogy a  mozgásunkat 

semmi ne akadályozza, egy vékonyabb nadrág s 

egy olyan vastagabb zokni, ami nem szorít. A láb-

fej külső-belső oldalát, sarkát, lábujjait is remekül 

meg tudjuk benne mozgatni.

„Már az első óra után jobban mozogtak az ízü-

leteim, lelkileg is jó hatással volt rám. Szeretek 

tornázni, mert jól esik, és a relaxáció felfrissít.” Mi-

kussay Ferencné (80 éves)

„Régebben is jógáztam már és örülök, hogy 

az otthonban is folytathatom ezt az életformát. Él-

vezem a nyújtás, kimozgatás eredményeit, jobb 

a közérzetem.” Egyed Pálné (84 éves)

“Kikapcsolódást jelent. Hangulatom és közér-

zetem is jobb.” Farkas Pál (81éves)

E cikk elolvasása után, remélem, Önökben is 

feléled a vágy, hogy csatlakozzanak az Etka Jóga 

csoporthoz ahol elsajátíthatják a  gyakorlatokat, 

és ezáltal megtapasztalhatják testük és lelkünk 

harmonikus egyensúlyát.

Csécsi Zsófi



42

Október 4-én köszöntöttük kedves lakóinkat 

a zuglói Olajág Otthonban az Idősek Napja alkal-

mából.

1991-ben nyilvánította október 1-ét az ENSZ 

közgyűlése az Idősek Világnapjává, s lett az ok-

tóber az idősek hava. Erről szóló dokumentumá-

ban a  szervezet kifejti: „Amikor aktív időskorról 

beszélünk, azon azt értjük, hogy az évek múltával 

ne kevésbé, hanem még jobban éljünk mindaz-

zal, amit az élet tartogat: a munkahelyen, otthon 

vagy a társadalomban, közösségekben is.” 

Az Olajág Otthonokban is arra biztatjuk lakó-

inkat, hogy ezt az élethelyzetüket új lehetőség-

ként, vagy akár új kalandként értelmezzék - aho-

gyan az a Paskál Otthon aulájában olvasható is. 

A műsor előtt Karácsony Gergely polgármes-

ter úr üdvözletét tolmácsolták a  megjelentek-

nek, majd Dr. 

Szirmai Viktor 

főigazgató úr 

köszöntötte az 

egybegyűlte-

ket, meghívott 

vendégeinket 

és lakóinkat. Ki-

emelte, hogy 

minden élet-

korban meny-

nyire fontos, 

hogy együtt 

tudjunk örülni. 

Az itt megjelent 

nagyszámú ér-

deklődő is kö-

zösségünk ere-

jét, életkedvét 

bizonyítja. 

A jó hangu-

latról ismert ki-

váló művészek 

gondoskodtak. Némedi-Varga Tímea, Pomlényi 

Péter és Udvarhelyi Boglárka énekkel-tánccal tet-

ték felejthetetlenné ezt a délutánt.

A résztvevőket finom sós perecekkel és ízes 

sörrel láttuk vendégül. 

„Nagyon jól éreztük magunkat, színvonalas 

volt a műsor, és finom volt a perec is!” – nyilatkoz-

ta a műsor után Holop Irén lakónk. 

„Pomlényi Péter és Udvarhelyi Bogi is már 

több alkalommal voltak nálunk, a meghívott mű-

vészek előadásmódjából látszott, hogy szívesen 

lépnek fel idősek előtt.” – mondta Dóka Anna.

Balogh Péter

Idősek Napja  
a zuglói Olajág Otthonokban

„Az ember sokszor megszépül, ha eljő 
Az öregség. Fáradt tekintetében 
Kihuny a vak mohóság, kapzsiság, 
S szelíden pislog az emlék világa 
A keze nem szorul konok ökölbe, 
De simogató békélten pihen meg 
Az ifjúság fején és vállain. 
A haja őszén megcsillan mosolygón 
A verőfény, mint a hamvas mezőkön, 
Melyek fölött a kéklő végtelen van.”

László Mária
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Hallhattunk az Operaház törté-

netéről, építéséről, és a  szó szoros 

értelmében vett kulisszatitkokról is, 

hiszen senki más úgy nem tudja be-

mutatni az épületet, mint aki évtize-

dekig ott dolgozott. A balettművésznő 

mind a mai napig valóban elkötelezett 

nagykövete művészetének, hiszen az 

óvodásoktól a nyugdíjasokig, minden 

korosztálynak lelkesen és örömmel 

mutatja be a színházi világot. Hozzánk 

jelmezeket is hozott, balettcipőket és 

tütüket – nem egyben, ő maga is tán-

colt. Mesélt a  kedves szerepeiről, és 

mostani munkájának szépségeiről is. 

Mindannyiunk számára élmény volt 

nemcsak az opera színpadának belül-

ről megismert világa, hanem az előadó 

megnyerő személyisége is.

Balogh Péter

Az opera nagykövete  
a zuglói Olajág Otthonban

Novemberben az Opera Nagykövete, Kőszegi Katalin balettművész látogatott 
a zuglói otthonba. Vetített képekkel illusztrált előadásában szerepelt minden, ami 
opera és balett – ahogyan előzetesen megígérte. 
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Ráth György mű-

gyűjteménye révén, 

mely a korszak egyik 

legjelentősebb pol-

gári gyűjteménye 

volt, széleskörű el-

ismertséget szerzett 

már a  maga 

k o r á b a n . 

1901-ben vá-

sárolta meg 

a  városlige-

ti villát, amit 

feleségével 

együtt műtárgyakkal rendezett be. Az épületet 

Györgyi Géza alakította át, a lépcsőkorlátot a szá-

zadforduló kiváló vasművésze, Jungfer Gyula 

készítette, a lépcsőház és a hall bútorzatát pedig 

a  magyar szecesszió kiemelkedő egyénisége, 

Horti Pál elképzelései alapján készítették. Ráth 

szándéka szerint halála után gyűjteménye az 

Iparművésze-

ti Múzeum 

t u l a j d o n á -

ba került. Az 

O r s z á g o s 

Ráth György 

M ú z e u m o t , 

a  főváros új 

látványosságát 1906 no-

vemberében ünnepélyes 

keretek között mutattak 

be a  sajtó képviselőinek, 

még Ferenc József is 

megtekintette azt 1907. 

január 8-án. A történelem 

viszontagságai közepette 

sajnos a  gyűjtemény ere-

deti formájában nem maradt meg, más múzeu-

mi gyűjteményekbe olvasztották be, a villa pedig 

sokáig Kína Múzeumként működött. 

Az épü-

let a  rend-

s z e r v á l t á s t 

k ö v e t ő e n 

visszakapta 

eredeti ne-

vét, és hosz-

szú felújítás 

után 2018 

őszén „A mi szecessziónk” című állandó kiállítás-

sal szeptember 14-én nyitotta meg újra kapuit. 

A restaurátorok mindent megtettek, hogy lehe-

tőség szerint eredeti állapotába állítsák vissza 

magát az épületet és a berendezést is. Munkájuk 

eredményeként a  főváros egyik legszínvonala-

sabb és legérdekesebb kiállítóterét csodálhatták 

meg otthonunk lakói.

Balogh Péter

Októberi látogatás  
a Ráth György-villában

Október végén két alkalommal is ellátogattunk a  városligeti fasorba, hogy egy 
különleges helyet keressünk fel, a  Ráth György-villát. A kiállítás - az eredeti 
berendezési tárgyakon kívül – az Iparművészeti Múzeum szecessziós gyűjteményének 
legjelentősebb darabjait mutatja be, ezzel méltó emléket állítva Ráth Györgynek, 
a múzeum első igazgatójának. 
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A köszöntők után – a  polgármester úr is üd-

vözölte a  megjelenteket - az Éless-Szín előadá-

sában a „Nem válok el!”című vígjátékban élvez-

hettük kedves és ismert színészeink Koncz Gábor, 

Rák Kati, Nyertes Zsuzsa játékát. Éless Béla állítot-

ta újra színpadra Orbók Attila írónak ezt a művét. 

Csaknem száz éves darab, de játszódhatna akár 

ma is. Há-

z a s s á g i 

színjátékot 

láthattunk, 

ahol az ér-

dek, a pénz, 

nem pedig az érzelmek lendítik előre a  cselek-

ményt. Közben pedig komikus helyzetek élveze-

tes sora sodort bennünket magával, utánozhatat-

lan színházi hangulatot teremtve. 

„Jólesett, hogy gondolnak az idősekre. 

A  színdarab igazán kellemes szórakozást nyúj-

tott!”- mondta Helter Lajosné, miközben hazafelé 

sétáltunk. 

„Az ünnepség és a műsor jól volt megszervez-

ve, értékes találkozásokra is lehetőséget adott.” 

– mondta Steinmann Henrikné.

Balogh Péter

Zuglói lakók a Stefánia Palotában

Idősek Napja alkalmából október elseje délelőttjén – a XIV kerületi Önkormányzat 
támogatásával – a Stefánia Palotában, színházi előadást tekinthettek meg lakóink. 
Nagyszámú zuglói szépkorú közönség töltötte meg a palota hatalmas előadótermét. 
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A karácsony a  meghitt 

együttlét és az ajándékozás 

ideje, de sajnos sokan csak 

nagy nehézségek árán te-

hetik meg, hogy ezt a szép 

ünnepet karácsonyfa állí-

tással, ajándékozással koro-

názzák meg. Ez egy jó alka-

lom arra, hogy segítő kezet 

nyújtsunk az arra leginkább 

rászorulóknak, így évről 

évre összefogunk a lakókkal 

és megajándékozunk nehéz sorsú gyerekeket.

2016 decemberében született meg bennem 

a gondolat, hogy készítsünk valami olyat a foglalkozá-

saink alatt, ami nem csak nekünk ad élményt, hanem 

másoknak is örömöt okoz. Így a kézműves foglalkozás 

alatt vidám bagoly párnákat varrtunk kedves mintájú 

anyagokból, melyeket a Zuglói Vakok Intézetébe vit-

tünk el. Az intézményben saját gyermekotthon mű-

ködik, mely a  vak gyermekek nevelésére-oktatására 

specializálódott. Látogatásunkra készültek vendég-

váró finomságokkal és egy minikoncertet is kaptunk 

karácsonyi dalokból. Lakóink lelkesen várták a találko-

zást, még szaloncukrokat is vittünk, plusz egy óriási, 

gyermek nagyságú szeretetmacit.  

Budapesten a VIII. kerületben működik a Wesley 

János Óvoda, nagyon szegény, sokat nélkülöző csalá-

dok gyerekei járnak ide. 

2017-ben, karácsony környékén csoki gyűjtés-

be kezdtünk a  gyerekek számára. Az együttérzés 

beindította mindenki szívét, hétről-hétre gyűltek az 

édességek a  dobozba. Rendhagyó módon valami 

maradandót is akartunk ajándékozni, ezért egyedi 

gyereksálakat kötöttek még lakóink. A lakók összefo-

gásának és erőfeszítésének hála, egy bevásárlókocsira 

való csokit és 40 db sálat tudtunk díszes csomagokba 

bevarázsolni. A Mátyás téri otthonba eljöttek a gyere-

kek énekelni, karácsonyi műsor keretein belül pedig 

személyesen átadhattuk szeretetcsomagjainkat.

Egyik lakó így gondol vissza a gyűjtésre: „Mikor kö-

töttem a sálakat, csak az járt az eszemben, hogy örö-

met, molyost csaljak a gyere-

kek orcájára. Boldog voltam, 

hogy adhattunk és láttuk 

kíváncsi tekintetüket.” - Ujj 

Gézáné. 

A gyerekek nevében az 

óvodavezető köszönte meg 

az ajándékokat és lakóink 

kedvességét.

2018-ban, mára már ha-

gyománnyá vált a  gyere-

keknek a csokigyűtés akció, saját készítésű „hógöm-

bökkel” is igyekszünk megszépíteni a  Wesley János 

Óvoda gyermekeinek karácsonyát. 

Idei projektünk támogatója egy zuglói baba-ma-

ma ház, és az oda járó anyukák voltak. Lelkesen gyűj-

töttek számunkra kis bébiételes üvegeket, hogy egy 

részéből hógömböket, másik részéből pedig karácso-

nyi dekorlámpásokat tudjanak készíteni karácsonyi 

rendezvényeinkre az Ötlet Sziget Klubba járó lakók. 

Végezetül álljon itt egy pár gondolat, melyet ked-

ves lakóink osztanak meg velünk:

„Semmihez sem fogható, mikor átadjuk kicsi ke-

zükbe a  meglepetésünket. Csodálatos pillanatokat 

éltünk át.”- Kóber Károlyné

„Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ha folyta-

tódik jövőre is mindenképp részt veszek benne.” - Far-

kas Józsefné 

Szeretném, megköszöni a kedves lakók és dolgo-

zók támogatását az ajándékozásban.

Csécsi Zsófi

Szeretetcsomagok, 
avagy csomagok szeretetből
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Turmix-Day napokat tartottunk tavaszi- nyári 

időszakban, a  finom italok elkészítését szemlél-

tettük és a  célunk az volt, hogy a  kedves lakók 

megismerkedjenek egy újfajta vitaminbombá-

val, amit a téli szezonban is tudnak hasznosítani 

az órán kapott minta és receptek alapján. Saját 

otthonukban így bátrabban elkészítik majd a vi-

talizáló innivalókat.  

Mit mond a  szakértő, Sevaracz Csilla dieteti-

kus, mint a Turmix-Day aktív résztvevőjét kérde-

zem a turmixok világáról.  

Mi az előnye a turmixnak?

Szabadon kombinálhatók a zöldségek és gyü-

mölcsök egymással, fűszereket is bátran adha-

tunk hozzájuk, a kreativitás és az ízlés, ami határt 

szab a  turmixkészítésnek. A folyadékpótlásról is 

tudunk egyszerre gondoskodni. Fogyni vágyók-

nak vagy böjtöt tartóknak is remek lehetőség 

a turmixfogyasztás. 

Mikor ajánlod a turmixok fogyasztását?

Az év minden napján ajánlom a  turmixfo-

gyasztást akár reggelire, tízóraira, uzsonnára, hi-

szen az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik 

a napi nyers zöldség- és gyümölcsfogyasztás. 

Sokat hallottunk a zöld turmixokról, de va-

lójában mi a hatása? 

Szuperegészséges. A zöld turmixok alapja na-

gyobb részben, kb. 60%-ban gyümölcs. Ez lehet 

banán, körte, kivi, ananász, eper, vagy amihez 

épp kedved van, a  lényeg, hogy sűrű, energiát 

adó gyümölcs legyen. Hozzáadunk egy marék 

zöldet. Ez spenóton és sóskán kívül lehet akár 

madársaláta, tyúkhúr, kelkáposzta vagy angol-

zeller is. Vitamin- és ásványi anyag tartalmánál 

fogva erősítheti immunrendszerünket, megóvhat 

hiánybetegségektől, segíthet a hidratálásban és 

megfelelő rostfogyasztással segít könnyebben 

megszabadulni a salakanyagoktól.

Zöld turmix recept

2 főre hozzávalók:

• fél citrom leve

• 2 csésze spenót

• 1 közepes banán

• 1 közepes zöldalma

• 2 dl víz

• 1 kávéskanál reszelt gyömbér

„Fogyasszuk bátran ezeket az italokat, mert 

nagyon egészségesek és a nasit is jól helyettesí-

tik!” – Kovács András Lajosné

„Odafigyelek magamra hisz laktózérzékeny 

vagyok, örülök a turmixoknak, hogy vízzel is hígít-

hatók, mert így sok-sok vitaminnal tölthetem fel 

a szervezetemet.” – Sipos-Karsai Rozália

Csécsi Zsófi

Szuper jó Turmix-Day

5 perc és kész, egyszerű az elkészítése, csak felvágjuk a zöldséget, gyümölcsöket 
és bedobáljuk őket egy turmixgépbe, majd egy kevés vízzel (vagy gyümölcslével, 
tejjel, egyéb kedvelt folyadékkal) felöntjük és összeturmixoljuk. 
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A sátoros ünnep alkalmából a Beth Menachem 

iskola negyedik osztályos tanulói látogatták meg 

otthonunk lakóit. A gyermekek és pedagógusa-

ik elbeszélgettek lakóinkkal és együtt lengették 

velük a luláv csokrot. Elmagyarázták, hogy a luláv 

a belső fényt jelképezi, amely az emberi lélekhez 

hasonlít. A négyféle növény az Isten négybetűs 

neve. Összefogva őket egy csokorba és a négy 

égtáj felé lendítve az Örökkévaló hatalmát jelké-

pezik. Lakóink örömmel fogadták a  gyermekek 

figyelmességét és kedvességét. 

Balogh Péter

Őszi zsidó ünnepek 
– Újév (Ros hasana) és Sátoros ünnep (Szukkot) a zuglói otthonokban

A zsidó újév alkalmából Nógrádi Bálint rabbi köszöntötte lakóinkat, aki erre az 
alkalomra két fiát is elhozta, sőt a sófárt is egyikük szólaltatta meg. A sófár különleges 
hangjainak jelentését a  rabbi az érdeklődőknek részletesen elmagyarázta. Az 
ilyenkor szokásos mézes alma és üdítő idén is mindenkit jókedvre derített. 

Az intézményvezető gondolatai, üzenete:

„Visszatarthatatlanul közeledik az év vége, minden telítve van az újév kezdetétől szebb jövőt 
váró gondolatokkal, és lezárunk, elbúcsúztatunk valamit. A körforgás állandó. Az idő múlása 
ajándék; hiszen fejlődünk és haladunk, egyre több élményt tapasztalunk. Ezen élmények 
megtapasztalásához kívánok erőt, egészséget az újesztendőben.”

Földesné Mészáros Csilla intézményvezető, Zugló
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KARÁCSONYI ÉJFÉLÓRA…

BODZA KLÁRA 
dalénekes 

 50 éves mûvészpályájának  
jubileumi koncertje 

2018. DecemBeR 21., 18 óra
PÁRBesZéD HÁZA, Díszterem  

(Budapest, vIII., Horánszky u. 20.)

A mûsorban közremûködnek  
Bodza Klára barátai:

DunAi TAmÁs érdemes, kiváló mûvész
BALOgH KÁLmÁn – cimbalom

csöRsZ Rumen isTvÁn – lant, koboz  
KÁLLAy gÁBOR, KÁLLAy KATALin – blockflöte, ének 

HARsÁnyi ZsOLT – dulcián 
Kiss KRisZTiÁn – népi furulya

 valamint zeneakadémiai és konzervatóriumi tanítványai: 
Agod Alíz, Ábrahám Brigitta, Benkô Dóra, Dobák Katalin, Héjja Bella,  

izsák Katalin, Orbán Johanna, Papp Ágnes, Pojendán gergô, soós Réka,  
szerencsés martina, Török Tilla, vakler Anna

mûsorvezetô: ZeLinKA TAmÁs
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt! A belépés díjtalan

50

A koncert megvalósulását támogatta az Emberi Erôforrások Minisztériuma és a Párbeszéd Háza
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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!

Az októberi keresztrejtvény megfejtői  

közül a szerencsés nyertesek:

Kiss Sándorné, Bánkút

Szabó József, Mátyás tér

Jakab Endréné, Csepel

Dr. Molnár Ferencné, Törökbálint

Egyed Pálné, Zugló
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A koncert megvalósulását támogatta az Emberi Erôforrások Minisztériuma és a Párbeszéd Háza
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