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Magazin2019/1. szám

„Együtt többre vihetjük, 
mint egyedül, mert a sok 

több, mint az egy! 
– segít az adó 1%-a

„Szeretem az időseket, 
tisztelem az élettapasz-
talatukat, tisztességüket, 
hűségüket, stabil érték-
rendjüket.” 

– bemutatkozik az újpalotai 
mentálhigiénés csoport

„Számomra 
erőt ad az 

évtizedeken 
át becsületes 

munka által 
megrepedezett 

kezek  
szorítása…”

 – Mága Zoltánnal 
beszélgettünk
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Szeretettel köszöntöm Önt az Olajág Magazin 2019. évi első meg-
jelenése alkalmából. 

Alig köszöntött be a  tavasz, máris számtalan eseménnyel gazda-
godtunk az elmúlt időszakban.

Csepelen átadásra került a mozgáskorlátozott lakóink szállítására is 
alkalmas Ford Tranzit buszunk. Vans Deziderné, Gizi néni, csepeli 
lakónk – aki sajnos már nem lehet közöttünk – támogatása segítet-
te a beszerzést. Gizi néni – nővérével együtt – nagyon szeretett az 
intézményben élni, fontos volt számára, hogy otthonának alakítá-
sában maga  is részt vegyen. Ennek ékes bizonyítéka  a  Rózsa  tár-
salgó, illetve a rózsakert is, melyekkel szeretett nővérének – Árpás 
Rózsa költőnőnek - is emléket szeretett volna állítani, mindamellett, 
hogy lakótársainak is sok örömet okozott.

Máris túl vagyunk két francia és egy belga szakmai csoport látogatá-
sán, ahol lakóink aktív részvételével megmutathattuk, milyen magas 
szinten működnek a terápiás és egyéb foglalkozásaink. Felejthetet-
len élmény volt a lakók, kollégák és a francia, illetve belga fiatalok 
közös táncterápiás foglalkozása, sok nevetéssel, nyelvi akadályokat 
leküzdő barátkozással. Köszönjük, hogy Önök is legalább annyi-
ra büszkék otthonukra, mint mi, s ezt szívesen meg is mutatják, el is 
mondják.

A 2018-as évben nagyok sok örömet okoztak mind a  lakók, mind 
pedig a dolgozók számára a hozzátartozók és a munkatársak által 
a fenntartónak ajánlott adó 1 százalékokból beszerzésre került esz-
közök, legyen az biliárdasztal vagy klíma, vízforraló, s még sorol-
hatnánk. Lakóink és kollégáink az idei év kapcsán is egyre többen 
felajánlották már segítségüket, hiszen a közösség épülését szolgál-
ja a kezdeményezés. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat a magunk, 
munkatársaink és lakóink nevében egyaránt! 

Az idén még sok élményt nyújtó programmal, neves ember meghí-
vásával készülünk meglepni Önöket, mindamellett, hogy folyama-
tosan igyekszünk a szolgáltatások színvonalának emelésére, a lakó-
környezet szépítésére.

Ez évi első lapszámunk mellé jó egészséget, élményekben gazdag 
napokat, tartalmas emberi beszélgetéseket kívánunk Önöknek!

dr. Szirmai Viktor  
főigazgató

Kedves Olvasó!
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Fontos önnek a magyar zene népszerűsíté-

se világszerte. Ki indította el a zenei pályán? 

Mindig zenész szeretett volna lenni?

Hat-hét éves lehettem, amikor elhatároztam: 

bármi áron, de hegedűs leszek. A  zeneisko-

la mellett különtanártól, egy híres cigányprímás-

tól és zenetanártól is tanultam, és a magántaná-

rom költségeit nagyon komoly áldozatvállalással 

édesapám fedezte úgy, hogy kemény fizikai mun-

kát vállalt amellett, hogy zenészként dolgozott. 

Aztán alig múltam 12 éves, amikor bekerültem 

a Rajkó Zenekarba. Több mint háromszáz hege-

dűs jelentkező közül választottak ki négy társam-

mal együtt. A felvételi után, az első zenekari pró-

bát követően Farkas Gyula karmester kinevezett 

a  növendékzenekar főprímásává. Innen indult 

zenészi pályám és világkörüli turném. Már rajkós-

ként bejárhattam a  fél világot, és népszerűsítet-

tük a  zenei kultúránkat. Én ezt a  hagyományt is 

folytatom kulturális missziómmal.

A  hegedű csodálatos hangszer. Bartók Béla, Beethoven, Haydn, Mozart – és még 
sorolhatnánk azokat a  zeneszerzőket, akiket megihletett. Magyar szív nem is 
dobbanhat nagyobbat, mint amikor Brahms Magyar táncainak dallamai felcsendülnek 
a világ nagy hangversenytermeiben. A komolyzene mellett azonban számos nép – 
magyar, ír, német stb. – népzenéjében is fontos szerepet játszik ez a sokszínű hangszer, 
s akkor még nem beszéltünk a country, jazz és a könnyűzenében betöltött szerepéről. 
Amikor pedig Mága Zoltán kezében szólal meg – személyes tapasztalataim alapján 
–, megszületik a varázslat.

Interjú 

Mága Zoltán
hegedűművésszel
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Pályafutása alatt bejárta a világot, nagyon 

sok országban játszott királyoknak, államfők-

nek, híres embereknek, sőt számos világhírű 

művésszel dolgozott már együtt. Biztosan 

mindegyik hatalmas élmény volt. Szeretnénk, 

ha  mesélne arról, hogy melyekre a  legbüsz-

kébb.

Minden egyes fellépésem fontos. Akkor is, 

ha  a  New York-i Carnegie Hall nagytermében 

van, vagy egy kicsi falu templomában zajlik. 

Mert a  zene alázatot követel, meg kell tisztelni 

a  zeneszer-

zőt és a  kö-

z ö n s é g e t 

e g y a r á n t . 

A  zene egy 

csodálatos 

nemzetközi 

nyelv, min-

den ember 

egyformán 

érti földrajzi helytől, társadalmi helyzettől, szár-

mazástól függetlenül. Talán mégis jelentősnek 

nevezném, amikor XVI. Benedeknek és Ferenc 

pápának játszathattam a Vatikánban, és átadhat-

tam számukra ajándékomat, egy mesterhegedűt. 

Szintén mérföldkő volt, amikor David Fosterrel, 

a  tizenhatszoros Grammy-díjas világsztárral elő-

ször léphettem színpadra Los Angelesben, vagy 

az első önálló 

nagykoncertem 

a  Carnegie Hall-

ban; de érzelmi-

leg kimagasló 

élmény számom-

ra  az is, hogy 

rendszeresen he-

gedülhetek a  ha-

nukaünnepségen 

gyertyagyújtáskor.

Köztudott, hogy nagyon fontos az ön szá-

mára a karitatív tevékenység, gyakran ad jó-

tékonysági koncerteket. Miért tartja  ezt fon-

tosnak?

A  jótékonyság belső késztetés, hogy önzet-

lenül segítsek másokon. Sokszor nyilatkoztam 

már erről, hogy még gyermekkoromban ígére-

tet tettem arra, hogy ha tehetős emberré válok, 

segíteni fogok rászoruló embertársaimnak, mert 

a szüleim erre neveltek. A jótékonyság számom-

ra  azt jelenti, hogy magamból, az örömömből 

adok másoknak, és hiszem, hogy a  segítséggel 

jobbá és szebbé tehetem mások életét. Azért 

szervezek többnyire nagyszabású jótékonysági 

koncerteket, mert nagyobb összefogással sokkal 

több embert tudok elérni, és sokkal hatékonyab-

ban tudok segítséget nyújtani. Meggyőződésem, 

hogy minél több embert érek el vagy minél töb-
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ben értesülnek jótékonysági akcióimról, annál 

több emberben tudom felébreszteni vagy erősí-

teni a szolidaritás, a felebaráti szeretet fontossá-

gát.

Mit jelent az ön számára a család, a barát-

ság? Immár háromgyerekes apuka. Tud-e ele-

gendő időt együtt tölteni a  családdal, bará-

tokkal?

A  család védőbástya, olyan szeretetközpont, 

amely erőt ad a nehéz hétköznapokban. Mindent 

megteszek, hogy a  lehető legtöbb időt töltsem 

a  családommal, de az egyre sokasodó koncer-

tek, a kötelezettségek nem mindig engedik. En-

nek ellenére, ha lehetőségem adódik, próbálom 

úgy szervezni, hogy a családomat is magammal 

vihessem a  külföldi fellépésekre, így az élmény 

is közös, és együtt tölthetjük ezeket a  napokat. 

A pici lányom – aki nemrég múlt egyéves – szü-

letése után lemondtam egy amerikai és ázsiai 

turnét, mert fontosnak tartottam, hogy segítsek 

a  feleségemnek, és szerettem volna  ott lenni 

a gyermekem mellett, látni a  fejlődését, az első 

napjait, heteit, ahogyan növekszik.

Milyen kapcsolatot ápol az idős korosztály-

lyal? 

Úgy érzem, végtelen szeretetet és tiszteletet 

kapok a szépkorúaktól. Ezt pedig mindig igyek-

szem meghálálni. Már csak azért is, mert a szép-

korúak építették fel országunkat, őrizték és véd-

ték kultúránkat, nemzeti értékeinket, és mindazt, 

amit tőlük örö-

költünk, és majd 

mi is továbbad-

juk a  gyerme-

keinknek. Az 

Idősek Világnap-

ja  alkalmából 

re n d s z e re s e n 

adok koncerte-

ket, rendezvé-

nyeimre száza-

kat hívok meg, 

a  Budapesti Új-

évi Koncertekre 
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kizárólag nyugdíjasoknak rendkívüli kedvezmé-

nyes árú jegyeket biztosítok, és minden egyes 

koncertemen megajándékozom a  közönség 

legidősebb tagját.  Tudom, hogy a  dicsfény és 

pompa nélkül élő emberek életébe a zeném által 

hozott másfél-két órányi boldogság évekig, évti-

zedekig nyomot hagy, vagy akár egész életükre 

is kihatással lehet. Számomra  erőt ad az évtize-

deken át becsületes munka által megrepedezett 

kezek szorítása, a  megfáradt, ráncos arcok mo-

solygása, mert hiszem, hogy Isten a  szívünkben 

lakozik, és közelségét érezzük ezekben a  meg-

hitt, felemelő pillanatokban. 

Hogyan tud regenerálódni, mit csinál szí-

vesen a  szabadidejében, esetleg érdekli-e 

a gasztronómia?

Próbálok a  családommal lenni, olykor kirán-

dulunk, bejárjuk Magyarországot, mert fontos-

nak tartom, hogy a gyermekeim is megismerjék 

azt a  hazát, ahol élünk. Rengeteg szépség van 

az országunkban. Ünnepekkor szoktam segíte-

ni a konyhában, több-kevesebb sikerrel, de egy 

grillezés, egy bográcsozás is rendkívül élmény-

dús kikapcsolódás számomra.

Mikor és hol találkozhat önnel legközelebb 

a magyar közönség?

Másodszorra indítottam útjára a 100 templom 

jótékonysági koncertsorozatomat, így az ország-

ban és a  határainkon túli református, evangéli-

kus és katolikus templomokban, zsinagógákban 

adok majd koncerteket, és próbálom összefo-

gásra biztatni az embereket, és segítséget nyújta-

ni a rászorulóknak, közösségeknek. Egy amerikai 

és egy ázsiai turné áll előttem a közeljövőben, de 

természetesen már most készülök a  12. Buda-

pesti Újévi Koncertre is.

Rendszeresen fellép az EMIH rendezvénye-

in is. Ezt miért tartja fontosnak?

Nagyon fontosnak tartom, hogy ne különböz-

tessenek meg embereket sem vallásuk, sem szár-

mazásuk, bőrszínük alapján. Művészeti tevékeny-

ségemmel, közéleti szerepvállalásaimmal mindig 

szót emeltem a rasszizmus és az antiszemitizmus 

ellen. A zsidó kultúra, hagyomány közel áll hoz-

zám, és fontosnak, támogatandónak tartom azt 

a  küldetést is, amelyet az EMIH célul tűzött ki 

maga elé. Rendkívül tisztelem és nagyra  tartom 

Köves Slomó vezető rabbit, több jótékonysági 

koncertemnek volt már védnöke és fővédnöke. 

A kultúra és a hagyomány ápolása közös ügyünk, 

közös küldetésünk, így ebben társak vagyunk, 

úgy érzem.

Mit üzen az Olajág Otthonok lakóinak?

Jó egészséget és hosszú, boldog, vidám éle-

tet kívánok számukra. Szeretettel hívom őket kon-

certjeimre, és ígéretet teszek arra is, hogy hama-

rosan személyesen is tiszteletemet teszem majd 

az otthonok lakóinál.

Szász Krisztina, Baráth Emma
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Bemutatkozik az újpalotai mentálhigiénés csoport

Van egy nagyon összetartó csoport az újpalotai otthonban, akik amellett, hogy 
egymást támogatva, segítve végzik napi munkájukat, hosszú ideje lojális dolgozói az 
Olajág Otthonoknak. Szeretik a munkájukat, hivatásuknak tekintik a lakók segítését. 
Feltettünk néhány fontos kérdést a csoport tagjainak:

1. Mi ösztönözte, hogy a  segítő szakmák 

közül válasszon? 

2. Mit szeret legjobban a munkájában?

3. Mi a legnehezebb ebben a szakmában?

4. Miért szeret az Olajág Otthonokban 

dolgozni?

5. Ön szerint mi a  legnagyobb ereje az 

Önök hosszú ideje együtt dolgozó csa-

patának?

6. Miért szereti az időseket? 

7. Mit üzen a fiataloknak, akik ezt a szak-

mát szeretnék választani?

Karácson Péter szociális és mentálhigiénés cso-

portvezető

Szüleimtől, különösen édesapámtól mindig 

azt láttam, hogy nagyon sok időt szentel annak 

a  közösségnek, amelyben én is felnőttem. Ez 

a példa  terelt a  segítő szakma  irányába. Fontos 

számomra annak megélése, hogy képes vagyok 

segíteni másokon, és nagyon sok pozitív vissza-

csatolást kapok a munkám során az idősektől és 

kollégáktól egyaránt.

Rendkívül nehéz végignézni lakóink leépülé-

sét, megtartani a  távolságot, az elmúlást feldol-

gozni.

Azt, hogy szeretek itt dolgozni, nagyrészt 

a kollégáknak köszönhetem, úgy a csoport tagja-

inak, mint a többi munkaterületen dolgozóknak. 

Azt gondolom, csapatunk folyamatosan képes 

megújulni, fejlődni. Ebben rejlik az ereje. A  „ra-

gasztó”, az az évek során összegyűlt sok pozitív 

érzelem, ami összeköt bennünket. Ennek tel-

jesítménynövelő hatása  is van. Szükség esetén 

csoportunk képes összefogni és összezárni. Ta-

lán a humor az egyik titok, rengeteget nevetünk 

együtt. A szakmaiság mellett ez az egyik legfon-

tosabb eszközünk: kimozdít, segít továbblendül-

ni, más szemüvegen keresztül láttatja a minden-

napi nehézségeket. Olykor saját magunkon is 

tudunk nevetni. 

Nagyon jó kapcsolatom volt a  nagymamám-

mal, mindig egy biztos pont volt az életemben. 

Talán részben ezért is „ragadtam” az idősgondo-

zásban.  

Mindenkinek, aki ezt a pályát választja, azt ja-

vaslom, csak tapasztalatok birtokában hozzanak 

döntést. Kellőképpen legyenek alázatosak, türel-

mesek. Tapasztalatok szerzésére ajánlom a  kö-

zösségi munkát.

Csoportvezetőként úgy látom, természete-

sen ugyanazok a  folyamatok játszódnak nálunk 

is, mint bármelyik más csoportban. Kölcsönö-

sen hatunk egymásra, de ezek a folyamatok nem 

véletlenszerűek. Csoportvezetőként az én fel-

adatom és felelősségem  ezen történések felis-

merése és szabályozása. Ezt megkönnyíti, hogy 

egy összeszokott csoportot „örököltem”, ahol az 

együttműködés már akkor is jelen volt. Gyakran 

találkozunk munkaidőn kívül is, ami még inkább 

összekovácsol minket. Évente egy alkalommal 

csapatépítő hétvégét szervezünk, amit az intéz-

mény anyagilag támogat. Szintén az intézmény 

jóvoltából lehetőségünk volt szupervízióra, 

amelynek hosszú távú csoportképző szerepe 

volt. Napi szinten esetmegbeszélést tartunk, ahol 
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a feladatok megosztása mellett részletesen átbe-

széljük mind a negatív, mind a pozitív tapasztala-

tainkat, együtt megvilágítva az összefüggéseket. 

Ez azért is tud jól működni, mert a csoport tagjai 

többéves tapasztalattal rendelkeznek a  segítő 

szakmában, a  szó köznapi értelmében vett em-

pátián felül, képesek átlátni összefüggéseket és 

különböző folyamatokat. 

Összességében elmondhatom, hogy követel-

ményeivel együtt, jó érzés egy védelmet nyújtó, 

megtartó erővel rendelkező munkahelyi csapat-

hoz tartozni.

Szabó Sándor szociális asszisztens

Előző munkaköreim már nem nyújtottak meg-

felelő motivációt és a  közeg is egyre rosszabb 

lett, ezért éreztem úgy, hogy váltanom kell, és az 

eddigiekhez képest valami egészen mást kell csi-

nálnom.

Szeretek megoldani olyan problémákat, melye-

ket az idősek már nem tudnak megoldani, esetleg 

régóta gondot okoz nekik. Ezzel viszonylag rövid 

idő alatt jelentős pozitív változást lehet elérni a lel-

ki állapotukban, és ez nekem is nagyon jó érzés.

Nehéz az elmúlást feldolgozni és a tehetetlen-

séget elfogadni.

A  jó, összetartó kollektíva  miatt szeretek itt 

dolgozni, eléggé zökkenőmentesen tudunk egy-

más keze alá dolgozni. A  problémák, feladatok 

nagy részét összefogással oldjuk meg. Megértő, 

toleráns kollégáim vannak, jó a munkahelyi lég-

kör. Kölcsönös a bizalom a feletteseink (szociális 

munkások) és közöttünk. Sokat lehet tanulni tő-

lük. Jó páran olyan szellemiséget képviselnek, 

ami a mai világból már kihalóban van.

Csak türelemmel, alázattal, empátiával és érett 

személyiséggel érdemes ezt a szakmát választa-

ni/művelni. 

Szalay Tamás szociális asszisztens

Gyerekkorom óta szeretek másokon segíteni, 

ezért választottam a  segítő szakmát. Szeretem 

a viszonylagos szabadságot. 

A halál elfogadása, feldolgozása a legnehezebb.

Jó a  közösség, amelyben dolgozom, kölcsö-

nös a tisztelet egymás iránt.

Szeretem az időseket, mert ők még a  „régi 

idők” emberei, szép értékrenddel.

Sok türelem és szakmai tudás kell mindazok-

nak, akik ezt a hivatást választják.

Buresch Anett mentálhigiénés munkatárs

Érettségi után teljesen más irányban kezdtem 

továbbtanulni, de aztán a  kezembe került egy 

tájékoztató a  szociális asszisztens képzésről. El-

végeztem, mert megtetszett, majd jelentkeztem 

az ELTE szociális munka  szakára  is, amit szintén 

sikeresen elvégeztem.

Az előgondozások során bebocsátást nyerek 

a leendő lakók otthonába, és így kicsit az életük-

be is beengednek. Megható az a bizalom, ami-

vel fogadnak. Érdekes belecsöppeni ezekbe az 

egyéni élethelyzetekbe. Egyébként ez a  későb-

bi munkánkban is nagyon fontos: nem szabad 

uniformizálni, mindig az egyénre, az ő egyéni 

élethelyzetére kell reagálnunk. Ezt is nagyon 

szeretem a munkámban, hiszen sosincs két egy-

forma élet, két egyforma ember. A demens rész-

legben pedig az itt élők tiszta, őszinte mivoltát 

szeretem. Nincsenek játszmák, csak az ember, 

minden álságosság nélkül.

Emberekkel dolgozni mindig nagyon ne-

héz. A  segítő szakmában még nehezebb, hisz 

itt valamilyen sérült, elesett csoporttal kell fog-

lalkozni, mindezt úgy, hogy bizalmi, partneri 

kapcsolat legyen közöttünk, miközben egy-

fajta  hierarchikus viszonyt is tartani kell. Idős 

emberekkel dolgozni különösen nehéz, nem 

véletlenül foglalkoznak ezzel a korosztállyal kü-

lön tudományágak. Fontos, hogy mindig meg-

tartsuk a kompetenciahatárokat. Nem beszélve 

arról, hogy a különböző lelki folyamatok kezelé-

se (legyen szó lakóéról, vagy hozzátartozóéról) 

szintén a mi feladatunk.

Fontos a  dolgozóhoz való emberséges hoz-

záállás, a  jó munkahelyi légkör, ami sajnos nem 

minden munkahelyre igaz. 
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Én ötödik éve dolgozom itt, és már az első idő-

szakban nagyon jól esett, hogy a kollégák meny-

nyire elfogadóak, befogadóak. Hamar a  csapat 

teljes értékű tagjának érezhettem magam, ami 

nekem elég szokatlan volt a korábbi munkahelyi 

tapasztalatokból adódóan. Azt hiszem, az ilyen 

mentalitás nagyban függ a  csoport tagjaitól, de 

a  vezetőitől is. Péter és Irénke személyével, sze-

mélyiségével nagyon nagy szerencsénk van. 

Emellett az éves csapatépítő tréningek is jó ha-

tással vannak a csoportkohézióra.

Szakmailag azért szeretem az időseket, mert 

sokszor érdekes megfigyelni a viselkedésüket, re-

akcióikat, egymáshoz való viszonyukat, hogy bizo-

nyos helyzetekben hogyan „működnek”. Magán- 

emberként azért szeretem őket, mert élettapasz-

talatukból adódóan többnyire rendelkeznek azzal 

a humorral és öniróniával, ami igazán érdekes és 

szórakoztató beszélgetőpartnerré teszi őket.

Az oktatásban nem helyeznek elég hangsúlyt 

a  szakma  nehézségeire. Sokan úgy lépnek erre 

a pályára, hogy még nagyjából sem tudják, mire 

vállalkoznak. Azt üzenném nekik, hogy ha szociá-

lis területen szeretnének dolgozni, akkor menje-

nek el önkéntes munkát végezni, ismerjék meg 

kicsit belülről az ilyen jellegű intézményeket és 

„klienseiket”, legyen az bármilyen szociális terü-

let. Ha továbbra is úgy érzik, hogy ez az ő útjuk, 

akkor lépjenek rá bátran, és ne ijedjenek meg 

a felmerülő nehézségektől!

György Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárs

Korábban a  vegyiparban dolgoztam, később 

családi érintettség miatt kerültem erre a területre.

Nagyon érdekelnek az emberi kapcsolatok, 

az emberek viselkedése. Érdekesnek találom, 

ahogy a  lakók egymáshoz, hozzátartozóikhoz, 

vagy épp az itt dolgozókhoz viszonyulnak. Szá-

momra ez a munka nagyon tanulságos és mindig 

tartogat valami újdonságot.

A  legnehezebb dolog, hogy az empátiát ne 

keverjük össze a  sajnálattal, mert azt hiszem, 

hogy a  sajnálattal tesszük a  legrosszabbat. Egy 

segítő szakember nem engedheti meg magának, 

hogy sajnálkozzon, mert ez az eredményes mun-

ka és a lakó rovására is megy. Ami még nagyon 

nehéz a segítő szakmában (nem csak ebben, ha-

nem általában mindegyikben), az a kiégés elleni 

küzdelem. Folyamatosan figyelnünk kell önma-

gunkat, és megelőzni, hogy a  kiégés bekövet-

kezzen. Konkrét nehézség még a  munkánkban, 

mikor a  lakó is, a  hozzátartozó is elvárásokkal 

érkezik, miközben az intézményt is képviseljük. 

Ha  a  szolgáltatások és az elvárások nincsenek 

összhangban, általában azt is a szociális munkás-

nak/asszisztensnek jelzik. Ilyenkor a lakó felé, és 

a hozzátartozó felé is megfelelően kell kommuni-

kálnunk, és a lehető legoptimálisabb megoldást 

megtalálni egy-egy probléma  kapcsán, miköz-

ben együtt kell működnünk a  többi munkaterü-

leten dolgozó kollégákkal is.

Nekem nagyon fontos, hogy itt lehetőségem 

van a  vallásom megélésére minden negatív 

visszhang nélkül.

Csapatunk erőssége leginkább az egymás 

iránti tolerancia, és az, hogy elismerjük egymás 

készségeit, erősségeit. Nem félünk segítséget 

kérni a másiktól, ha valamiben épp ő a jártasabb.

Nagyszülők nélkül nőttem fel, valószínűleg 

nálam az idős emberekkel való foglalkozás egy-

fajta hiánypótlás is. Nem mellesleg én is közéjük 

tartozom…

Csak az válassza ezt a pályát, aki rendelkezik 

a  következőkkel: tolerancia, türelem, maximális 

tisztelet a  másik ember iránt. Ezek alapvetőek. 

Ezen kívül, amit fentebb is írtam: aki erre a pályá-

ra lép, felejtse el a sajnálatot, mert, ahogy sajnálni 

kezdi a másikat, nem fog tudni szakszerű és lé-

nyegi segítséget nyújtani neki. 

Horváth Adél mentálhigiénés munkatárs

A véletlenek tereltek erre a pályára, de nagyon 

szeretem, mert érdekelnek az emberek, szeretem 

a párbeszédet és segíteni jó.

Nagyon nehéz tehetetlenül állni fájdalmakkal 

küszködők mellett.
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Szerteágazó feladataim vannak és nagyon sok 

emberrel foglalkozom az Olajágban, ami nagy 

kihívás és jó érzés megfelelni tudni ennek. Nem 

vagyok régi tagja  a  csapatnak, ezért még nem 

látom igazán az erősségeket, de azt már látom, 

hogy a csoportvezetőnk nagy hangsúlyt fektet az 

összetartásra.

Szeretem az időseket, mert időskorban többet 

számít, mint korábban, hogy ki milyen emberré 

vált élete során, ezért számomra őszintébb em-

beri találkozást jelent időssel beszélni, mint kor-

társsal.

Ez egy nagyon szép hivatás, de sok türelmet 

és nagy lelkierőt igényel, ráadásul még le is be-

csülik. Jól gondolják meg, mielőtt vállalkoznának 

rá.

Leskó Ildikó szociális munkás

Érdekes kihívás volt számomra az, hogy a gye-

rekek után hogyan lehet az idősek számára von-

zóvá tenni egy-egy foglalkozást, mi érdekli őket, 

hogyan lehet időskorban megőrizni a kíváncsisá-

got, fenntartani az érdeklődést.

Szeretem a szabadságot, hogy megvalósítha-

tom, amit szeretnék.

Nehéz látni a fizikai és szellemi leépülést, azt, 

hogy tehetetlen vagy ezekben a dolgokban.

Szeretek itt dolgozni a  mentálhigiénés cso-

port összetartozása  miatt, segítünk egymásnak, 

odafigyelünk a másikra. A csapat erőssége, hogy 

van egy stabil alap, jó főnök, sok-sok éve itt dol-

gozó csoporttagok, sokan szinte a kezdetektől itt 

dolgoznak. Erősség a kitartás, a sok év tapaszta-

lata, az új dolgozóknak megelőlegezett bizalom, 

bizalmi légkör. 

Szeretem az időseket, tisztelem az élettapasz-

talatukat, tisztességüket, hűségüket, stabil érték-

rendjüket.

Emberszeretet, türelem, tolerancia kell ehhez 

a  szakmához, amit anyagilag nem honorálnak 

megfelelően sosem. Ha  ezt elfogadják, és ren-

delkeznek szociális képességekkel, alkalmasak 

erre a hivatásra. 

Makovnyik Bettina szociális segítő

Mondhatnám, hogy családi okok miatt dol-

gozom itt, hisz édesanyám is szociális munkás az 

Olajág Otthonokban, de igazából az egyik itte-

ni lakó hatására  választottam ezt a  szakmát, aki 

nemrég elhunyt. Nem utolsó sorban pedig azért 

választottam, mert úgy érzem, hogy igen széles 

a paletta a szociális szférában és a jogi diplomám 

mellett ezzel a  diplomával több lehetőségem 

lesz elhelyezkedni.

Szeretem a lakókkal folytatott beszélgetéseket 

és azt, hogy soha nem unatkozom.

Nem érzem, hogy lenne nehézség a  munkám-

ban, mindent meg lehet oldani. Biztos lesznek ké-

sőbb nehézségek, de eddig ilyet nem tapasztaltam.

Nagyon jók a  kollégák, ez egy igazán össze-

tartó csapat és mindig jó a hangulat. Szerintem 

Karácson Péter az erősségünk, aki összetart-

ja  a  csapatot, és a  másik nagyon fontos dolog, 

hogy mindent meg tudunk beszélni.

Nem tartom magam filantrópnak, de szeretem 

a tudást, amit az idősek átadnak. Szeretem hall-

gatni az élettörténetüket.

Azt üzenem azoknak, akik segítő szakmát akar-

nak választani, hogy jól gondolják végig, mert ez 

a szakma nem fizet jól, de nagyon hálás. Végtelen 

türelemre is szükségük lesz és nagyon jó hallga-

tóságnak kell lenniük.

Makovnyik Jánosné Irénke szociális munkás

Teljesen egyértelmű volt számomra, hogy se-

gítő szakmát válasszak. Az alapképzésem nővér 

volt, és mikor a  főiskolára  jártam szociális mun-

ka szakra, a szakmai gyakorlatoknak köszönhető-

en már az sem volt kérdés, hogy az idősellátás-

ban szeretnék dolgozni.

Az idősellátás, azon belül is ez a  szakellátási 

forma, a szociális munkának egy nagyon komp-

lex területe. Nehéz, ugyanakkor hálás és változa-

tos feladat. Azt hiszem, én ezt a változatosságot 

szeretem a szakmámban a legjobban.

Idősödő társadalomban élünk, ráadásul ezzel 

párhuzamosan rendkívül megváltozott az idős 
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emberek megítélése. Egyrészt egyre nagyobb 

az igény a  szociális ellátórendszeren belül az 

idősellátásra, egyre nagyobb az elvárás az idő-

sellátásban dolgozó szakemberek felé, másrészt 

a  szociális szférának kell átvennie azt a  bizton-

ságot adó szerepet, azt a védőhálót, amit eddig 

a  család jelentett. Közben persze nekünk az is 

a feladatunk, hogy elősegítsük, hogy a család tá-

mogató funkciója megmaradjon, így sokszor na-

gyon vékony mezsgyén kell egyensúlyoznunk. Ez 

különösen akkor igaz, mikor az intézmény szol-

gáltatásai, a hozzátartozó elvárásai, a lakó vélt és 

valós szükséglete ütközik, nincs meg az egyen-

súly, amit mi, a  segítő szakemberek igyekszünk 

megteremteni úgy, hogy a  felek minél kevésbé 

sérüljenek egy-egy ilyen szituációban. Nagy ne-

hézség még, hogy a  közösségi izolációs hatá-

sok egy bentlakásos intézményben erősen jelen 

vannak, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül. 

Ezeket azonnal észre kell vennünk, és megfele-

lően reagálnunk, mikor valamelyik lakó érintetté 

válik. Tehát amennyire szeretem a  változatos-

ságot, amit a  szakmám ad, ugyanannyira nehéz 

is benne mindig a  megfelelő módon reagálni, 

a megfelelő döntéseket hozni.

Én azóta  dolgozom itt, mióta  megnyitott az 

otthon. Ez ad egyfajta munkahelyi biztonságot is, 

hiszen több kollégával is hosszú évek óta dolgo-

zunk már együtt. Ennek nagy előnye, hogy kö-

zös múltunk van az intézményben, sok szakmai 

kérdést, problémát együtt oldottunk meg, külön-

böző munkafolyamatokat együtt alakítottunk ki. 

Nem utolsó sorban pedig egy összeszokott csa-

pat részének lenni nagyon jó érzés.

Az évek során összeszoktunk, ismerjük egy-

más munkastílusát, konfliktuskezelési stratégiáit 

és nem utolsósorban hasonló az értékrendünk. 

Ezek nagyon fontos dolgok, de ahhoz még min-

dig kevés, hogy igazán jól tudjunk csapatként 

működni. A csoportvezetőnk hozzánk állása, ru-

galmassága és emberismerő képessége az, ami 

segít a mindennapokban is összedolgozni, a fel-

merülő konfliktusokat sérülés nélkül megoldani 

és igazi csapatként működni.

Az évek alatt nagyon sok életutat ismertem 

meg, minden beköltöző magával hozza  a  múlt-

ját, amit megoszt velünk, így kicsit én is a  része 

lehetek. Mivel már hosszú évek óta  dolgozom 

itt a kollégákkal, a lakókkal is olyan bizalmi kap-

csolatot építettem ki, hogy szívesen mesélnek 

és avatnak be az életükbe. Mindegyikük egyedi, 

megismételhetetlen érték.

Mindenképpen csak támogatni tudom a  se-

gítő szakma  választását. Szükség van a  fiatalok-

ra, különösen ezen a területen. Az idős emberek 

nagyon szeretik a fiatalok lendületét, életvidám-

ságát. Aki erre a  pályára  lép fiatalként az min-

denképpen kivételes és ritka dolog, hiszen a fia-

talabb generáció már zömmel az anyagi javakat 

tartja  szem előtt, nagyon ritka  az, aki hivatástu-

datból választ egy szakmát, ami nem is túl jöve-

delmező.

Nagy Mónika szociális asszisztens

Korábban dolgoztam a  Péterfy Kórházban, 

majd óvodában, aztán kerültem ide. Valamilyen 

formában mindig is segítő szakmában tevékeny-

kedtem. Azt hiszem, ez a terület igazán közel áll 

hozzám.

Jó érzés segíteni az idős embereknek és tá-

mogatni őket az új helyzethez való alkalmazko-

dásban, az új közösségbe történő integrálódás-

ban.

Számomra  a  legnehezebb, mikor végigasz-

szisztálom egy lakó leépülésének útját, legyen az 

akár a  dementálódás, akár a  fizikai leépülés fo-

lyamata.

Szeretek itt dolgozni, mert emberséges kö-

zegben tevékenykedem.

Karácson Péter, a csoportvezető, aki összetart 

minket, illetve a csapatépítő tréningeknek is erős 

közösség építő szerepe van. Régebben Galam-

bosné Varga Blanka tartott olyan szupervíziókat, 

amik szintén nagyon jót tettek a  csoportnak. 

Mivel segítő szakemberek vagyunk, a  munkánk 
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része, hogy képesek legyünk a konfliktusokat ke-

zelni, megfelelően kommunikálni és érzékenyen 

reagálni a  másikban végbemenő lelki folyama-

tokra. Ezt nem csak a  lakókkal, de egymással is 

gyakorolnunk kell ahhoz, hogy ne legyenek fel 

nem oldott konfliktusok. Ennek elengedhetetlen 

része az is, hogy feltétlen bizalommal állunk egy-

máshoz.

Szeretem az időseket, mert olyan velük be-

szélgetni, mint egy időutazás. Mikor az életükről 

beszélnek, megismerem a múltjuk egy szeletét, 

azt nagyon szeretem.

Azt üzenem a  segítő szakmát választóknak, 

ha csak tehetik, tanuljanak tovább! Ne elégedje-

nek meg a szociális asszisztens végzettséggel. 

Nagy Viktória szociális asszisztens

Korábban több munkahelyem is volt, több 

területen is dolgoztam, végül egy szerencsés 

véletlen folytán kerültem erre a pályára és meg-

tetszett, ezért maradtam. Már hetedik éve dolgo-

zom itt szociális asszisztensként.

Nagyon jó csapatban dolgozhatok. A közvet-

len kollégáim szinte a második családom és jól 

kijövök a  többi területen dolgozó kollégákkal, 

valamint a lakókkal is.

Olykor nehéz türelemmel lenni egy-egy szi-

tuációban, elvonatkoztatni attól, hogy sokszor 

a  szememre vetett sérelmek és a  negatív meg-

nyilvánulások nem nekem, hanem egy helyzet-

nek, vagy épp a  lakó önnön tehetetlenségének 

szólnak.

Itt az Olajág Otthonban jó a munkahelyi lég-

kör, ami alapvető fontosságú egy munkahelyen. 

Odafigyelünk egymásra. Nagyon jó a főnökünk. 

Azt gondolom, hogy elsősorban neki köszönhet-

jük azt a fajta összetartást, ami az egész csopor-

tunkat jellemzi.

Szeretem az időseket, mert könnyen megtalá-

lom velük a közös hangot. Sokszor nem is gon-

dolnánk, mennyi vidámság és humor lakik ben-

nük, csak elő kell csalogatni. Azt hiszem, képesek 

vagyunk kölcsönösen adni egymásnak.

Ez egy nehéz, de szép szakma. Csak azoknak 

ajánlom, akik igazán türelmesek és empatikusak, 

mert ellenkező esetben hamar bele lehet fáradni. 

Sajnos anyagilag nincs túlságosan elismerve, így 

aki ezt a pályát választja, annak ezzel is számol-

nia kell.

Nkanyimuo Vanda mentálhigiénés munkatárs

A  pályaválasztásban az ösztönzött, hogy már 

gyerekkoromban megtapasztaltam, jól rá tudok 

hangolódni idős emberekre. Azáltal, hogy segí-

tek nekik, sok hasznos és szép dolgot tanulhatok. 

Ezt érzem a küldetésemnek 15 éves korom óta.

Azt szeretem a legjobban, mikor sikerül elér-

nem, hogy egy szomorú, életunt idős embernek 

boldog perceket szerezzek, vagy amikor egy kre-

atív foglalkozás során az idősek flow élményt él-

nek át, és önfeledten, boldogan alkotnak.

Az a legnehezebb, mikor látom, hogy bizonyos 

dolgokat sokkal jobban is lehetne csinálni (en-

nek általában anyagi korlátai vannak, nem csak 

itt, hanem általánosságban mindenhol a szociális 

és egészségügyi szférában), és ettől sokszor te-

hetetlennek érzem magam.

Azért szeretek itt dolgozni, mert megbecsül-

nek, értékelik a tudásomat, ez a munkahely tekin-

tetbe veszi az egészségügyi-, családi helyzete-

met, a vallásomat, és egy olyan közösségen belül 

vállalhattam hasznos munkát, ahol jól érzem ma-

gam.

A csoport erőssége az, hogy a főnökünk egy 

remek ember, és jól tudja mindenkiből a legjob-

bat kihozni, meg persze egymást is megbecsül-

jük, jó fejek vagyunk és remekül alkalmazkodunk 

helyzetekhez.

Azért szeretem az időseket, mert eleve na-

gyon jó kapcsolatom volt a nagyszüleimmel, a fél 

gyerekkoromat velük töltöttem, és a  családunk 

minden idős tagja mindig is jó fej és szeretetre-

méltó volt. Nem voltak velük soha rossz élménye-

im. Gyerekkoromban sok időt töltöttem idősek-

kel a családon kívül is, és mindig jól elvoltunk. Az 

idősek – pláne a demensek – már nem játszanak 
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szerepeket, sokkal egyszerűbb velük kommuni-

kálni, nem kell udvariassági köröket futni, értéke-

lik a nyílt és egyenes beszédet, és ha odafigye-

lünk rájuk. Rengeteget lehet tőlük tanulni.

Azt üzenem a  fiataloknak, hogy csak akkor 

válasszák ezt a  szakmát, hogyha TÉNYLEG SZE-

RETIK az időseket, ha éreznek magukban elhiva-

tottságot. Ha  csak „jobb híján” választják, hogy 

„legyen valami papír”, vagy mert valaki rábeszél-

te, akkor nem fogják élvezni, és hamar kiégnek. 

Ha szeretetből csinálják, akkor nagyon sokat ad-

hat nekik az idősekkel kapcsolatos tevékenység.

Fontos lenne az is, hogy a  fiatalok lelkileg is 

felkészüljenek és komolyan vegyék ezt a munkát.  

Sokszor látszik, hogy a tapasztalatlanabbakat ab-

szolúte váratlanul érik bizonyos helyzetek az idő-

sellátásban.

Fontos azt is tudni a fiataloknak, hogy a segítő 

szakmákból élve be kell érniük egy szerényebb 

életszínvonallal, de valódi kincseik a  túlvilágon 

lesznek.

Szász Krisztina



15

1%, ami sok örömet okoz

Sok örömet okozott a kollégáknak az elmúlt évben az 
Olajág Otthonok dolgozói által felajánlott adó 1%-a. Feltet-

tünk néhány kérdést minden intézményben:

1.  Milyen eszközt kért, és miért, a dolgozók közössége a kollégák által felajánlott 
adó 1%-ából?

2.  Beváltotta-e az eszköz a hozzá fűzött reményeket?
3.  Mit kérnek majd a következő lehetőségnél, és miért?
4.  Jó gondolatnak tartja-e, hogy az EMIH visszajuttatta ezt az összeget a dolgozóknak 

eszközvásárlásra, és miért?
5.  Ösztönözné-e a kollégákat, hogy ajánlják fel ismét az adójuk 1%-át?

Fekete Beatrix takarítócsoport-vezető, Csepel

Munkacsoportunk minden tagja  felajánlot-

ta adójának 1%-át az EMIH részére. Karcher por-

szívót kértünk a könnyebb, gyorsabb és minőségi 

munkavégzés 

céljából. A por-

szívóknak nem 

csak én és 

a  kollégáim 

örültek, hanem 

intézményünk 

g o n d o z o t t a i 

is áldásosnak 

találták a  válto-

zást, illetve üd-

vözölték a  kez-

deményezést. 

É r k e z e t t 

még egy 

szendvicssütő 

is, amely komoly összetartó erőt jelent a csoport 

számára. A  közös étkezés nemcsak a  család-

ban fontos színtere a beszélgetéseknek, hanem 

a munkahelyi közösségben is. Jó érzés úgy dol-

gozni, hogy energiát adó szendviccsel és mentá-

lis feltöltődést adó beszélgetés után vágunk bele 

a napi munkába. A közösség ereje ebben a kez-

deményezésben is jól megmutatkozott. Korábbi 

munkahelyeimen előfordult, hogy bár a munkál-

tató vásárolt munkaeszközt, de a beszerzés előtt 

nem kérdezte meg, milyen eszközt használnánk 

szívesen és jól. Az Olajág Otthonok egyedülál-

ló a  munkáltatók között ezzel az előzékenysé-

gével, amiből mindannyian profitálunk; hiszen 

ki más értene a  leginkább a  porszívóhoz, mint 

maga a végfelhasználó? 

A  tapasztalatok alapján ezért én minden kol-

légámat csak biztatni tudom, hogy amennyiben 

lehetősége van rá, csatlakozzon az adójukat fel-

ajánlók csapatához. Ha  idén is lesz lehetőség 

erre, továbbra  is korszerű gépek beszerzését 

kezdeményezném; egy Karcher gőztisztító gépet 

és egy vízforralót szeretnénk. A gőztisztítóval ko-

runk fertőző betegségeivel – kiemelten a kórhá-

zi fertőzések behurcolásával –szemben tudnánk 

hatékonyabban fellépni. A  vízforraló pedig egy 

kávé vagy tea  elkészítésében nyújtana  segítsé-

get a kollégáinknak. 

Csepeli intézményünk mottója: Együtt 

többre vihetjük, mint egyedül, mert a  sok 

több, mint az egy! 
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Németh Istvánné, mosoda, Törökbálint

A munkáltatónk megkérdezte, hogy a dolgo-

zók által felajánlott adó 1%-ából mit szeretnénk, 

ami kényelmesebbé teszi a  munkakörülménye-

inket. Mi egy mikrohullámú sütőt kértünk, mert 

az előző tönkrement. A  takarítócsoport egy ká-

véfőzőt kapott, amit mindennap használhatnak 

a korábbi kotyogós helyett. A kapott eszközöket 

mindennap használjuk, nagyon gyors és egysze-

rű lett ételeink, italaink melegítése.

Ha  újra  lehetőségünk nyílik rá, a  munkánkat 

elősegítő gépet kérnénk, például egy új, nagy 

teljesítményű vasalót. A gondolat, hogy felajánlá-

sainkból a dolgozóknak visszajuttatnak, építőjel-

legűek, ettől megbecsültnek érezzük magunkat.

Minden dolgozó maga  dönti el, hogy kinek 

ajánlja fel adója 1%-át. Nem szeretek olyan hely-

re adakozni, ahol nem tudom, hogy mire fordítják 

a befolyó összeget. Itt most tudom és látom. Ez 

a  lehetőség a  javunkat szolgálja, ezért ajánlom 

kollégáimnak, tegyék meg felajánlásukat adójuk 

1%-áról a fenntartó egyháznak.

Rózsahegyi Márta, Zugló

OO VIII. intézményében a  mentálhigiénés 

iroda  világításának korszerűsítését, valamint az 

egészségügyi csoport pihenő- és munkaterüle-

teinek átalakítását, bővítését kértük. 

A  mentálhigiénés iroda  világításának átala-

kítása  felülmúlta  az elképzeléseinket, aminek 

személy szerint nagyon örülök; nem kell már az 

asztali lámpáknál körmölnünk sötét téli délutáno-

kon. Az ápolóknál kifejezetten fontosnak tartot-

tam, hogy teljes mértékben elkülönülhessenek 

a  pihenő- és munkaterületeik, megfelelő körül-

mények között tudják fogadni a hozzájuk fordu-

ló lakókat, illetve megfelelő körülmények között 

tudjanak például vért venni. A jelenlegi kialakítás 

mindennek maximálisan megfelel. 

A  mentálhigiénés irodában tulajdonképpen 

egyetlen komoly gond maradt, ez a nyári hőség. 

Mivel nagy örömünkre a csoport létszáma a dup-

lájára  nőtt, továbbá itt került elhelyezésre az 

irodagép, ezek hátulütőjét, a  fokozott hőséget 

és levegőtlenséget is érezzük nyaranta, ezért na-
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gyon reménykedünk abban, hogy idén sor kerül-

het a klíma felszerelésére. 

Kiváló gondolatnak tartom a  lehetőséget, 

hiszen ezek a  beruházások mind a  lakói, mind 

a  dolgozói elégedettséget, valamint az ellátás 

színvonalát is emelik, egyúttal javítják az intézmé-

nyen belüli hangulatot. 

Természetesen ösztönözném kollégáimat, ki-

váltképp azokat, akik egyébként egyáltalán nem 

ajánlanák fel adójuk 1%-át, esetleg nem is foglal-

koztak a gondolattal. 

Tariné Poszlovszki Tamara  részlegvezető 

ápoló, Törökbálint

Olyan eszközöket kértek a dolgozók, amelyek-

nek nagy hasznát veszik munkájuk során, illetve 

kellemesebbé teszik a munkakörülményeiket. Az 

ápolók öltözőszekrényt kaptak, amely határozot-

tan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, remél-

jük, hosszú ideig élvezhetjük a hasznukat.

Nagyon jó gondolatnak tartom/tartjuk a  fel-

ajánlott adó 1%-ából való visszafordítást, mert 

így az általunk felajánlott összeget valóban ránk 

fordítják.

Mindenképpen ösztönözném a  kollégákat – 

bár a pozitív példa miatt erre talán nincs is szük-

ség.

Batai Bence szociális asszisztens, Zugló

Az Olajág Otthonok VI. számú intézményének 

kollégái a dolgozók által felajánlott adó 1%-ából 

az öltözők felújítását és vízforralót kértek. Fon-

tosnak tartjuk, hogy az itt dolgozók kényelmes, 

praktikus körülmények között készülhessenek fel 

a napi munkavégzésre, valamint szellemi felfris-

sülést szerezzenek egy finom, nyugtató tea elfo-

gyasztásával.

Elégedettek vagyunk, maximálisan ki tudjuk 

használni a kapott eszközöket.

A  következő lehetőségnél egy klímát szeret-

nénk kérni az irodánkba. Nagy a csoportlétszám, 

és az irodánk délnyugati fekvésű, emiatt igen 

meleg a nyári időszakban.

Természetesen nagyon jó ötletnek tartom, 

mert ezekkel az eszközökkel még kényelmeseb-

bé varázsolhatjuk a munkahelyi környezetünket, 

ezáltal az itt dolgozó emberek is vidámabban és 

nagyobb lelkesedéssel végzik a munkájukat.

Minden további nélkül javaslom a  kollégák-

nak, hogy ajánlják fel adójuk 1 %-át.
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A csepeli lakóközösség nem csupán a szó ha-

gyományos értelmében alkot közösséget. Ennél 

jóval többről van szó. Az intézményt teljes mér-

tékben az otthonuknak tekintik, s mint családta-

gok, időről-időre örömet szereznek egymásnak. 

Ennek szellemében került tökéletes hangzású 

hangtechnika az ebédlőbe, rózsalugas, kerti bú-

torokkal a kertbe, újultak meg és kaptak funkciót 

közösségi szabadidős helyiségek, s még sorol-

hatnánk. A  legújabb kincsünk a  mozgáskorláto-

zottak szállítására is alkalmas Ford Tranzit kisbusz, 

mely 2019.03.20-án került átadásra  a  Lakói Ér-

dekképviseleti Fórum számára, akik a lakóközös-

séget képviselték ezen 

ünnepi alkalmon is. 

Megemlékeztünk Vans 

Deziderné, Gizi néniről 

is, aki lehetővé tette, 

hogy a  közösség ezzel 

a  járművel gazdagod-

jék, s aki sajnos már 

nem lehet közöttünk. 

Az összefogást mu-

tatja  az is, hogy a  cse-

peli lakók már 2018-

ban szép számmal 

kérték fel hozzátarto-

zóikat az adó 1% felajánlására is, melyből biliár-

dasztal és további társasjátékok kerültek beszer-

zésre. Az idén ismét nagy a mozgolódás, lelkesen 

újságolják a sikereket, tervezik, hogy mi kerüljön 

az idén beszerzésre. Példaértékű az összefogás.

Szász Krisztina

Mozgáskorlátozott busz Csepelen
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Hurrá! – Színház – Szalkai Jánosné Zsuzsi verse
Új otthonunk elintézi: színházjegyet lehet venni.
Ötszáz pengőért mehetünk, Nemzetibe szól a jegyünk.
Összejött vidám csapatunk, elvitt minket saját buszunk.
Mi tagadás: mind korosan, bedöcögtünk komótosan.

Az építményt megcsodáltam, itt még magam sosem jártam. 
Üvegfalú üveglift - vitt fel az emeletig.
Liftből kitekintve csoda: előttünk a panoráma.
Rálátni a Dunára, a sok környékbeli házra.
Előtér is hangulatos: üveglapú asztal csillog-villog…

Bemenvén a nagyterembe, szemem a mennyezetre szegezve óriás kristálycsillárt látni, 
Mintha színes szikrákat szórva lógott volna, nem tudtam a szemem levenni róla!
Az ülőhelyek kényelmesek, aki álmos elszendereg.
Na de nem aludni jöttünk ide! A függöny lassan felemelve…
A színészek megjelennek, minden szem rájuk mered.

A Körhinta darabot játsszák nekünk, mi színpadi átdolgozásra került.
A moziban láttam régen, témáját most felidézem:
Ódon falusi élet zajlik e darabban, Búcsút tart a falu apraja-nagyja.
Petróleumlámpa, a falra akasztott… száz éve bizony még ez világított.
Karikás ostort csattogtattak, céllövöldében durrogtattak, mézeskalács-szívet nagy becsben tartottak.
Szerelem zálogául lányoknak ezt adtak.
Tánc közben a rakott-szoknya lebben, körhinta is forgott ebben.

Szerelmi történetről szól a színdarab.
A kapzsi gondolat, a pénzsóvárgás miatt
Két szerető szív majdnem megszakadt…
Bonyolódik ám az élet, de semmi sincs veszve:
Minden jó, ha jó a vége!

Minden jónak egyszer vége, mehettünk haza estebédre!

Leskó Ildikó programszervező

Színházlátogatás

A Körhinta című előadást az új Nemzeti Színházban néztük meg újpalotai lakóinkkal. 
Mindenkinek nagyon tetszett a  darab, egész hazaúton arról beszélgettünk. Egyik 
kedves lakónk, Szalkai Jánosné Zsuzsika is a darab hatása alá került. Másnapra már 
versbe is foglalta érzéseit. Olvassák szeretettel eme élménykölteményt:
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2019-et újév-

köszöntő mulat-

sággal nyitottuk 

meg, és farsang 

alkalmából is ze-

nés rendezvényt 

tartottunk Seres 

József közremű-

ködésével, akit 

lakóink nagyon 

szeretnek, ezért 

hónapról hónap-

ra elhívjuk muzsi-

kálni. Mindig sokan gyűlnek össze ezen esemé-

nyeken, hiszen Józsi minden alkalommal remek 

hangulatot varázsol, a  régi slágereket mindenki 

ismeri, így együtt tudnak énekelni, néhányukat 

pedig még a  táncparkett-

re is fel tudjuk csalogatni. 

Farsang kapcsán sok ha-

gyomány él hazánkban, az 

egyik ilyen a  jelmezbe öl-

tözés, ezért néhány lakón-

kat sikerült meggyőznünk, 

hogy maskarát öltsenek. 

A másik elmaradhatatlan szokás pedig a fánkevés, 

így mi is ezzel a  finomsággal készültünk 

a  résztvevőknek, 

akik nagyon 

örültek az édes-

ségnek.

Továbbra  is 

s z e r e t n é n k , 

ha  lakóinknak 

nem csak az in-

tézményen belül 

lenne lehetősé-

gük szabadide-

jük eltöltésére, 

2019 - Programok  – Mátyás tér

Mátyás tér az új évben

Új év köszöntött a  Mátyás tér lakóira  is, és januártól ismét szeretnénk minél 
változatosabb programokkal színesebbé tenni mindennapjaikat, és igyekszünk 
olyan foglalkozásokat szervezni, amelyeken továbbra is örömmel vesznek részt.
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így ebben 

az évben 

is rend-

s z e r e s e n 

m e g y ü n k 

kirándulni. 

A  téli idő-

szakban fő-

képp a  bu-

d a p e s t i 

múzeumo-

kat látogat-

juk, hiszen 

ahogy jön a szép idő, úgyis a szabadba kívánko-

zunk majd. Idén a Magyar Kereskedelmi és Ven-

déglátóipari Múzeum és a Rendőr Múzeum volt 

a  két legemlékezetesebb kirándulásunk eddig. 

Az MKVM nagyon tetszett lakóinknak, mert amel-

lett, hogy gazdag kiállítási anyaggal rendelkezik, 

vannak interaktív részei is, ahol lehetőségünk volt 

egy kicsit játszani, illetve meglepő volt azt tapasz-

talni, hogy bizony néhány dolgot, amely nekik 

még mindennapi használati tárgy volt, ma  már 

múzeumban állítanak ki. A  Rendőr Múzeumban 

szintén sok érdekes dolgot láthattunk, és egy na-

gyon tartalmas tárlatvezetésen vehettünk részt, 

mely során régi bűnesetek részleteit ismerhettük 

meg. Egy kicsit betekintést nyerhettünk a  nyo-

mozók munkájába és a rendőrség történetébe is. 

Fotózkodhattunk Kántorral, a kivételes tehetségű 

nyomozó kutyával, akinek életéről könyvet írtak 

és sorozatot is forgattak.

Idén is heti rendszerességgel járnak hozzánk 

a Wesley János Óvoda apróságai, akiknek lakó-

ink minden alkalommal nagyon örülnek. A gye-

rekek hétről hétre egy kis műsorral készülnek, 

az aktuális hónapnak, ünnepnek megfelelően, 

utána pedig szívesen beszélgetnek és mesélnek 

lakóinknak, miközben együtt színeznek, kézmű-

veskednek.

Sütő-Nagy Kinga
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Sokan voltunk, csak úgy zengett a kápolna az 

együtt énekléstől. „Jövünk majd máskor is!” – 

ígérték a gyerkőcök. Szeretettel visszavárjuk őket!

Hagyományos újévi koncertünkön a meghívott 

vendég Szabó Taylor István pánsípművész volt. 

Ez a nem mindennapi hangszer újból elvarázsolt 

mindenkit. Nem titok, hogy a művész nem először 

játszik otthonunkban. Műsora most is remek volt, 

a Volt egyszer 

egy Vadnyu-

gat című film 

zenéje – mint 

nyitószám – 

telitalálatnak 

b i z o n y u l t . 

A  csendet 

vágni lehe-

tett, léleg-

zet-visszafojt-

va  hallgattuk 

ezt az ikoni-

kus számot.

A műsor végén a művész megidézte Elvis Pres-

ley-t is, akinek egyik híres dalát a megszólalásig 

hasonló hangon adta  elő. Búcsúzóul vastapsot 

kapott.

A farsangi bálunk igazi jó buli volt!

A  bál elején a  banyák seprűvel, partvissal 

a kezükben táncoltak. Aztán jött Antonius és Kle-

opátra, akik nagy tapsot kaptak, hiszen tetőtől 

2019 - Programok  – Újpalota

Zene, zene, zene

A Munkácsy Mihály Általános Iskola másodikosai egy kis műsort és sok finom sütit, 
szép dalokat hoztak nekünk. Mi pedig gyümölcslével, rágcsálnivalóval készültünk.
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talpig saját készítésű volt 

a jelmezük. Tibi bácsi mint 

Boyszolgálat hűségesen 

hordta a bőröndöt elegáns 

kabátjában. Ha rajta múlik, 

a házban ezentúl senkinek 

sem kell cipekednie. Végül 

a  mentálhigiénés csoport 

katonai szakasza  masíro-

zott be. 

A  jelmezeseket egy kis 

aprósággal jutalmaztuk, 

aztán vidám tánc vette kez-

detét.

A céljuk az volt, hogy egy kis ötórai tea-han-

gulatot varázsoljanak lakóinknak. Beszélgetés-

sel, játékkal, finom sütikkel készültek. Meséltek 

a  munkájukról, mi is meséltünk az itteni életről, 

sakkoztunk, versenyautóztunk. Játszottunk „Ki 

nevet a  végén?” társasjátékkal, 

receptet cseréltünk, farsangi fotó-

kat mutattunk, kis- és nagykutyát 

simogattunk. (A fiatalok közül ket-

ten is elhozták házi kedvencüket.) 

Hamar és zajosan röppent el a két 

óra, a  végén pedig alig győztük 

elhozni a  sok társasjátékot, plüs-

sállatot és teát, amivel megaján-

dékoztak bennünket.

Köszönjük a  főszervezőnek, 

Murinai Szilvinek, hogy elhozta ezt 

a vidám, lelkes, dumás, tisztelettu-

dó, nyitott kis csapatot. Mivel ők is mosolyogva, 

vidáman mentek el, bízhatunk abban, hogy mi 

sem untattuk őket!

Leskó Ildikó programszervező

Egy vidám szerda délután

Február utolsó szerdáján a General Electric, röviden GE amerikai vállalat különböző 
munkaterületén dolgozó fiatal alkalmazottai látogattak el hozzánk.
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Szentendre – kirándulás

Új évi első kirándulásunk Szentendrére vitt 

minket, a szépen felújított Ferenczy Múzeumba, 

amely, hála  Istennek, teljesen akadálymentesí-

tett. Az időjárás is kellemes volt, egy keveset még 

a Duna-korzón is sétálhattunk.

Beethoven-kiállítás és 
Óvodamúzeum – Martonvásár

Február elején régi kívánságunk teljesült, Mar-

tonvásáron megnézhettük a Beethoven-kiállítást 

a  Brunszvik-kastélyban. Arra  is maradt időnk, 

hogy a kastély mellett nemrég megnyílt óvoda-

történeti kiállítást megtekintsük.

Táncterápia

Az új évben folytatódik senior táncfoglalko-

zásunk is, amely a  kápolna  felújítása  miatt szü-

netelt. Az elmúlt pár alkalommal az érdeklődők 

száma megemelkedett. Köszönjük, hogy számít-

hatunk erre a lehetőségre minden hónapban!

Ovisok

Óvodások látogattak el hozzánk márciusban, 

mindenkit megörvendeztettek vidám jelenlétük-

kel. Mesék és játékok közben vontuk be az alka-

lomba a lakóinkat is.

2019 - Programok  – Csepel
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Farsangi bál

Március 15.

Nemzeti ünnepünk megünneplésében segí-

tettek a Vermes Miklós Általános Iskola  felsősei. 

Színvonalas és gazdag műsorukkal méltó emlé-

ket állítottak a forradalmi időknek. 

Farsangi bálunkat idén is megtartottuk, a Kon-

dér-kör ebből az alkalomból is kedveskedett, 

friss túrófánkkal ajándékozva meg a résztvevőket. 

A  táncos hangulat végig kitartott, köszönet a  jó 

zenékért Geburth Sándornak!

Purim

Idén Kovács Gergővel ünnepeltük a purimot, 

hámántáskával, borral és szőlőlével. A  hajdani 

csoda emlékezete most is élő – erre hívta fel a fi-

gyelmet az előadó is.

Sztanev Zsolt
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2019 - Programok  – Törökbálint

2019. év eleji programok

A  2019-es év izgalmas kirándulással kezdődött. Január második hetében 
a  Bélyegmúzeumban jártunk, ahol a  világon egyetlen helyen látható 
ekkora mennyiségű és összetételű bélyegmennyiség. 

Januárban új programként megjelent a Szín-

ház az egész világ… 

Az érdi Földrajzi Múzeumban egy szép kiállí-

tást láthattunk. A Filmklub keretén belül újra kü-

lönleges tájakra juthattunk el.

Februárban farsangot rendeztünk, fánkkal és 

forralt borral színesítve az élményt. Élőzene mel-

lett bátrabb lakóink és dolgozóink felvonultak 

a jelmezeikben. 

Sikerült eljutni a  várva  várt Szépművészeti 

Múzeumba, ahova  már hónapok óta  terveztünk 

kirándulást. Lakóink nagy örömére elmentünk 

a Vásárcsarnokba, ahol lángossal és sörrel jutal-

mazták magukat.

Lakóink márciusban Kozák Márta Operanagy-

követ előadását várták újra  nagy örömmel. 

Versklub keretén belül emlékeztünk meg március 

15-ről. 

Kovács Gergely 

rabbi előadását 

a  purimról kíván-

csisággal és ér-

deklődve hallgat-

ták. 

A  diósdi Rádió 

és Televízió Múze-

umban színvona-

las tárlatvezetéssel 

ismerkedtünk meg 

a  rádió- és televí-

zióadások műkö-

désével, a  sok kü-

lönleges technikai 

megoldással.

Tálas István Ferencné, Margó
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Az A épület Társasklubja a játék örömére hívja fel 

a figyelmet. Az asztalt körbeülve a résztvevők vidám 

közös pillanatokat szerezhetnek egymásnak a játék 

során. A  kártyajátékok mellett Activity, Gazdálkodj 

okosan! társasjátékok váltják egymást kéthetente. 

A  B épületben a  Nosztalgia-terasz keretein be-

lül Kvízklubot is tartanak, amely játékos agytorná-

val bővíti az együtt töltött idő minőségét. Egyszerű 

módszerek, amellyel fiatalon tartható a  memória. 

„Tesztelje figyelmét és egyéb képességeit a követ-

kező havi programon!”

A  C épületben Moziklub várja  heti rendszeres-

séggel a filmkedvelőket. Lakók és dolgozók együtt 

választják ki a filmet, amelyet a kis társalgóban, vá-

szonra  vetítve néznek meg. Otthonos retróérzés 

lengi be a teret.

A D épületben Nyugdíjas Akadémia  indult heti 

rendszerességgel. Völgyesi József témavezető la-

kónk, biológia-kémia  szakos tanár tudományos is-

meretterjesztő témákból tart előadásokat. A Nyug-

díjas Akadémia  lehetőséget teremt arra, hogy 

a  jelentkezők felfrissítsék gondolataikat, és aktívan 

kikapcsolódjanak. 

Csécsi Zsófia programszervező

2019 - Programok  – Zugló

„Egy mindenkiért, mindenki egyért!”

Idén minden épület új klubbal készült lakói szórakoztatására. A  Mentálhigiénés 
Csoportok tagjai gondos figyelemmel állították össze programjaikat. Szeretnénk, 
ha  a  lakók összefogása  mellett a  szabadidős tevékenységekre is több lehetőség 
kínálkozna.

Idén meghatározó 

élmény volt az újonnan 

megnyílt Szépművészeti 

Múzeum meglátogatá-

sa minden résztvevő szá-

mára. Bizonyítja ezt, hogy 

négy alkalommal is meg-

telt ez a  programunk. 

Különös érdeklődésre 

tartott számot a hetven év óta először újra  láto-

gatható híres román csarnok. Lakóink beszámo-

lói alapján a múzeum többi újjászervezett kiállítá-

sa is európai színvonalról tanúskodik.

Januárban a MÜPA Üvegtermében Varga Eri-

ka  (klarinét) és Bácsi Tamás (zongora) hangver-

senyét hallgattuk meg a  Hangulatkoncertek 

sorozatban. Erre az alkalomra mozgáskorlátozot-

tainkat is elvittük egy speciális, emelős busszal. 

Mozart klarinétversenye ezen a különleges hely-

színen nagy élmény volt lakóinknak. 

Balogh Péter programszervező

Múzeum és koncertlátogatás
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A  bejelentkezés után a  gyárban kedves fo-

gadtatásban volt részünk. A  bejáratnál védőfel-

szerelést is kaptunk, sisakot és védőszemüveget. 

Szép nagy előadóterembe vezettek minket, ahol 

már volt egy fiatalabb generációhoz tartozó cso-

port. Együtt meghallgattuk az előadást, amely-

nek során bemutatták a gyár történetét, fejlődé-

sét és működését. Egy rövidfilmben lejátszották 

a  gyártási folyamatot. „Jó volt, mert így össze 

tudtuk foglalni magunkban, mit szeretnénk job-

ban megfigyelni” – mondta el véleményét Kujbus 

Györgyné.

Két csoportra osztották a társaságunkat. Min-

den csoport kapott egy idegenvezetőt, aki el-

magyarázta, mit látunk, milyen művelet folyik 

a  gyárban. Az egyik csoport rövid túrára  ment 

a szerelőműhelybe, a másik csoport pedig, akik 

a  hosszabb sétálást választották, a  gyár terüle-

tén mindkét üzemet bejárhatták, megnézhették. 

A  hegesztőüzemet, 

a  sajtolást, hogyan 

lesz a  beérkezett 

lemezből ajtó, mo-

torháztető, egyéb 

karosszéria-elem 

stb. A  hegesztő 

gyártósoron megis-

merkedhettünk az 

ügyes hegesztő ro-

botok precíz mun-

kájával. „Ijesztő volt 

látni azt a rengeteg 

robotot, pontosan 

tudták a  dolgukat, amire beprogramozták őket. 

Hatalmas élmény volt látni mindezt, amit idáig 

csak a tévében láthattam.” – gondol vissza lelke-

sen Pócsai Andrásné.

Európán kívül Ázsiában, Japánban, Dél-Ame-

rikában, Óceániában, sőt még Afrikában is ma-

gyar gyártású Vitara  és SX4 S-Cross modellek 

futnak az utakon.

Tátott szájjal, kíváncsi szemekkel sétáltunk 

végig a  gyáron, de emellett nem tudok elmen-

ni: a munkafázisok egypercesek. Egy-egy szalag 

mellett tevékenykedő munkásnak ennyi idő alatt 

kell elvégeznie a ráeső feladatot, amely néhány 

csavar meghúzásától kezdve a kormány beszere-

lése is lehet. A  lényeg az, hogy tartsa a tempót, 

mert különben borul az aznapi terv. Illés Elemér 

így gondol vissza: „Még mindig hatással van rám 

az ott szerzett élmény, ha  csak visszagondolok. 

Tetszett a rend, a pontosság, a dolgozók ráhan-

goltsága  a  feladat-

ra.” 

A  Bazilika  lábá-

nál, egy patinás étte-

remben ebédeltünk. 

A napunkat zserbós, 

csokiöntetes pala-

csintával zártuk. 

Csécsi 

Zsófia prog-

ramszervező

Élményprogram

Egy éve vártam erre a napra, hogy a  lakókkal elmehessünk a Magyar Suzuki gyár 
látogatására, és február végén végre megvalósult. Lehetőséget kaptunk, hogy 
megmutassák nekünk, hogyan is készül a „mi autónk”. A programbuszos esztergomi 
kirándulásra sokan jelentkeztek. Egy óra alatt megérkeztünk úti célunkhoz, közben 
hegyeken-dombokon át utaztunk, néhol még a havazás nyomai is láthatók voltak.
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A  tavasz-

tündér, a  négy 

évszak, asztro-

lógus, Sehere-

zádé, spanyol 

donna, svájci 

nő, Piroska  és 

a  farkas, no 

meg 

a  nagymama  vonultak be méltóság-

teljesen, Piroska  még egy táncot is 

ellejtett a  nagyérdemű előtt. A  mas-

karások egyéni zenéjükre vonultak 

be, a  közönség nagy tapsa  kíséreté-

ben. Csodás, színes felvonulás volt, 

amelynek végén minden jelmezes-

nek elismerő díszoklevelet osztott ki a csillag és 

a csillagász – azaz a két programszervező. A Pat-

rona Hungariae Leánygimnázium növendékei is 

elfogadták meghívásunkat, s egy modern cso-

portos táncprodukcióval, látványos elemekkel 

fokozták jókedvünket.

A farsangi fánk és a narancsos bor is ízlett min-

denkinek. A bál csúcspontja a  tombola kisorso-

lása volt. Amikor elfogytak 

a  nyeremények, folytatód-

hatott a  táncos mulatság, 

amelyhez a  kitűnő zenét 

Erika és László szolgáltatta.

Csécsi Zsófia, Balogh 

Péter programszervezők

Tavaszváró farsangi mulatság

Zuglóban idén is nagyszabású rendezvény volt lakóink farsangja, amelyet a jelmezes 
felvonulás tett felejthetetlenné. A farsang a vidámság, derültség és jókedv időszaka, 
amelyről vállalkozó kedvű lakóink gondoskodtak.
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Bemutatkoznak önöknek egy nem hétközna-

pi csoport, a Pókerklub tagjai: Eta, Ica, Anikó, Iza, 

Marika, Andris. Kilenc évvel ezelőtt ismerkedtek 

meg a póker kártyajátékkal, amelyet minden hét-

főn játszanak, egy alkalmat sem kihagyva. Itt nem 

Armani öltönyben ülnek a lakók, és az elenged-

hetetlen fekete napszemüveg sincs rajtuk. Egy-

szerű hölgyek és urak, akik már profin űzik a játé-

kot. Nyerni jó, de a biztonságérzet, amit kapnak 

egymástól, hogy hétről hétre összeülnek és ját-

szanak, még jobb. Berlinger Eta a csapat koordi-

nátora: „Sokat jelent nekem ez klub. Hobbit, élet-

érzést, családot.” Ujj Gézáné így gondol vissza: 

„Feldobja  az embert! Nem tagadom, szeretek 

pókerezni, pedig 80 éven már túl voltam, ami-

kor megtanultam, de egy cseppet sem bánom.” 

Altmann Andris: „Változatos játék, többször volt 

pókerem, színsorom. Az izgalom mindig ott van 

a levegőben, blöfföljek vagy emeljek, a zsetonok 

csilingelése…”

Egymásra  való figyelést és összpontosítást 

igényel a játék, spontán reakcióknak is helyt ad. 

Közben pedig új élményeket, tapasztalatokat és 

felismeréseket tesz lehetővé. Nincs késő megta-

nulni, a tagok lelkes tanítók is – aki kedvet kapott, 

csatlakozzon hozzájuk!

Csécsi Zsófia programszervező

Március elején az 

érkező tavaszt zenés 

nosztalgiadélután ke-

retében, Jákó Kriszti-

na  és Virág József 

csodás muzsikájával 

üdvözöltük. A  közel-

gő nőnap alkalmából 

József Attila  soraival 

köszöntöttük a hölgyeket, és finom süteménnyel, 

narancsszörppel kínáltuk kedves lakóinkat.

Balogh Péter programszervező

Pókerarcok

Tavaszköszöntő
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Tisztelt lakóink!

Az Olajág Magazin minden lapszámában elhelye-

zünk egy keresztrejtvényt, amellyel játékra invitál-

juk Önöket. Azon játékosok egyike, akik bedobják 

névvel, intézménynévvel és apartmanszámmal 

a rejtvény helyes megfejtését a magazin megje-

lenését követő egy hét folyamán a portán elhe-

lyezett gyűjtődobozba, egy ajándékkal lesz gaz-

dagabb.

Jó rejtvényfejtést, sok szerencsét kívánunk!

A decemberi keresztrejtvény megfejtői közül 

a szerencsés nyertesek:

Zugló: Dóka Anna

Mátyás tér: Szabó József

Törökbálint: Harsányi Zsuzsánna

Csepel: Kaczor Lászlóné

Újpalota: Taskó Béláné

Név:        

Intézmény: 

1. Előadói emelvény (akár tanári is), átvitt 
értelemben egyetemi tanszék régiesen

2. Rózsaszín virágú tavaszi díszcserje

3. Van egy púpú és két púpú...

4. Hajnali csapadék a leveleken

5. Kislányok hajában mutatós dekoráció

6. Kerti eszköz, többek között fűvágáshoz

7. Keleti eredetű, zenére történő mozgásforma

8. Tisztálkodásra alkalmas helyiség

9. Fejre tehető női ruhanemű, mely nyakbavaló is lehet

10. Facsoport vagy más néven pagony, rengeteg

11. Szürke rágcsáló megfogására alkalmas szerkezet

12. Ravaszdi kalapos növény


