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„...ami 
megtörtént, 
azt nem szabad 
bánni...”  

Balczó András

„Nagyon jó érzés  
fogott el, hogy ez  

a sok ember értünk  
adja nemcsak a munkáját, 

megértését, segítségét, 
szeretetét, de a vérét is.„  

Visky Éva

„...szerencsések vagyunk, 
hogy ilyen összetartó és 
segítőkész kollektíva tagjai 
lehetünk...”  

Csiki Nóra

KELLEMES ÜNNEPEKET!
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Szeretettel köszöntöm Önöket ez évi negyedik lapszámunk megje-
lenése alkalmából. 

Az elmúlt időszak sem telt el sikerek nélkül. 

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) „Tudom, hogy van jogom 
2019 „Egymásra figyelve” címmel pályázatot hirdetett a  szociális 
bentlakásos intézményekben élők és az alapszolgáltatásban része-
sülők részére. A pályázatra 485 pályamű érkezett. Szabó Péterné 
Cservenkai Mariann, törökbálinti lakónk 2. helyezést ért el. Őszin-
tén gratulálunk és kérjük, maradjon ilyen aktív, tartsa meg rendkívül 
pozitív gondolkodásmódját, mellyel sok örömet okoz lakóknak és 
dolgozóknak egyaránt.

Az Olajág Otthonok csepeli konyhája nagyon szép eredményt ért el 
a NÉBIH és a KÖZSZÖV közös szervezésben megrendezett 7. Közét-
keztetési Szakácsversenyen. Elismerésünk Szekeresné Soltész Bea 
ötletgazdának és csapatvezetőnek, Hunyadi Jolánnak, Karakas Sán-
dornak és Szabó Ildikónak. Nagyon büszkék vagyunk rájuk és kér-
jük, hogy jövőre is vegyék fel a kötényt, mutassák meg, hogy milyen 
kiváló ételeket tudnak készíteni.

Idei utolsó kiadványunk akaratlanul is az adni akarás, a tenni vágyás, 
az önzetlenség jegyében született meg. Olvashatnak sok lakónkról, 
akik új hivatásuknak tekintik közös otthonaink környezetének még 
szebbé tételét, dolgozókról, akik fontosnak tartják, hogy segítsenek 
másoknak, ezért „vérüket adják”.

Szeretném ezen a  fórumon is megköszönni 
a közösségünk minden tagjának – lakóknak, 
dolgozóknak egyaránt – hogy melegséggel, 
összetartozás érzéssel töltik meg az intézmé-
nyeket, ettől válnak igazi otthonokká, lesznek 
többek, mint egy lakó- vagy munkahely. Ma-
tos Lívia csepeli kolléganőnk alkotása a leg-
szebb kifejezése ennek az érzelmi töltetnek, 
mely megmutatja, hogy az Olajág Otthonok 
igazi kötődést jelent.

Az év végi ünnepi időszakra sok szeretetet, 
örömet, jó egészséget, színes mindennapo-
kat kívánok minden kedves lakónknak és dol-
gozónknak!

 
 

dr. Szirmai Viktor  
főigazgató
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kásokból, pl. 

k u l c s c s o n -

tom törtem, 

bordám lát-

ta kárát an-

nak, amikor 

egy ló átfor-

dult rajtam, 

de az volt 

a  szerencse, 

hogy nem 

a  nyereggel 

vagy a  mar-

jával, hanem 

a farával, ami 

azért puha 

volt. Az azon-

ban, hogy 

a b b a h a g y -

jam az öttu-

sát ezek miatt a  sérülések miatt, soha nem for-

dult meg a fejemben. Aztán minden különösebb 

indok nélkül elkezdtem atletizálni, középtávot 

futni még Nyíregyházán, és ahogy korábban is 

említettem nagy hatással volt rám az, hogy a Be-

nedek Gábor öttusában világbajnokságot nyert. 

Akkor azt gondoltam, „ha ő igen, akkor én miért 

nem?” És itt eldőlt a sorsom, öttusázó lettem.

A Bánk bánban a Bordalban van, hogy „Gon-

dolj merészet és nagyot, s tedd rá éltedet!” Én 

is így tettem, amennyire 

akkoriban Nyíregyházán 

lehetett, mert ott még 

csak háromtusa volt ak-

kor, úszás, futás és pisz-

tolylövés.

16 éves koromban 

a  Magyar Honvédelmi 

Sportszövetség (MHSZ) 

egyik lövésze, aki abban 

a  bérházban lakott ahol 

mi is, Milotai bácsi adott 

nekem egy pisztolyt.  Otthon az egyik fiókban 

a füzeteim és könyveim között lapult a P38 min-

tájú német szolgálati pisztoly és a hozzá tartozó 

lőszerek. Hetente 2-3 alkalommal kimentem Nyír-

egyháza határába, ahol földsáncok voltak, a lak-

tanya mögötti 

lőtérre. Lőtáb-

lámat leszúrtam 

és ott gyakorol-

tam. 

 A vívással 

nagyon soká-

ig gondom 

volt, ezért azt 

az egyszerű 

megoldást vá-

lasztottam, amit 

életem során 

már többször 

is megtettem, 

hogy elkezd-

tem kétszer 

annyit vívni, 

mint amennyit 

korábban vív-

tam, illetve 

mint amennyit 

a sporttársaim vívtak. Heti 6 alkalommal vívtam, 

a többiek meg heti 3 alkalommal és így szépen 

lassan jutottam előre, úgy hogy 1963-ban pár-

bajtőrvívásban is országos baj-

nokságot nyertem. Volt olyan 

világbajnokság, ahol a vívószá-

mot nyertem meg.

 1969-ben már az 5. világbaj-

nokságot nyertem meg, eggyel 

többet, mint bárki a világon. Azt 

tudtam, hogy nekem az ezüsté-

rem visszalépést jelentene. Volt, 

amikor valamiért nem ment jól 

a vívás, mert a víváshoz szükség 

van valamilyen könnyedségre, 

Kérem, meséljen a fiatal Balczó Andrásról, 

mikor dőlt el, hogy sportoló lesz, és miért 

pont az öttusa mellett döntött?

1938-ban születtem Kondoroson, Békés me-

gyében. Nyíregyházán gyerekeskedtem, nem 

voltam jó tanuló, ráadásul diszlexiás is voltam, 

ami a mai napig kitart hűségesen. Ha olvasni kell, 

nem tudok olyan sebességgel, mint az átlagem-

ber. Tudtam, hogy nekem olyan pályát nem sza-

bad választani, ahol sokat kell olvasni, vagy felol-

vasni. 

Aztán leérettségiztem és felvételiztem a Test-

nevelési Főiskolára. Nem vettek fel, de akkor én 

már elszánt öttusázó voltam.

Azt gondoltam, ha nyerek egy világbajnoksá-

got, akkor az életem végéig olyan boldog leszek, 

hogy azt tőlem senki nem fogja elvenni.  Érdekes, 

hogy egy gyereknek ilyen gondolatai vannak. 16 

éves lehettem akkor, amikor olvastam egy újság-

ban, vagy hallottam a  rádióban hogy Chilében 

egy Benedek Gábor nevű öttusázó világbajnok-

ságot nyert. Akkor már volt egy kis érintettségem 

úszás szempontjából, mert a Debreceni Reformá-

tus Gimnáziumba jártam egy évig, és ott volt le-

hetőségem hetente egyszer úszóedzésre menni. 

Az egész kollégiumból csak hárman jártunk úszni.

Aztán a  lovaglással is kapcsolatom támadt, 

mert egy jó barátom „lómániás” ember volt, 

a mai napig is az. Nagy karriert futott be, a Ma-

gyarországi Arablótenyésztők Egyesületének az 

elnöke lett. Walter barátom a nyíregyházi meto-

dista lelkésznek a fia volt és gyakran kijárt a kör-

nyékbeli metodista gazdákhoz, mert ott voltak 

lovak. Benne a lovak iránti szeretet volt, én meg 

úgy gondoltam, ha ő megy, akkor én is megyek. 

Ott történt, hogy az egyik gazdánál volt két ló, 

arra felkapaszkodtunk, nem volt zabla, csak kö-

tőfék volt a  lovakon és elindultak velünk kifelé 

a tarlóra, mi meg csak ültünk rajtuk, aztán egy idő 

után megfordultak és visszavittek a házhoz.

Volt még a városban egy úgynevezett fedez-

tető állomás is, ahol 10 mén állt, ide hordták 

a gazdák a kancáikat fedeztetni. Walter barátom 

elintézte, hogy odamehettünk a lovakat lejáratni 

a lovászok nagy örömére, mert így nem nekik kel-

lett csinálni, mi meg szerettünk lovagolni. A lovak-

hoz való kötődésem is kialakult már 16-17 éves 

koromban. Elég sok baleset ért a  lóval való bu-

A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok magyar 
öttusázó, az öttusasport történetének egyik legnagyobb alakja, akivel órákig lehet 
beszélgetni az élet nagy dolgairól. Közvetlen, nyílt személyiség, akit igazi nagy, 
szerető család vesz körül.

Interjú 

Balczó András 
olimpikonnal



6 7

voltak beszélgetések, kérdezhettek tőlünk az em-

berek, és ezekért az alkalmakért kaptam közleke-

dési költséget, fellépti honoráriumot és ebből 

a  pénzből fél év alatt összejött az a  jövedelem, 

ami miatt beütötték a személyimbe, hogy szelle-

mi szabadfoglalkozású. Ez volt a tennivalóm, sok 

száz ilyen beszélgetésen vettem részt 4 év alatt 

és ezt tartottam hivatásomnak. Mai napig is ka-

pok meghívásokat, hogy tartsak előadást. Beszél-

gessek az emberekkel pl. arról, hogy hol látom 

én annak az állapotnak az elnyerését, amely után 

mindig vágyódunk, amelyről nem tudjuk, hogy 

az milyen, nem tudjuk, hol kell megszerezni, de 

tudjuk, hogy ilyen állapotnak, melyben a  teljes-

séget éli át az ember, ilyen állapotnak lennie kell! 

Egy idő után rájöttem, hogy én hogy kerültem 

ebbe az állapotba. Egy argentin költő mondta 

azt, hogy „kit érdekel az idő 

múlása, ha sodrában egyszer 

felbukkan egy extatikus teljes 

délután”. És nekem ebben az 

extatikus délutánban részem 

volt és azt mondom el az 

embereknek, hogy én mikor 

kerültem ebbe az állapotba, 

és hogy van ilyen, „mert aki 

keres, az talál”, „aki zörget, 

annak megnyittatik”.

Aztán egy idő után hallottam, hogy 

a  Mezőgazdasági Minisztérium, - mely 

a  45 lovat adta az öttusa sportágnak 

kipróbálásra, edzésre, versenyzésre 

-, erre a  45 lóra egy státuszt létesített, 

úgynevezett belovaglói státuszt. 

A  belovagló az, aki a  lovakat edzésre 

és versenyzésre alkalmassá lovagolja. 

Amikor én ezt meghallottam, 

akkorát dobbant a  szívem hogy 

tudtam, jelentkeznem kell erre az 

állásra. Az Országos Lótenyésztési 

Felügyelőség igazgatója telefonált 

a  sportvezetőségnek, hogy Balczó 

jelentkezett belovaglónak és akkor az akkori 

sportvezetés azt mondta, hogy semmiképpen 

ne vegyenek fel erre az állásra. Nagyon jól 

tudták, hogy ha én belovagló vagyok és jönnek 

a külföldiek versenyre, látják, hogy itt nem stimmel 

valami, mert a  Balczó a  belovagló. De bennem 

volt valami elszántság, hogy márpedig én nem 

megyek külföldre, és ha nem kapok léptékhelyes 

alkalmazást, akkor nekem lejjebb kell menni és 

vállalni akár egy takarítói tevékenységet is. 

Versenyzői pályafutásom befejezése után 10 

évvel 1983 szeptemberében otthon voltam ép-

pen, emlékszem kora délután volt, és egyszer 

csak érthetetlen derű lett úrrá rajtam. Mintha 

megkaptam volna a  felszabadítást a  felső ható-

ságtól, hogy nem kell tovább várakoznom arra, 

hogy az öttusa sportban a szakmai irányítást átve-

derűre, a léleknek egy bizonyos állapotára.  Tud-

tam, hogy van ilyen állapot, de ebben a nagy aka-

rásban nem jött elő.  Azt gondoltam, hogy el kell 

tereljem valahogy a  figyelmem, mert túlakarás 

állapotában vagyok, ezért azt találtam ki, hogy 

elkezdek énekelni. Sem a  zsűri elnöke, sem az 

ellenfél nem hallotta, csak halkan dúdoltam Szé-

csi Pál egyik dalát: Kósza szél a felhők lágy ölén, 

szállj, repülj velem egy új világ felé… és a vívó-

számot megnyertem akkor.

Érdekesség, hogy a csapat – Bakó, Kelemen és 

én - megnyerte a csapatversenyt, az egyéniben 

Kelemen Péter megelőzött 3 ponttal. Ő első lett, 

én második, de az a 3 pont szinte kifejezhetetlen. 

Miután megvolt az eredményhirdetés, Kelemen 

Péter, akinek persze gratuláltam, odajött hozzám 

és azt mondta: utánaszámoltam a  jegyzőköny-

vekben és nem három ponttal előztelek meg, 

hanem csak egy ponttal. Ez nekem óriási élmény 

a mai napig és felhatalmazás arra, hogy az ezzel 

kapcsolatos nagyon fontos gondolatot elmond-

jam. Hányszor vagyunk így, hogy jaj, ha 5 perccel 

hamarabb indultam volna, akkor elértem volna 

a buszt! Mi lett volna, ha nem így… Véleményem 

szerint nem szabad bemenni ebbe az utcába, 

mert ez a gondolkodásmód fertőző. Ha egyszer 

így történt, hogy én ott mindössze egy ponttal 

l e m a r a d t a m , 

akkor tudom, 

hogy ez az idők 

kezdete előtt 

el volt döntve 

odafent. Ha az 

Isten így ren-

delkezett, akkor 

annak így kel-

lett történnie. 

Nem tartom ki-

zártnak, hogy 

ez a  felfogás 

segített abban, 

hogy a  következő olimpiát megnyerjem Mün-

chenben. Örömmel mondom el, hogy emberek, 

ami megtörtént, azt nem szabad bánni, mert az 

olyan, mint amit a betonból kiöntenek, azzal más-

nap nem lehet semmit sem csinálni, simítókanál-

lal sem.  

Weöres Sándornak van egy idevágó verse: 

„Mert ami egyszer végbement

azon nem másít semmi rend,

se Isten, se az ördögök:

múlónak látszik és örök.”

Okoskodni, szemrehányást tenni, vádolni va-

lakit vagy magamat nincs értelme. Nagyon fon-

tosnak tartom, hogy az ember belássa: ennek így 

kellett történnie.

Mivel foglalkozott miután befejezte az él-

sportot?

A Csepeli Sport-

klubnál voltam tech-

nikai vezető, ezt 

csináltam verseny-

zésem után 4 éven 

keresztül. 1976-ban 

készült rólam egy 

film Küldetés cím-

mel. A rólam készült 

filmet sok helyen le-

vetítették, és utána 



8 9

őt feleségül vegyem. Házasságkötés előtt el kel-

lett mennünk a János Kórházba. Egy nagy terem 

egyik sarkában engem faggattak, a  másik sar-

kában Mónikát. Sok kérdést tettek fel. Az utolsó 

kérdések egyike az volt: És hány gyereket szeret-

nének? Erről nem beszéltünk korábban a meny-

asszonyommal, és mondtam a kérdezőnek, hogy 

négyet, ötöt, de csak halkan mondom, nehogy 

meghallja Mónika. Aztán amikor már mentük 

együtt kifelé, megkérdeztem tőle, hogy neki is 

feltették-e ezt a  kérdést, és hogy mit válaszolt 

rá? Ő is azt mondta, hogy ötöt szeretnénk, pedig 

nem beszéltük meg.

Ő ötgyerekes hívő katolikus családból szárma-

zik és az esküvő után 9 és fél hónappal – ez elég 

fontos, ha valakinek gyanúja támadna, hogy előle-

get kértem vagy kaptam volna, szó se lehetett róla 

- megszületett Marci, következő években Laura, 

Anna, Barna és 82-ben Berci, az ötödik gyermek 

és nagyon boldogok voltunk. Gondoltuk a vállalás 

teljesítve, de aztán eltelt egy év, jött Nóri, aztán at-

tól kezdve mindig jött egy utolsó gyermek: Bálint, 

Saci, Gáspár, Noémi, Virág, Botond. Az abortusz 

és a fogamzásgátló tabletta szóba sem jött. Melyik 

gyermekemre mondhatnám azt, 

hogy már nem kellett volna, hi-

szen mindegyikük egy áldás!

Hányan is vannak, ha ösz-

szegyűlik a család?

 Sokan vagyunk, hiszen öt 

gyermekünk megházasodott és 

van 11 unokánk is! Karácsony-

kor is csak részben van együtt 

a család és a születésnapokon is 

ritkán teljes a létszám.

A gyerekei számára adott-e 

a sport irányába valami indít-

tatást az Önök sportolói múlt-

ja, vagy éppen elrettentette 

őket?

Mindegyik gyerek elkezdett 

valamilyen sportot.  Nehéz volt 

nekik, mert a  felnőttek mindig azt kérdezget-

ték tőlük: Te is világbajnok leszel, mint apukád? 

Megtartották a  kerékpározást, futást, úszást, de 

versenyszerűen már nem sportolnak, az egyete-

met választották.

Hogy telik egy átlagos napja?

Nyolckor felkelek, beindul a nap és aztán van 

mindig mit csinálni a  ház körül: diót szedni, fü-

vet nyírni, rendet csinálni.  Ha kapok meghívást, 

akkor szívesen megyek előadást tartani, mert el-

mondhatom az embereknek, hogy hol keressék 

a békességet.

Mit üzen az Olajág Otthonok lakóinak az év 

végére?

Nagyon jó, hogyha emlékek között bóklászik 

az ember, de a  legfontosabb az, hogy előre fi-

gyeljünk tudván, hogy Jézus azt mondta:” Jöjje-

tek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és 

meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok 

nektek.” 

Baráth Emma 

gyem, mint szö-

vetségi kapitány. 

Azt mondta egy 

hang: „Szolgasá-

god évei kiteltek 

és most szabad 

vagy”! Ennek 

a  felismerésnek 

a  közlési módja 

azt mutatta szá-

momra, hogy ezt 

nem én találtam 

ki. Ez olyan hang 

volt, amit süket füleimmel is meghallottam. Ez 

után valami új kezdődött, ez volt a fordulópont.

Hasonló dolog történt velem 1962. július 1-én 

is. A Duna-parton sétáltam, vártam valakire, de 

nem az jött, akit vártam, hanem egy ismerős ka-

jak-kenu edző az újpesti öbölből motorcsónakkal, 

és amikor a közelembe került megismert és oda-

szólt nekem a partra, hogy Bandi, telefonáltak az 

újpesti öbölbe, hogy meghalt az édesapád!

Döbbenet fogott el, hiszen édesapám 55 éves 

sem volt még, teljesen egészségesnek tudtuk 

és egyik pillanatról a  másikra szívkoszorúér-

elmeszesedésben meghalt.

Ez a rossz állapot 5 másodpercig tartott, azu-

tán hirtelen jött egy érthetetlen derű és világo-

san, tisztán két szó. Én, aki Isten létét tagadtam 

addig, ezt hallot-

tam: Isten van!

Ez 180 fokos 

fordulatot hozott 

a  gondolkozásom-

ban és tudom, 

hogy az én más irá-

nyú figyelésemnek 

ez volt az alfája, az 

elindítása.

Egyszer egy 

templomban vol-

tam, ahol egy ven-

dég prédikátor beszélt és a prédikációja végén 

azt mondta, hogy aki át akarja adni magát Jé-

zusnak, aki Jézus mellett dönt, az jöjjön ki előre 

és térdeljen le. Én a karzaton ültem és éreztem, 

hogy talán ez az utolsó alkalom, hogy oda kimen-

jek. Röstelltem, hogy sírva jövök le a karzatról, de 

lementem. Akkor 52 ember ment ki letérdelni. 

Engem arcról sokan ismertek és nyilván látták, 

hogy Balczó sír és letérdel. A prédikátor minden-

kinek fejére tette a kezét és megáldotta az embe-

reket. Amikor énhozzám került, tudtam, hogy ez 

az ember németül egy árva szót nem tud és azt 

mondta nekem áldásként” weinen, weinen”, ami 

azt jelenti sírni-sírni. Azt gondolom, ez volt talán 

a  leglényegesebb fordulat az életemben, és tu-

dom már, hogy a nevem bekerült az élet könyvé-

be és hogy azt onnan senki ki nem törölheti. Ezt 

még soha sehol nem mondtam el, de várakozván 

Önre az volt bennem, hogy ezt most el kell mon-

danom. 

Szép nagy családjuk van, sok gyerekkel. 

Mindig is nagycsaládot terveztek, vagy az 

élet hozta így? 

Én 23 éves koromban megnősültem, majd 

4,5 év után elváltunk, 9 évig voltam nőtlen és 

azt mondtam, hogy soha az életben többet nem 

nősülök meg. Amikor azonban a  tatai edzőtá-

borban megismertem sporttársamat, Császár 

Mónikát, nem volt nagyobb vágyam, minthogy 



10 11

„A környezetünk mi magunk vagyunk”!

Úgy tartja a magyar közmondás, hogy 
szép adni ahol senki sem kér.

Az elmúlt években különösen sok felajánlás érkezett az intézmény szebbé, 
otthonosabbá tételére. Így lett gyönyörű rózsakertünk, rönkfa bútoraink, 
légkondicionáló a  közös helységekben, tudtunk társalgókat felújítani, lett 
mozgássérült kisbuszunk és ez a  felsorolás nem teljes. Most az adakozásnak egy 
másik formájáról szeretnék szólni. 

Sokaknak nem adatott meg az élettől, hogy 

annyi anyagi javunk legyen, amiből még adako-

zásra is telne, mégis az intézményünk tele van 

adakozó kedvű, jóságos lelkületű Lakókkal, akik 

idejüket, energiájukat, munkájukat és tapasztala-

tukat adják a közösség javára.

 Így vette gondozásába a rózsákat Szabó Imré-

né, fogadta örökbe az A épület előtti növényeket 

a Kocsis házaspár. A D épület végénél lévő kertet 

hosszú évek óta Gyetvai Ferencné, Piroska néni 

és Mayer Ferencné,  Marika néni teszi csodássá. 

Ugyanígy Dr. Maródi Erzsébet, Kollár László, Mráz 

Gyuláné gondoskodnak a kinti növényekről. 

Az intézményünk fügefáit Vince Árpádnak kö-

szönhetjük, aki bár már egészsége nem engedi, 

hogy kertészkedjen, áldásos munkája ma is lát-

szik a kerten és séta közben jóízűen falatozhatjuk 

a finom gyümölcsöket. 

Külön köszönet azoknak, akik némán és névte-

lenül, de egy-egy üveg vízzel járnak az ebédlőbe, 

hogy a folyosón lévő növények kapjanak vizet. 

A társalgók is zölden pompáznak a  gondos-

kodó kezek által. 

Ami számomra igen megható, hogy intézmé-

nyünk szebbé tétele már nemcsak az intézmény 

dolgozóinak, lakóinak szívügye, hanem ebbe 

a  munkába becsatlakozott elsőként Szmolár 

József hozzátartozó, aki a  Kézenfoglak Ápolási 

Részleg kertjét saját nevelésű virágaival ajándé-

kozta meg, s időt és fáradságot nem kímélve, 

azokat el is ültette. 

Kiemelném még a nővéreink pultját, ahol min-

dig láthatunk szép vágott és cserepes virágokat, 

melyek beszerzése és a róluk való gondoskodás 

az ott dolgozókat dicséri. 

Nem fogok tudni mindenkit felsorolni, mert 

akkor az egész újság is kevés lenne. 

De köszönjük mindazoknak, akik idejüket és 

energiájukat adják,  hogy kertünk és intézmé-

nyünk a  legszebb színben pompázzon. S végül 

egy idézettel zárnám. 

“Jól fog élni a bőkezű ember, és fel fog frissül-

ni, aki másokat felüdít. “ (Példabeszédek 11,25)

Barkó Anikó

Világ Gyalogló Nap 

Az Olajág Otthonok csepeli és törökbálinti lakóival, valamint a Törökbálinti Nyugdíjas 
Klub tagjaival kiegészülve közös programot szerveztünk a Magyar Szabadidősport 
Szövetség által meghirdetett Világ Gyalogló Napon. 

A túrát Alcsútdobozon az Arborétumban kezd-

tük, ahol felkerestük a még megmaradt korabeli 

épületeket, a  Pollach Mihály által tervezett egy-

kori kastélyt, Kápolnát, Babaházat, Medveházat. 

A kastély romjai előtt, Visky Éva csepeli lakónk ve-

zényletével, közös tornával mozgattunk meg tag-

jainkat.  Ezt követően a csodálatos angolparkban 

gyalogolva néztük meg azokat a növényeket, óri-

ás fákat, melyeket még 1825-ben József nádor 

kezdett el betelepíttetni. A legalább 5 km-es túra 

után mindenkinek jól esett a finom ebédet elfo-

gyasztani, de utána sem lazsáltunk, hiszen várt 

ránk a Puskás Akadémia. Itt idegenvezető segít-

ségével bejártuk szinte az egész komplexumot, 

Makovecz Imre fantasztikus építészeti stílusát 

láthattuk az épületeken megjelenni. Megnéztük 

a kollégiumot, az éttermet, a hatalmas stadiont, 

a sportolók öltözőit és edzőtermeit és még a saj-

tószobába is bemehettünk. Puskás Ferenc relikvi-

áit is közelről láthattuk.

Érdekes volt egy 

nap alatt felfedez-

ni az 1800-as évek 

építészeti stílusát az 

Arborétum angol-

kertjében és onnan 

tulajdonképpen átgyalogolni a  jelen korba.  De 

ezzel még nem ért véget a nap, hiszen nem le-

hetett kihagyni azt, hogy a Vál-völgyi Kisvasúttal 

is tegyünk egy kört és az ablakból is megnézzük 

a  természet csodáit. Közben vidáman osztot-

tuk meg egymással az élményeket és a  fotókat, 

amiket a nap folyamán ké-

szítettünk.  Az időjárás is 

kedvezett ehhez a túrához, 

mert végig a  vénasszo-

nyok nyarára emlékeztető 

napsütésben gyalogolhat-

tunk.

Kellemesen elfáradva, 

de rengeteg élménnyel 

tértünk haza.

Baráth Emma
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Jóga mindenkor, minden korban

Október folyamán elindult újpalotai otthonunkban a senior jógafoglalkozás. Mátrai 
Mariannal, MJSZE (Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület) által minősített 
jógaoktatóval beszélgettünk a motivációjáról, a jóga jótékony hatásairól.

Magyarországon mintha egyre népszerűbb 

lenne a jóga az utóbbi időben, te hogyan ta-

lálkoztál vele? 

A jógával 30 éves koromban találkoztam.  Ak-

kor úgy éreztem, hogy gyökeres életmódváltás-

ra van szükségem. 

Valami hiányzott.  

Keresni kezdtem 

a  megoldást, így 

kerültem el az 

első jógaoktató 

képzésre, Timcsák 

Géza iskolájába. 

Nagyon megtet-

szett a  jóga, már 

az első alkalommal 

azt éreztem, hogy 

megtaláltam, amit 

kerestem.  Majd 

sorba jött a  többi 

iskola. 

Miért lettél jó-

gaoktató?

Számomra öröm megosztani ezt a  tudást, és 

látni, ahogy mások is megtalálják azt, amit igazá-

ból kerestek önmagukban. 

Milyen előképzettségre van szükség, hogy 

valaki elkezdjen jógázni? 

Nincs szükség semmiféle előképzettségre, 

sokkal fontosabb a nyitottság, az érdeklődő hoz-

záállás. Ez kezdetnek tökéletes.

Hány évesen érdemes elkezdeni jógázni?

A jóga egy szellemi út, nem életkorhoz kötött. 

Így az idősebb korosztály is nagyon sokat merít-

het belőle.  

Hogyan igazítottad a lakóinkhoz a jógaórá-

kat?

A senior jóga gyakorlatai igazodnak a  lakók 

igényeihez. Úgy állítottam össze a  gyakorlat-

sort, hogy széken ülve is lehet végezni őket. A 

legnagyobb hangsúly 

a stresszoldáson van, me-

lyet légzőgyakorlatokkal 

és relaxációval érünk el.  

Közben kellemes zene 

szól, mely a léleknek táp-

lálék. Minden alaklommal 

rövid elméleti oktatás is 

történik. 

Hogy néz ki egy óra?

Egy rövid relaxáci-

óval, ráhangolódással 

kezdünk, majd jönnek 

a  bemelegítő és testet 

energetizáló gyakorlatok. 

Utána egy kis érősítés és 

nyújtás következik. Ezután 

légzőgyakorlatokkal és 

relaxációval zárunk.

Miért érdemes jógázni, mit érhetünk el 

a rendszeres jógázással 65 év felett? 

A rendszeres gyakorlás által a testünkben sok-

kal jobban fogjuk magunkat érezni, melyhez egy 

boldogabb lelki állapot is társul. Tehát idősebb 

korban a  jóga abban segíthet, hogy a  közérze-

tünk jobb legyen, lelkileg feltöltődjünk. Minden 

kornak, helyzetnek megvan a  maga szépsége, 

ajándéka, ha azt keressük.

Oszvald Anna

Báthory Szilvia 
gyógytornász-fizioterapeuta 

MSc, dietetikus

Dr. Zelena András
egyetemi docens PhD,  

kutató

Monspart Sarolta 
tájfutó világbajnok,  

mesteredző

Dr. Jászberényi József 
egyetemi tanár,  

geronto-andragógus

Pataky Enikő
egészségügyi újságíró, 
médiakommunikációs 

szakember

Janzsóné  
Bolyóczki Éva

Dr. Kovácsné Magyari 
Hajnalka

andragógus, bölcsész, 
szépségipari szakember 

Olajág Otthonok Újpalota  
Senior Akadémia 2019. – Oktatóink
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A bensőséges ünnepségen a köszönő oklevél 

átadása után lakóink saját készítésű finomságok-

kal – túrófánk, házi lekvár – látták vendégül a tűz-

oltókat, ezzel is kifejezve köszönetüket áldozatos 

munkájukért.

Természetesen az Idősek Világnapját több 

rendezvénnyel is megünnepeltük.

Idősek Világnapja, Idősek Hónapja

Az Idősek Hónapja alkalmából az idei évben a  Tűzoltóságot választották lakóink 
és dolgozóink, mint kiemelt együttműködő partnert. Minden intézményünk szoros 
kapcsolatot ápol a területileg illetékes tűzoltósággal, de az elmúlt időszak tűzesetei 
miatt a  csepeli tűzoltóknak szerettek volna személyesen is köszönetet mondani 
lakóink és kollégáink. Galgócz Deák Antal tűzoltó alezredes személyesen tisztelt 
meg bennünket jelenlétével a csepeli otthonban.

Újpalota

„Hogy mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek 

vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És at-

tól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még 

jobb, mint a mai.”

Október az idősek hónapja. Intézményünkben 

is megemlékeztünk erről. 

Az Idősek Világnapja alkalmából adott mű-

sort otthonunkban Hegedűs Valér zongorista, fia 

Hegedűs Balázs és tanítványai. A komolyzenét 

kedvelőknek ugyanúgy örömet szereztek, mint 

az operett műfaját szeretőknek, akik Oláh Katalin 

énekesnő jóvoltából hallhattak néhány népszerű 

dalt. A fiatal tanítványok egy Berlinben megren-

dezett versenyműsorukat mutatták be nekünk. 

Ahogy ott is, nálunk is sikert arattak.

Egy másik alkalommal Simon Attila zongoris-

ta klasszikusokból és régi Karádi Katalin, Mikes 

Éva, Szécsi Pál, Vámosi-Záray, Aradszky László, 

Németh Lehel slágereiből hozott összeállítást 

egy kellemes délutánon. Sokan emlékeztek ezek-

re a dalokra, így együtt énekeltek vagy dúdolták 

a slágereket az előadóval.

Ünnepi teadélutánunknak is vidám témája 

volt. Vendégünk a  Budapesti Nyugdíjas Szö-
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Dr. Zelena András
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Zugló
 

Idősek Világnapja alkalmából szeptember 19-én 

délelőtt a  Stefánia Palotában önkormányzatunk 

támogatásával 

színházi előa-

dást tekinthettek 

meg zuglói lakó-

ink. Nagyszámú 

zuglói szépkorú 

közönség töl-

tötte meg a  pa-

lota hatalmas 

előadótermét. 

A „Tökéletes szerelem“ c. kétfelvonásos zenés 

vígjátékban Gregor Bernadett, Köllő Babett, 

Göth Péter és Czakó Ádám egyaránt kitűnő ala-

kítást nyújtott. Moravetz Levente és Urbancsik 

Judit művét Buch Tibor rendezte. 

A Paskál Otthonban október 4-én tartottunk 

nagyszabású ünnepi köszöntő műsort neves mű-

vészek fellépésével. Az önkormányzat részérő 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester úr és Barabás 

Ferenc képviselő úr köszöntötték lakóinkat. 

Az üdvözlő szavak után először 

Szabó István pánsípművész előa-

dásában gyönyörködhettünk. 

A művész avatott kézzel, minden-

ki által kedvelt dallamokat szó-

laltatott meg különleges módon 

ezen a ritkán hallott hangszeren. 

A műsor második részében Bu-

váry Lívia énekesnő és Hegedűs 

Valér zongoraművész léptek fel. 

A művésznő ismert lakóink köré-

ben, már volt nálunk fellépése, és 

több műfajban előadott dalkon-

certjeit hallhattuk a Bartók Rádióban és a Dankó 

Rádióban is, több televízió is közvetítette. Hege-

dűs Valér nemzetközi hírű zongoraművészt is sze-

retettel köszöntöttük újra az otthonban. Kettejük 

műsorát, amely valóban méltó volt az alkalomhoz, 

a közönség nagy tapssal jutalmazta.

Csécsi Zsófi, Balogh Péter

vetség irodalmi körének tagjai voltak. Ők egy 

komplett műsort hoztak nekünk. Janikovszki Éva 

írásaira épülve megtudtuk a fő választ egy fontos 

kérdésre:

”Hogyan vegyük észre, hogy öregszünk? Mert 

azt ne higgyük már, hogy valaki majd szól. Nem. 

Sajnos senki sem szól, pedig mindenki látja, ész-

leli – de ránk hagyja a felismerést. Legföljebb né-

nizni vagy mamikázni kezd.”

A műveiből kiragadott frappáns részletek, 

bölcs gondolatok mindenki arcára mosolyt vará-

zsoltak. 

A hónap végén pedig a  hagyományos Idő-

sek bálját rendeztük meg. Volt finom pogácsa, 

jó zene Seress József jóvoltából. A jó hangulatot 

pedig mi teremtettük meg, ami olyan látványos 

volt, hogy kaptunk egy félóra ráadás-zenét is. Ki 

is használtuk azt az utolsó percig. A végén pedig 

megbeszéltük valamennyien, hogy ezt az „örege-

dési dolgot” még határozatlan időre elhalasztjuk.

Leskó Ildikó
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Csepel

Csepelen minden évben megrendezzük az 

Idősek Világnapját és megemlékezünk szépkorú 

lakóinkról.

Idén különleges megemlékezésünk volt, egy 

izgalmas és vidám filmet néztünk meg: Én va-

gyok Jeromos.

A film nem ma készült, lakóink így visszarepül-

hettek ifjúságuk idejébe, amikor még a kedvenc 

színészeik is fiatalok voltak. 

Rodolfó, Kállai, Bujtor, hogy csak a  legna-

gyobb neveket említsük, és természetesen a fia-

tal Psota Irén!

Amint szoktuk, az egész hónapot az idősek 

köré építettük fel, erről szólt több programunk 

is, többek között a születésnaposaink ünneplése, 

melyen Tatár Gézáné Klára nénit is köszöntöttük 

90. születésnapján.

Októberben Senior akadémiai előadás is volt 

Csepelen, mely szintén az idősekről szólt idősek-

nek.

Természetesen gondoltunk azokra is, akik már 

nehezen mozognak, számukra szervezünk min-

den hónapban, így az októberiben is rollátoros 

kirándulást.

A kor nem minden! Igaz, hogy sok tekintetben 

meghatározza életünket, de a  lélek és a  jókedv 

Mátyás tér
 

Otthonunkban, Mátyás téren minden 

hónapban igyekszünk színes prog-

ramokat biztosítani lakóink számára, 

azonban az Idősek Világnapját, októ-

ber elsejét különösképpen megün-

nepeltük. 

Az ünnepély fényét, kedves kicsi 

óvodás arcok hozták el számunkra. 

Már a  pici lábak dobogása is azon-

nal mosolyt csalt lakóink arcára, akik 

izgatottan várták érkezésüket. Meleg 

ruhájuktól gyorsan megszabadulva, 

a  kicsik vidám énekekkel, megható 

versekkel, és mókás mondókákkal 

köszöntöttek bennünket, amelyet la-

kóink folyamatos tapsa és dúdolása 

kísért. A műsort követően, korántsem 

ért véget az ünnepség, hiszen előke-

rültek a  legkülönfélébb mintájú őszi 

színezőlapok, színes zsírkréták, filc-

tollak, ceruzák és a kedvencnek bizo-

nyuló csillámfényes zselé. 

A helyiséget úgy rendeztük át, 

hogy minden asztalhoz hozzáférjen 

óvodás és idős ember egyaránt, így 

együtt tudtunk színezni, alkotni. Az 

idős emberek nagy szeretettel és tü-

relemmel fordultak a gyermekek felé, 

és egymásnak ötletet adva, beszél-

getve alkottak. 

Az elkészült színes képeket egy-

másnak ajándékozták lakóink és 

a gyerekek. Az ovisok búcsúzóul még 

énekeltek számunkra, majd széles mo-

sollyal, csillámfényes kezekkel integet-

ve köszöntünk el egymástól, de nem 

szomorodtunk el, mert tudjuk, hogy 

hamarosan újra ellátogatnak hozzánk. 

Oláh Csilla
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képes átformálni és fiatalnak megtartani minden-

kit! Fájhat a hát, a láb, az ízületek, egy egészséges 

nevetés és egy jó közösség újra elénk hozza a fi-

atalságot. 

Kívánunk minden otthonainkban lakó idősnek 

nagyon sok erőt és minden napra elég kitartást 

ahhoz, hogy a jókedvet őrizzék, és a közösséget 

keressék! Csak az fogy el, aki az elmúlásra tekint!

Sztanev Zsolt

Törökbálint

Az októberi programunk nagyon színesre sikeredett. Október 4-én a szomszédos óvoda Süni cso-

portja 28 kisgyermekkel kedves előadást tartott az Idősek Hónapja alkalmából. Táncoltak, érdekes 

mondókákat, vidám előadást mutattak be. Megtelt az étterem örömmel, lakóink mosolyogva, tapsol-

va nézték a kicsiket.

Az időseknek szervezett programok tovább folytatódtak. Október 6-án meghívtak bennünket a tö-

rökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Házba. Az előadást az Idősek Világnapja alkalmából szervez-

ték. Operett és örökzöld slágereket énekeltek neves művészek. Lakóink botot, rollátort elhagyva tánc-

ra perdültek. Megvendégeltek bennünket finomságokkal. Búcsúzóul mindenki kapott egy cserepes 

virágot is.

Október 18-án is igazán színes programon vettünk részt. A Budai Vigadó ad helyet a Hagyomá-

nyok Házának. Fergeteges néptánc bemutatót láthattunk, az előadás mindenkit magával ragadott. 

Ritmusra jártak a lábak, mozogtak a székek. Lakóink napokig az élmények hatása alatt voltak.

Mentálhigiénés csoport
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kihelyezett csapata fogadni. Összesen harminc-

két sikeres véradás volt, ez a szép eredmény az 

OVSZ munkatársait is meglepte.

Azt eddig is tudtuk, hogy szerencsések va-

gyunk, hogy ilyen összetartó és segítőkész kollek-

tíva tagjai lehetünk, mégis jó érzés időről-időre, 

ilyen alkalmakkor is átélni ezt.

Fontosnak tartjuk a Vérellátó Szolgálattal való 

jó kapcsolatunk megőrzését, különösen akkor, ha 

ezzel Lakóinknak is segíteni tudunk, hiszen Gon-

dozottaink is átesnek sajnos időről időre olyan 

kórházi beavatkozáson, ahol esetlegesen szükség 

lenne a műtőben vérre. Reményeink szerint, a jó 

és gyümölcsöző kapcsolat eredményeképpen, 

kedves Lakóink már nem szembesülnek olyan 

problémával, amivel korábban Kolléganőnk, és 

a gördülékeny, sikeres  orvosi beavatkozás után, 

jó, és egészségben gazdag, hosszú éveket tölte-

nek majd intézményeinkben. 

Szeretnénk megköszönni minden résztvevő-

nek, hogy „vérét adta”, és külön köszönet illeti 

a  helyszínt előkészítő munkatársakat és „büfés” 

Tetei Lacit, aki alkoholmentes sörrel járult hozzá 

a véradók jóllétéhez, de kedvezményesen bizto-

sította számunkra a  rendezvényen elfogyasztott 

ételeket is.

Szívesen fogadjuk Lakóink üzenetét a véradó 

kollégák felé, névvel vagy akár név nélkül.  

Csiki Nóra

Véradás lakói szemmel
Borongós, esős idő volt! Az emberek mégis jöttek, jöttek! 

Végre meghallottam kedves barátom telefonját és siettem le a Kápolnába, találkoztunk. 

A helység tele volt. Gépek, ágyak, asztalok, vizesüvegek, pogácsák, elkészített nylon zacskós cso-

magok! És emberek. Fiatal, középkorú lányok, asszonyok, férfiak. Leültem beszélgetni Gyuri barátom-

mal, azonban valami nem hagyott nyugodtan a beszélgetésre figyelni. 

Mindenki tette a dolgát és mégis állandó nyüzsgést észleltem. Forrt a levegő, szinte érezni lehe-

tett az érzelmi hullámzást. Vért adtak a mi dolgozóinak, meg a többi Olajág Otthonok nővérei, fizikai 

és egyéb dolgozók is. Az írnokok gyorsan kitöltötték a papírokat, levették a kontrollvért és máris az 

ágyakra feküdtek a véradók. 

Ahogy ott beszélgettünk egyre jobban éreztem a  lelkesedés hullámait, az elkötelezettség mély 

érzését, az adni, a segíteni akarás erős elszántságát!

Nagyon jó érzés fogott el, hogy ez a sok 
ember értünk adja nemcsak a munkáját, 

megértését, segítségét, szeretetét, de a vérét 
is. Gyönyörű pillanatokat éltem át,  

mint a szeretet ünnepén!
Visky Éva, csepeli lakó

Adni jó! 
– avagy a dolgozói véradásról néhány szóban

Pár évvel ezelőtt egy borús januári reggelen 

kaptuk a hírt, hogy köztiszteletben álló kolléga-

nőnk egy komoly egészségügyi probléma miatt, 

operációra szorul, már elő van készítve a beavat-

kozásra, de a  műtétet addig nem kezdik meg, 

amíg irányított véradással nem kap vért a nevére 

szólóan az Országos Vérellátó Szolgálaton ke-

resztül.

Kérdés sem merült föl bennünk, hogy segí-

tünk-e, szép számmal indultunk csoportosan 

kollégák a  Péterfy Kórház véradó állomására. 

Többen első véradóként, még többen rendsze-

res véradóként, de mindannyian megilletődötten 

álltunk ott, tudva, hogy közvetlen ismerősünk, 

munkatársunk várja ezt a segítséget a műtőben.

Este meghatódva olvastuk mindannyian, hogy 

a segítség célba ért, a műtétet sikeresen végre-

hajtották. Kolléganőnk az Olajág Otthonok meg-

határozó alakja azóta is.

Bő egy évvel később munkahelyi csapatépítő 

ötletekkel kellett a vezető kollégáknak előrukkol-

niuk, akkor többek között a kihelyezett véradást 

javasoltam, a javaslatot az Olajág Otthonok felső 

vezetése elfogadta.

Nem sokkal később 2018 januárjában meg is 

szerveztük az első véradó napot a  Bánkút utcai 

intézményben. Izgatottan készültünk erre a nap-

ra, hiszen az első ilyen alkalom miatt nem tudtuk, 

hogy mire számítha-

tunk a  jelentkezők 

számát illetően. Az 

OVSZ munkatár-

sai úgy készültek, 

hogy a 4 óra alatt 

maximum 30-35 

jelentkező lesz, 

ezt a létszámot 

ők már sike-

res véradási 

napként re-

gisztrálják. 

Minden kol-

lektíva szeretne büszke lenni, 

ezzel mi sem vagyunk másként, és hála az ön-

zetlen kollégáknak, okkal voltunk büszkék ma-

gunkra - negyvenhárom munkatárs jelentkezett 

önkéntes véradóként, és a kötelező orvosi szűrő-

vizsgálat után végül huszonheten sikeresen ad-

tak vért.

A második véradó napunkat 2019 októberé-

ben szerveztük, ezúttal a csepeli intézményben. 

Ekkor szintén félnapos, 4 órás alkalmat hirdet-

tünk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a távol-

ság ellenére minden intézményünkből érkezett 

kolléga, összesen 49 jelentkező volt, ennél több 

jelentkezést már nem tudott a Vérellátó Szolgálat 

 
 

 
 A felelős-ségteljes mindenna-pokban és a kikapcsoló-dás idejét szol-gáló rendezvénye-ken is bizonyítottuk már: egy csapat  vagyunk! Most egy  

önkéntes véradó nap 
nyújt számunkra lehető-
séget, hogy megmutas-
suk, az Olajág Otthonok 
dolgozói közösségéhez tartozunk! Számítok az Ön  jelenlétére is!

Meghívó

Időpont: 2018.02.12.,  13.30-17.30  óra
Helyszín:  Újpalota, Olajág  Otthonok  (1154 Budapest,  Bánkút utca 67-69.),  

Oktató terem
Fontos! Mindenképp  

hozza magával  a személyi  igazolványát, lakcím-  
és TAJ kártyáját!dr. Szirmai Viktorfőigazgató
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Békegalamb

A galamb a  legtöbb vallásban a békét jelké-

pezi. Otthonaink környezetében is számtalan 

egyed él. Sajnos azonban az olajággal a  csőré-

ben ábrázolt madár lakóink körében többször 

jelent konfliktusforrást. A madarak etetésének 

mellőzése azonban nem csak azért fontos, hogy 

a vitákat elkerüljük, hanem számtalan egészség-

ügyi problémát is megelőzhetünk, ha nem szok-

tatjuk őket a lakóterünk közelébe. 

A galambok ürülékében gyakran megtalál-

hatóak a cryptococcus gombanemzetség tag-

jai, amelyek az ürülékkel szennyezett földben is 

megtelepszenek, belégzés útján pedig fertőzést 

is okozhatnak. Ha be is lélegzik a  cryptococcus 

gombákat, a  legtöbben nem lesznek betegek. 

Amennyiben viszont egy legyengült immun-

rendszerű ember érintkezik a  kórokozókkal, 

úgy komolyabb mellkasi fertőzés, illetve akár 

agyhártyagyulladás is felléphet. Fontos ugyan-

akkor megemlíteni, hogy a  cryptococcus nem 

terjed emberről emberre, továbbá szakértők sze-

rint ezek a  gombák főként trópusi területeken 

okoznak gyakrabban megbetegedést, Európá-

ban ez meglehetősen ritka.

Ha olyan port vagy vízpárát lélegzünk be, 

amely galambürülékkel szennyezett, akkor több-

féle betegséget is elkaphatunk, így például 

az influenzához hasonló, bakteriális erede-

tű papagájkórt, avagy ornitózist. A madarak, 

galambok ürüléke gyakran hordozza az erős 

hasmenést okozó szalmonellózis kórokozóját 

is. Mindenképpen legyünk tehát óvatosak, ha 

valamilyen okból madárürülékkel érintkezünk, 

például takarítás közben. Ha lehet, tegyünk fel 

maszkot, takarítás után pedig alaposan mossunk 

kezet, mielőtt ennénk, innánk vagy az arcunkhoz 

érnénk. Madártartó gazdik számára ugyancsak 

ajánlott az alapos kézmosás minden egyes érint-

kezés, etetés után.

Kérjük, ne etessék 
a galambokat! Hagyjuk meg 

őket a béke madarának,  
s ne okozzunk egymásnak 

kellemetlen perceket 
miattuk!

Dr. Radnai Zoltán
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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 Olajág Magazin ez évi harmadik számának nyertesei:

Sárkőy Zsuzsanna, Törökbálint

Kaczor Lászlóné, Csepel

Szladovits Lászlóné, Újpalota

Lenki Zoltánné, Mátyás tér

Mikita Györgyné, Zugló
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Rejtvény!

Név: 

Intézmény: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,  „Nő a …., álom jár,”  
(Weöres Sándor)

2,  „….itt van, Hó a subája,  
Jég a cipője,”

3,  „Csing-ling-ling …..” 
(Weöres Sándor)

4,  Weöres Sándor: Olvadás „Csipp, 
csepp, egy csepp, öt csep meg tíz: 
olvad a ……. csepereg a víz.”

5,  Juhász Gyula versének címe Emőd 
Tamásnak

6,  Szalai Borbála: „Itt a tél, hideg tél, 
Csattog a …., csikorog.”

7,  Dsida Jenő: „….. Minden ága 
csillog-villog: csupa drága, szép 
mennyei üzenet” 

8,  Reményik Sándor versének címe: 
„Mint egy kísértet hófehérbe,  
Az ablakomon megjelent”

9,  Dsida Jenő versének címe:  
„Gyertya vagyok az éjszakában,”

10,  Donászi Magda: Karácsony 
„Karácsonyfa! Karácsony Aranydió 
Zöldágon! ……, Gyertyafény  
Ég a fenyő Ünnepén.”

11,  Csipkés Zoltán versének címe:  
„Ha már úgy érzed,  
nem lehet ennél szebb,  
s tökéletesebb az élet,  
hoz becsomagolva neked  
még egy szépséget.”

12,  Zelk Zoltán: „Csillog a fákon a ..., 
ragyog, mint az ezüst, s repül 
a sivalkodó szélben akár a por, 
a füst.” 

13,  Ölvedi László: Téli kép  
„Fehér havon repül a ….”

14,  Fésüs Éva: Karácsonykor 
„Karácsonyra kalácsot is sütnek, 
nincsen ennél izgalmasabb ……”


