
„Múlt, jelen, jövő 
– Életem 3 
képben” 

 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nemzetközi 

fotópályázatot hirdetett „Múlt, jelen, jövő – Életem 3 képben” címmel. 

A pályázatra nagyon sok csodálatos képsorozat készült és került 

beküldésre. Két kategóriában lehetett a pályamunkákat beküldeni: 

 - 10-18 éves korosztály 

 - 18 év feletti korosztály 

Az esztergomi Zöld Fenyő Időskorúak Otthonának két lakója is készített 

képsorozatokat a pályázatra.  

   

Ábel László     Bajzák Imréné 

A téma nagyon elgondolkodtató volt. Mindenki számára tele érzelmi 

töltéssel.  

Mit is jelent egy idős ember számára a múltja és miben látja a jelenét és 

jövőjét? 



Ezt próbálták a képekkel illusztrálni, elmesélni. 

Ábelé László szülőfalujához kötődik nagyon erős érzelmekkel. 

Olyannyira, hogy a falu templomának pontos mását gyufaszálakból 

rakta ki, s díszíti szobáját! 

 Bajzák néni csodálatos érzékkel gondozza az otthon virágait is- 

fáradságot nem ismerve szeretettel gondoskodik Róluk, s virágoznak is 

bőséggel a szeretete révén! 

Mivel nemzetközi fotópályázat volt, megkerestük a szlovák partner 

intézményünket, az érsekújvári VEK NÁDEJE Időskorúak Otthonát, ahol 

szintén örömmel és lelkesedéssel fogadták a lehetőséget, így Mészáros 

Mária 84 éves lakó fotóival indultak a versenyen. 16 évesen gyönyörű 

koszorúslányként láthatjuk az első képen. Életét végigkísérte a munka, 

melyet mindig derűvel végzett el, s a mai napig is a kíváncsiság, 

vidámság jellemzi! 

 

Nagyon vártuk az eredményt, mely sikereket hozott számunkra: 

 



Különdíj: 

Ábel László (66 éves – 2017 májusában elhunyt): Az idő múlása – 

Komárom-Esztergom megye, Esztergom, KEM ISZI Zöld Fenyő 

Időskorúak Otthona 

Mészáros Mária: Életem állomásai c. fotóját pedig beválogatták a 

Kiállításra. 

A díjátadóra és a kiállításra a Premier Kultcaféban (1085 Budapest, Üllői út 

2 - 4. sz. alatt került sor, ahol a díjakat Benedek István Zsolt főigazgató –

helyettes Úr adta át. 

 

Sajnos kedves lakónk időközben elhunyt… már nem érhette meg, hogy 

alkotása különdíjban részesült. Nagyon szép és megható szavak 

kíséretében emlékeztek meg Róla, melyért külön köszönetet mondunk! 

A díjátadó ünnepségre Budapesten élő testvére is eljött,a díjat Kollégánk, 

Kissné Tafferner Györgyi- aki bíztatója és segítője volt mindvégig- vette 

át, és adta oda Lányának, aki sajnos nem tudott az eseményre eljönni. 

 



Mészáros Mária sem tudott a kiállításon részt venni, de a szlovák 

Kollégák jelen voltak az eseményen, és elvitték a jó hírt Mária néninek! 

Gajdosilova Erika- főnővér és Tanka Andrea-

mentálhigiénés munkatárs 

 

Ezúton is gratulálok a pályázóknak és a segítőknek! 

 

Szőke – Szabó Mónika - intézményvezető 


