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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! 

 

 

Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én mondhatom el Zsolnai Ferencné, Erzsébet 

laudációját abból az alkalomból, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat által alapított Szörényi 

Gábor Díj Nagydíját 2019-ben Ő kapja. 

 

    Méltán érdemli meg az elismerés szavait, aki olyan szerteágazó, meghatározó és látható 

módon, s mégis mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik 

ma is a soroksári Nazaret Házban élő idős emberekért, mint Erzsébet. 

    Életpályáját a színesség, sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és tökéletességre való 

törekvés jellemzi. Négy gyermekes anyaként, háromszoros nagymamaként is folyton keresi a 

lehetőséget, hogy mások szenvedésén enyhítsen.  

 

    „Ápolónak, ápolónőnek lenni az egyik legszebb hivatás, de egyben a legnehezebb is. 

Együttérzésükre, bátorításukra minden betegnek szüksége van, de ugyanakkor nagy szakmai 

tudásukkal és tapasztalatukkal az orvosok nélkülözhetetlen segítői is egyben.” - írta Florence 

Nightingale. 

 

    Erzsébet nem véletlen lett ápoló… Ápoló akart lenni! Szakmai érdeklődése már korábban 

is az idős emberekhez kötötte. A soroksári Nazaret Házban 2013 tavasza óta dolgozik. 

    Gondos, lelkiismeretes munkát végez nap, mint nap - segítőkész, humánus, megbízható, 

szakmáját értő, biztos tudású ápoló, egy kiváló kolléga, akire rendkívüli esetekben is 

számíthatnak munkatársai.  

    A betegágy melletti feladatokat hivatásának tekinti, a csendes, szűkszavú, visszahúzódó 

jellem mögött kimagasló határozottság és hivatástudat áll. 

    Az új dolgozókat legjobb tudása szerint vezeti be az ápolás tudományába és művészetébe. 

    Nagyon nagy az igazságérzete, kiáll mindenkiért, akit meg kell segíteni. Soha semmit nem 

ad fel! Végsőkig küzd! Sajnos az élet kihívások elé állította, így erre a küzdésre és kitartásra 

szüksége is volt elmúlt időszakban. Saját gondja mellett még így is minidig odafigyelt 

másokéra, önzetlenül másoknak adott erőt, mikor magának is kevés volt.  

 

    Kollégáit alázatra késztetve nézett szembe a lehetetlennel, s mert mindig előre tekint, mert 

soha semmit nem ad fel, minden csatát megnyert az élet által neki szántakból, azokból újult 

erővel, még nagyobb hivatástudattal, még több energiával került ki. Kitartásból és alázatból 

adott példát kollégáinak, akik minden percben mellette álltak, mindig vele voltak. Együtt 

néztek szembe nehézségekkel! Visszakapott mindent, mit évekig a csapatnak adott! Ez nem 

csak egy kölcsön visszaszolgáltatása volt részükről, hanem a tisztelet és szeretet spontán és 

kéretlen adománya! Benne valósággá váltak Florence Nightingale szavai: „A szavak 

tanítanak, a példák magukkal ragadnak.” 

 

    Mindezek fényében Zsolnai Ferencné, Erzsébet mai naptól méltó tulajdonosa annak a 

díjnak, amely olyanoknak adományozható, akik rendíthetetlen hittel, kitartással, alázattal és 

szeretettel tesznek a jóért.  

 

    Méltatása után már csak egy feladatom maradt: köszönetet mondani mindannyiunk 

nevében Erzsébet eddigi munkájáért az idősek ápolása, segítése területén, és sok sikert és erőt 

kívánni neki jövőbeli céljaihoz és feladataihoz. 

 

 


