
 

Mesélnek 
a régi falvédők

Olvasmány lesz 
a demencia

A lélek 
lekvárja

2019. III. 21.
VII. ÉVFOLYAM 
3. SZÁM

AZ ÉLETKÉPEK 
MAGAZIN MELLÉKLETE 
NEM CSAK 
SZÉPKORÚAKNAK 

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, N

AG
Y 

BO
TO

N
D



Különleges lehetőséghez 
jutott a XV. kerület, igen-
csak testhezálló lehető-
séghez. Ahogy azt Reisz-
né Naszádi Magdolnától, 
a népjóléti és intézmény-
felügyeleti főosztályá-
nak vezetőjétől megtud-
tuk, a kerület az Európai 
Unió által meghirdetett 
Erasmus+Pro-age nemzet-
közi pályázaton mintegy 
30 ezer eurót nyert, melyet 
az időskorúak aktív öre-
gedésprogramjára fordít-
hat majd.

– A mai szépkorúak már sok-
kal aktívabban élik meg a 
nyugdíjas éveiket, mint a ko-
rábbi nemzedékek – mondta 
a szakember. – Ez arra is 
visszavezethető, hogy az át-
lagéletkor is nőtt. Mi pedig 
ehhez szeretnénk segítséget 
nyújtani nekik.

Reiszné Naszádi Magdol-
na elmondta, hogy a 65 éven 
felüliek száma már régóta 
húszezer feletti a kerület-
ben, akik tehát „komoly erőt” 
képviselnek és akikre oda 
kell fi gyelni. Ez egyik ilyen 
„odafigyelős” program az 
Alzheimer Café nevet viselő 
rendezvénysorozat, amely 

nagyon népszerű az idősebb 
korosztály körében.

– A mostani pályázat 
kezdeményezője a Bara-
nya megyei Alsómocsolád 
volt, amely egy mindössze 
háromszázhúsz fős telepü-
lés, ám példaértékű, ahogy 
pályázni tudnak – mondta 
a főosztályvezető. – Velük 
már régebb óta jó viszonyt 
ápolunk, és amikor partnert 
kerestek ehhez az uniós pá-
lyázatukhoz, egy szlovén és 
egy norvég partner mellett 
ránk esett a választásuk.

A konzorcium tavaly év 
végén nyerte el a pályázatot, 
az első szakmai találkozó 
február 14-én Alsómocsolá-
don volt, a XV. kerület pedig 
várhatóan augusztusban 
lesz a házigazdája az újabb 
egyeztetésnek.

– Addigra már mind-
egyik félnek nagyjából ké-
szen kell lennie a saját vál-
lalásával. Mi egy 75 oldalas 
gyakorlati kézikönyv elké-
szítését vállaltuk, melynek 
célja, hogy tanácsot adjon 
az időskori butulás mielőb-
bi felismerésére, illetve a 
demencia szinten tartására. 
Ez az érintett családoknak is 
jó segítség, hogy a demenci-
ában szenvedő rokont minél 
tovább otthon tarthassák – 
vázolta a szakember.

Ezt az innovatív és hi-
ánypótló szakmai munkát 
orvosok és gondozók írják 
majd. A könyv magyar és 
angol nyelven készül, illet-
ve online formában fogják 
terjeszteni, így a konzorci-
um országaiban, valamint 
az unió összes országában 
elérhető lesz.                    R. T.

Szomorúan kezdődött 
a 2019-es esztendő a Pest-
újhelyi–Újpalotai Evangé-
likus Egyházközség szá-
mára. Ugyanis 75 éves 
korában, január 23-án 
hosszan tartó súlyos beteg-
ség után elhunyt Hódos Ár-
pád, a gyülekezet felügye-
lője. 

Hódos Árpád és családja 
az elsők között költözött az 
újpalotai lakótelepre. Ezt 
követően pedig szinte azon-
nal belépett a lakóhelyéhez 
legközelebb eső pestújhelyi 
evangélikus gyülekezetbe. 
Akkoriban is nagyon aktív 
volt, ennek köszönhetően 
elég hamar, már 1977-ben 
a presbitérium tagjává vá-
lasztották. Nem mellesleg 
abban az esztendőben szü-
letett Szabó András jelenlegi 
lelkész is. Presbiterből pedig 
1996-ban a gyülekezet fel-
ügyelője lett.

– A protestáns egyházak-
nál a világi vezetők nagyon 
fontos szerepet töltenek be 
– mondta Szabó András lel-
kész. – Gyakorlatilag minden 
világi feladatot irányítaniuk, 
koordinálniuk, sokszor pedig 
saját maguknak csinálniuk 
kell. Árpád nagyon jó volt 
ebben, a gyülekezetben min-
denki tisztelte és szerette őt.

Hódos Árpád civilben a 

vendéglátásban dolgozott. 
Sokáig alkalmazottként , 
majd pedig vállalkozóként 
egy cateringcéget üzemel-
tetett . Ezt a gyülekezet 
hétköznapjaiban is kama-
toztatta. Neki köszönhető-
en minden közös ünnepen 
csodálatosan megterített 
asztal várta a presbitereket 
és a gyülekezeti tagokat, az 
egyik legszebb példája volt 
ennek a húsvéti közös reg-
geli. Illetve ő volt az, aki az 
istentiszteletek utáni közös 
kávézás szokását is bevezet-
te. Ezenkívül a gyülekezet 
férfi klubjának állandó ven-
déglátója is volt.

– Nagyon fog hiányozni 
az állandó figyelme és se-
gítőkészsége. Jómagam és 
az elődöm, Kendhe Péter is 
kezdő lelkészként kerültünk 
a gyülekezet élére, és mind-
ketten nagyon sokat köszön-
hettünk Árpádnak azért , 
hogy hamar be tudtunk il-
leszkedni – mondta a lelkész.

Hódos Árpádot március 
1-jén helyezték örök nyuga-
lomra a Rákospalotai közte-
metőben. A gyülekezet pedig 
még tavasszal kénytelen lesz 
új világi vezetőt választani, 
aki valószínűleg ismét a 15 
presbiter közül kerül ki.

Riersch Tamás

Eltemetve, de nem feledveOlvasmány lesz 
a demencia

A XV. kerületi Alzheimer-kórral küzdők 
családtagjai, hozzátartozói számára kö-
tetlen beszélgetéseket tartunk havonta, 
másfél órás időtartamban a hasonló ne-
hézségekkel küzdő emberek társaságá-
ban, mentálhigiénés szakemberek segít-
ségével.

Várjuk azokat, akik szívesen megosztanák 
tapasztalataikat egy megtartó közösségben, 
ahol együtt, illetve szakemberek segítségével 
keressük a válaszokat a naponta felmerülő 
kérdésekre.

Helyszín: Újpalotai Család- és Gyermekjó-
léti Központ, Zsókavár utca 24–26.

Következő alkalmak:
2017. március 27. (szerda) 17 óra
Vendégünk Nagy Ildikó – Időseket és Demen-

ciával Élőket Segítő Szolgálat gerontológiai 
szakgondozója. Téma: Hasznos időtöltés otthon, 
ha igen, hogyan?

2017. április 11. (csütörtök) 9.30–16 óra
Vendégünk Juhász Ágnes demenciaspecialista
A demenciával élők szükségletei – ha Ő jól van, 
nekem is könnyebb című workshop.
A program limitált létszámú, érkezési sorrend-
ben fogadjuk a jelentkezéseket.

2017. május (Időpont egyeztetés alatt)
Tervezett program: Demensbarát Skanzen – lá-
togatás Szentendrén.
A program limitált létszámú, érkezési sorrend-
ben fogadjuk a jelentkezéseket.

Bővebb információt László Margit és Kiss 
Ilona nyújt, a 414 0880, 414 0879 számokon.

Beszélgetések 
az Alzheimer-kórról 
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Mesélnek a régi falvédők 

Stílszerű témával rukkolt 
elő nőnapkor a Pestújhe-
lyi Közösségi Ház. A befőzés 
örömeit osztotta meg Saly 
Noémi, aki  Spájz című köny-
vét mutatta be a kerületi 
közönségnek március 8-án.

A téma azért érdekes, mert 
egy olyan tevékenységet 
jár körül, mely az idősebb 
generáció számára mond-
hatni védjegyként szolgált. A 
nagymama lekvárja, befőttje 
szállóigeként honosodott meg 
nyelvünkben, nem véletlenül. 

Régen természetes volt, 
hogy a háziasszony a hosszú 
télre, ünnepekre készülve 
mindig tudott valami ínycsik-
landó fi nomságot varázsolni 
az asztalra. A pestújhelyi asz-
szonyok ma is előszeretettel 
zárják üvegbe a kertjeikben 
megtermett fi nomságaik ízét. 
A helyi kertbarát kör lelkesen 
buzdítja az új beköltözőket, is, 
hogy praktikáikat bátran pró-
bálják ki a kezdő háziasszo-
nyok is. Ehhez pedig minden 
bizonnyal remek támpontot 
ad Saly Noémi is, aki évek 
óta oszlopos tagja a Magyar 
Konyha magazinnak. 

A Magyar Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Múzeum 
muzeológusának kötete a 
befőzés rejtelmeibe kalauzol 
el bennünket. A könyvben 
szereplő 80 recepttel mi is 
könnyen válhatunk a befőzés 
nagymestereivé. A szerző az 
egyszerű, mégis a sokszínű 
ételgazdagságot kínálja ol-
vasójának. Egy szép spájz a 
konyha lelke, a gyönyörű ké-
peket látva pedig a szánkban 
érezzük a gyümölcsök-zöldsé-
gek zamatát. 

A receptek szezonálisan 
lefedik az elrakandókat ta-
vasztól nyárig, a medvehagy-
mától a déligyümölcsökig, és 
ráadásként még néhány nem 
klasszikus befőzős recept: 
likőr, fűszerolaj, kence és egy 
desszert elkészítési módját 
is megosztja velünk. Ahogy 
bevezetőjében írja: „a befőzés 
nagyszerű módja annak, hogy 
kicsalogassuk a családtago-
kat a konyhába – gyümölcs-
magozás közben olyan jókat 
lehet beszélgetni –, az együtt 
főzött lekvár pedig úgy össze 
tud ragasztani két vagy több 
embert, mint a mogyorós 
puszedlit.” A könyv már meg-
található a nagyobb könyv-
áruházak polcain.                 B. I.

Életbölcsességek, idealiszti-
kus életképek, amely szerel-
mespárt vagy a konyhában 
tüsténkedő háziasszonyt 
ábrázol virágornamentiká-
val övezve. A kék vagy piros 
fonállal kivarrt fehér falvé-
dők ma már ritkaságszámba 
mennek, pedig hajdan min-
den magyar konyhában ott 
díszelegtek. Városrészünk-
ben most megcsodálhat-
juk nagyanyáink kézműves 
„aranyköpéseit”.

Jungvirthné Bús Erzsébet 
több mint húsz éve hódol 
szenvedélyének: falvédőket 
és régi textíliákat gyűjt . 
Tavaly nyáron nővérével, 
Gabriellával a vigántpetendi 
plébánián rendezte meg első 
kiállítását. Erzsébet, családi 
kötődés miatt, nagy 
figyelmet fordít a 
sváb falvédőkre, me-
lyekből mintegy 100 
szerepel kollekciójá-
ban. Kerületünkben 
a Pestújhelyi Közös-
ségi Házban majd 
600 darabos gyűjte-
ményéből mintegy 
ötvenet mutat be ki-
állítás keretében április 5-éig 
a ház nyitvatartási idejében. 

Jungvirthné Bús Erzsébet 
elmondta: a beszerzést főként 
internetes portálokon keresz-

tül intézi, de piacokon, vásá-
rokon is talált már szép dara-
bokat, és vannak, amelyeket 
ajándékba kapott. Kitért arra 
is, hogy a gyűjteménnyel „az 

ősök iránti tiszteletünk is 
kifejeződik, hiszen rengeteg 
munkát, kitartó szorgalmat 
igényelt egy ilyen falvédő 
elkészítése”. 

A XIX. század második 
felében nagyon elterjedt volt 
az egyszerű háztartások 
konyhájában a fehér vászon 
alapon vidám színekkel hím-

zett kisebb falvédő. 
Ezeket az asszonyok 
nagy előszeretettel 
hímezték, általában 
a hétköznapi életből 
vették a példát, a te-
rítőre a személyek és 
tárgyak körvonalait 
öltéssel kézimun-
kázták. 

Ezeken a darabo-
kon általában felirat is volt, 
mely ízlés és stílus szerint 
több helyen előfordulhatott: 
vízszintesen, függőlegesen, 
esetleg körben, de talán a 
legjellemzőbb az aláírás volt. 
A feliratok a leggyakrabban 
népdalidézetek, szólások, 
közmondások voltak. Ezeket 
a szövegeket is az előbb em-
lített öltésekkel hímezték. A 
szélei lehetnek rojtosak, be-
szegettek, különböző színnel 
és mintával hímzettek.                  

(béres)

A lélek lekvárja
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Nagy Edit, a PeKH munkatársa és Saly Noémi

5 éig ősök iránti tiszteletünk is

z
E
n
h
a
v
r
t
ö
k

kon által

www.xvmedia.hu 32019. március 21.60+



ÜVEGEZÉS
ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, ki-
rakat üvegezése. Hőszigetelő üve-
gek, zu hany kabinok beépítése. Régi 
keretek átalakítása hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pon-
tosan! Biztosításra is! Nagy Miklós, 
telefon: +36 20 9777 150

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS FAL BON
TÁS NÉLKÜL. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Csapok, vécék, tartá-
lyok cseréje garanciával. Mindennemű 
vízszerelés. Tel.: 06 20 491 5089

KÉMÉNYBÉLELÉS
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍ
TÉSE, belső marása teljes körű ügy-
intézéssel. Szabó Balázs. Telefon: 
06 20 264 7752

KERTÉPÍTÉS
KERTÉPÍTÉSTELEKRENDE
ZÉS! Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerí-
tésépítés, tereprendezés, egyéb 
kertészeti és kőművesmunkák reális 
áron. www.telekrendezes.hu, telefon: 
06 20 259 6319, 06 1 781 4021

VIRÁG
VIRÁGBOLTUNK SOK SZERE
TETTEL VÁRJA ÖNT és kedves csa-
ládját Rákospalota-Kertvárosban. Vi-
rágcsokrok, cserepes virágok, kaspók, 
esküvői díszek, asztaldíszek, kegyele-
ti koszorúk, sírcsokrok, díszcsoma-
golás, ajándékkosarak, dobozok és 
táskák, csokoládék. Rendelésfelvé-
tel: 06 20 511 6085 www.evolina.hu 
www.facebook.com/ajandekozzszaba-
don 1151 Budapest XV., Károlyi Sán-
dor út 41. Nyitvatartás: H–P 9:00–
18:00-ig, Sz–V 9:00–14:00-ig.

VÍZSZERELÉS
VÍZSZERELÉS. CSAPOK, SZIFO
NOK, MOSDÓK, WCK, KÁDAK, 
RADIÁTOROK STB. CSERÉJE. Új 
vezetékek kiépítése, régiek cseréje. 
Számlaképesen. Tel.: 06 20 412 0524

L A K O S S Á G I   A P R Ó H I R D E T É S ÜZ LETI   APRÓ

INGATLAN
Eladó: tulajdonostól pestújhelyi, kétszo-
bás családi ház garázzsal, felújítása részben 
megtörtént. Tel.: 06 30 853 1230 
Eladó XV. ker., Juhos utcában 684 nm-en 
fekvő, 4 lakásos társasház földszinti 80 nm-es 
lakása, 20 nm-es kertkapcsolatos terasszal, 
garázzsal. Tel.: 06 20 418 2562
Eladó: XV. kerületben zöldövezeti 49 nm, 
másfél szobás téglalakás, 6 lakásos társasház-
ban, kertrésszel, gépkocsibeállóval, tárolóval. Ár: 
29,5 millió Ft. Tel.: 06 30 240 5601
Eladom társasházi lakásomat, mely 36 nm, 
egy szoba, konyha, spájz, pince, kert. A ház szi-
getelt. Irányár: 21 millió Ft. Keresek lakást Só-
dergödör 1,5 szobást vagy egyszobást. Esetleg 
Szent Korona útján. Tel.: 06 1 306 5331 vagy 
06 30 356 6590

LAKHATÁS
Albérlet keresek, hosszú távban gondolko-
dom. 2 fő részére. Akár eltartási szerződést köt-
nék. Tel.: 06 30 245 2759 
Idős asszony lakhatást adna egyedülálló 
hölgynek, aki szerény háztartásában és életvi-
telében segítené. Tel.: 06 30 861 0037
Keresek hosszú távra albérletet a XV. ke-
rületben lányommal, akár eltartással. Telefon: 
06 30 245 2759
Eltartási szerződést kötnék ottlakással, 
mindennemű segítséggel, 46 éves felnőtt szak-
ápoló és asszisztens vagyok, erkölcsi bizonyít-
vánnyal. Tel.: 06 70 392 5858 

ADOKVESZEK
Ingyen elvihető világos színű szekrények 
és egy Csepel varrógép. Tel.: 06 30 557 9247 
Eladó: külső kerek krómozott hamuzó 
3500 Ft, hungarocell ételtároló-hordozó fehér, 
pl. horgászoknak 80×40×22 cm, 3000 Ft/db. 
Tel.: 06 70 537 8880

Fakivágásért a kivágott fa elvihető, 2 db, 
bútornak is alkalmas. Tel.: 06 70 274 2665; H–P: 
9:00–16:00

Eladó: 7-8 m3 keményfa, 1 m hosszúságú-
ak. Tel.: 06 20 970 8341

Eladó: 1 m széles masszív kapu – vasoszlo-
pokkal 25 E Ft, német csatornákhoz parabola nél-
kül, beltéri egység 10 E Ft. Tel.: 06 70 537 8880 

Eladó: szendvics- és gofrisütő 1500-1500 Ft, 
szeletelőgép (szalámi-kenyér) 2500 Ft, kalocsai 
pruszlik 10 E Ft, Szász Endre-alkotások, új Wizard 
fültisztító készülék 4 E Ft. Tel.: 06 70 708 2233

Eladó: gyalupad, alumíniumlétra és több-
féle szerszám. Tel.: 06 30 853 1230

Eladó: régi Singer varrógép, festmény 
(116×155), garázsajtó 2×112 cm, magasság: 
2×197 cm, lépcsőkorláthoz esztergált faoszlo-
pok. Tel.: 06 30 221 3506

Eladó: szamovár, búrás hajszárító, baba 
(porcelánfejű) 40 cm, kakukkos óra, táskavar-
rógép (orosz), vulkánfi ber bőrönd, lábbal haj-
tós varrógép, antik dohányzóasztal. Telefon: 
06 1 418 1486 

Eladó: színes HP nyomtató, patronos, 
8 programos, orosz táskavarrógép, száraz-ned-
ves porszívó, gőztisztító padlóra, szőnyegre, 
csempére stb. Tel.: 06 1 708 3519

Eladó: 1 db láncfűrész + 2 db tartalék 
lánc. Irányár: 10 000 Ft, 1 db alig használt, 
elektromos grillsütő. Irányár: 10 000 Ft. Telefon: 
06 30 682 6573

Eladó: ** csillagos Lehel hűtő 240 l-es fa-
gyasztórekesszel, *** csillagos Lehel fagyasz-
tó 120 l-es. Bejárati ajtórács keret nélkül, ak-
várium (terrárium) 60×50×55 (160 l-es). Tel.: 06 
1 418 7459 vagy 06 70 426 1953

Eladó: IKEA könyvespolc (piros), divatos 
faliképek, neoncső, faliórák, IKEA polcok olcsón. 
Tel.: 06 20 582 1961

Eladó: felnőtt Cyrus roller 19 E Ft. Telefon: 
06 20 553 8592

Eladó: 2 db 180×80 cm méretű, Demko-Fe-
der tiszta gyapjú vastag takaró, tárolótáskával. 
A kettő együtt 12 000 Ft. Tel.: 06 1 417 1283

Eladó: férfi , XL méretű, fekete színű atil-
la kabát, erdélyi készítésű, sujtásokkal ellátva: 
10 000 Ft. Tel.: 06 1 417 1283

Eladó: 24 db-os pohárkészlet 14 500 Ft, 
6 db-os originál kávéskészlet 3800 Ft, Philips vi-
deolejátszó 6000 Ft, JVC DVD/Video/CD készü-
lék távirányítóval 35 000 Ft, parabolatányér – 
120 cm 4000 Ft. Tel.: 06 20 377 7904 

SEGÍTSÉG
Keresek egy nyugdíjas hölgyet, aki al-
kalmanként segítene kisebb munkákban, pl. 
bevásárlás, esetenként elkísérne délelőtt hi-
vatalos helyekre. 69 éves hölgy vagyok. Tel.: 
06 20 510 2591

Segítséget keresek hosszú távra hétvé-
gekre (szombat-vasárnap) ágyban fekvő be-
teg mellé a XV. kerületből. Tel.: 06 20 967 8196

TÁRSKERESÉS
Keresem becsületes, független társamat 
55 éves korig, 46 éves ápoló végzettségű, elvált 
vagyok, 174 cm magas. Tel.: 06 70 392 5858 

Ötvennégy éves, 176/75, független, 
XV. kerületi férfi  keresi párját kizárólag komoly 
kapcsolatra. Tel.: 06 70 356 2236

Keresek 76 év körüli kedves, diplomás 
úriembert közös színház-, koncertlátogatásra. 
Tel.: 06 20 377 7904

Hatvannyolc éves, 173 magas, 94 kg 
férfi  asszonykát keres hosszú távra. Telefon: 
06 30 941 3350 

Hatvanegy éves, dohányzó, rokkantnyug-
díjas férfi  élettársat keres. Tel.: 06 1 306 0418 
14 óra után mindennap.

Hatvankét éves, egyedülálló, utazást, 
kirándulást, fürdőt és színházat kedvelő nő 
megismerkedne hasonló érdeklődésű hölggyel 
közös programok eltöltése céljából. Telefon: 
06  70 866 6698 naponta 17–21 óra között.

Beteggondozó, 52 éves, 175 cm magas 
férfi  vagyok, keresem társam, aki káros szenve-
délytől mentes. Tel.: 06 30 951 4048

MUNKA
Ötvenkét éves férfi  vagyok, ház körü-
li munkát vállalok megegyezés szerint. Telefon: 
06 30 951 4048

Tetőfedő, bádogos vagyok, szeretnék 
foglalkoztatni segédmunkást, ill. segítőt, aki 
nem iszik  és talpraesett, ügyes. Budapesten 
dolgoznánk. Bérezés megállapodás kérdése. 
Tel.: 06 70 247 2218 

Polgárok Palotáért Egyesület

Közlemény jogi tanácsadásról
Tisztelt Lakótársak! Palotai Polgárok!

Bennünket megkeresők igényeinek is megfelelően, 
új formában ingyenes jogi tanácsadást tartunk 
a „Femina” étteremben (Budapest XV. kerület, 
Bezsilla Nándor u. 2.), minden hónap második és 
negyedik keddjén 17.30-tól 19.00-ig, első alkalommal 
március 26-án, kedden.

Szükség esetén közbiztonsági- és munkavédelmi szakértők közremű-
ködését is kérhetjük. 
Különteremben várja az érdeklődőket dr. Bános Csaba ügyvéd.
Forduljon hozzánk bizalommal, reméljük, tanácsainkkal segítünk.

Polgárok Palotáért Egyesület
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