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Az állatok világnapja a Százszorszépben
Október első hetében, hagyományosan Családi Napon ünnepli a Százszorszép
Óvoda apraja-nagyja az
állatok világnapját. Október 6-án megtelt az óvoda
udvara, egymást követték
a jobbnál jobb programok,
de az intézmény épületében
is rengeteg szórakozási, kikapcsolódási lehetőség várta a gyerekeket. A színes
műsorfolyamban szerepelt
kutyás agility bemutató,
az állatok világnapja jegyében interaktív gyermekkoncertet adott a Palinta
Társulat, majd Sztrehárszki
Lili gitározott. Felléptek az
A+A Mozgásközpont növendékei, elsőként Hatvani
Csenge és Hatvani Szabolcs
közreműködésével, akik akrobatikus hip-hop tánccal
lepték meg a közönséget,
és akik nem is oly rég még
ennek az óvodának az udvarán szaladgáltak önfeledten.
Különösen kedves színfoltja
volt a rendezvénynek az az
5-6 évesekből álló tánc-

csapat, amelyik arab zenére
hastáncot járt. Az állatsimogatóban Patkó Tamás és

Hajnalka kígyókkal várta
a bátrabbakat, később ők
ketten tartottak előadást
„Nemszeretem
állatok”
címmel a Süni csoportban.
Az óvoda előterében az erre
az alkalomra otthonról hozott állatokat mutattak be,
más csoportszobákban barkácsolással, arcfestéssel, természetismereti játékokkal,
termés állatkák készítésével
foglalták le az apróságokat.
A Családi Nap kiváló alkalmat teremtett arra, hogy

Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán
rákoskerti önkormányzati
képviselők hivatalosan is
átadják a Rezgő utcai óvoda új játszóeszközét, a nyújtót, amelyhez a legnagyobb
támogatást a Rákosmenti
Erőforrás Bizottság biztosította. Ugyancsak örömteli
pillanatokat szerzett szülőknek, nevelőknek egyaránt,
amikor felolvasták a Magyar Mezőgazdasági Múzeum levelét, amelyben arról
értesítik Béres Károlyné
óvodavezetőt, hogy a „Zöld
óvoda 2012” elnyerésére benyújtott pályázata alapján
– a szakértők által kiállított
szakvélemény, az Értékelő
Bizottság javaslata és a Vidékfejlesztési Minisztérium
jogi, igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma közoktatásért
felelős államtitkára döntése
értelmében –, a Százszorszép
Óvoda elnyerte a „Zöld óvoda” címet. Kili Tamás 

Mihály-napi vásár az Aprófalva óvodában
Az Aprófalva Óvodában
szüreti mulatságot és Mihály-napi vásárt tartottak.
Délelőtt a szüreti mulatságon minden csoport részt
vett. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.
Először az almatöltéssel tevékenykedtek a gyerekek,
amit a konyhában meg is
sütöttek.
Majd a szőlő darálása és
préselése következett. Mindenki nagy kedvvel és erővel
hajtotta a darálót. Ezután a
frissen készített szőlőlét elfogyasztották az ovisok.
A nap megkoronázása a
délutáni Mihály-napi vásár.
Az óvoda lakói és szülei fel12

kerekedtek, és a teraszokon
különböző tevékenységekben vettek részt. Lehetett
csuhéból csörgőt, kukorica

csutkából játékot, papírból
sárkányt, dióhéjból pedig
hajót készíteni. Igazi mulatság a néptánc volt. Szülők és

gyerekek együtt ropták.
Eközben a büfében már
készült a mindig nagy sikert
arató palacsinta, zsíros kenyér lilahagymával, és a nagyon finom limonádé.
Vásár, kirakodó vásár nélkül mit sem érne. Így hát ez
is teljesült. A büfé mellett,
mindenki kedvére válogathatott az óvoda dolgozói által elkészített apróságokban.
Nagy kedvenc a mézeskalács
és a similabda. De a gyerekek nagyon örültek a kötött
mackóknak,
kitűzőknek,
párnáknak, pénztárcáknak,
fakanálbáboknak, pókoknak.

Munkatársunktól 
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Szépkorúak ünnepe
Az idősek világnapján
Horváth Tamás alpolgármester köszöntötte a Vigyázó Sándor Művelődési
Házban, szeptember 28-án
Rákosmente érintett korosztályát, kifejezve közösségünk háláját, tiszteletét,
megbecsülését,
kívánva,
hogy még sokáig érezzék
környezetük figyelmét, családjuk szeretetét.
Az Egyesített Szolgáltató
Központ szervezésében létrejött ünnepségen jelen volt
Virág Mihály és Lukoczki
Károly
önkormányzati képviselők. Az idősek
tiszteletére rendezett gálaműsorban fellépett Pándy
Piroska és Csonka Zsuzsanna
operetténekesek, valamint
Koltai Róbert színművész.

Ahogy beléptem a színházterembe,
az
jutott
eszembe, tavasszal, május
utolsó vasárnapján men�nyivel harsányabban, színesebben ünnepeljük gyermekeinket. És talán így van ez
rendjén. Az idős emberek

nem is igénylik már a zajos
ünneplést, közülük sokan
inkább arra vágynak, az év
minden napján érezhessék,
hogy még számítanak szeretetükre, bölcsességükre,
idős koruk tapasztalatára,
ami nélkül nem tudnánk

a hagyományainkat sem
megőrizni, ápolni. Szükségünk van mindarra a sok
élettapasztalatra, higgadt
bölcsességre, amivel csakis
ők rendelkeznek, a türelemre, elfogadásra, ahogy
egykor tanítottak, neveltek
bennünket. Ha ezt a tudást
van kinek továbbadniuk,
a következő generáció sok
buktatót
elkerülhetne.
Fontos feladatot teljesítene
közösségünk, ha a családokban újból természetessé válna, hogy az elfáradt, esetleg
ápolásra szoruló idős embereknek támaszt nyújtsanak, és így korukhoz méltó,
örömteli életet élhessenek
gyermekeik, unokáik körében.
Szakács Zsuzsa



Az idősek köszöntése

Erzsi néni 100 éves

Kormányrendelet is szól arról, hogy aki betöltötte 90. életévét, jubileumi juttatásban részesül, de Rákosmentén már
régi szokás, hogy virággal, tortával köszöntik kerületünk
vezetői, képviselői a köztünk élő idős embereket jubileumi
születésnapjukon. Így történt ez év áprilisában is, amikor
Hatvani Zoltán, Rákoskert képviselője felkereste otthonában, a Tiszaörs utcában, a kilencvenedik születésnapját ünneplő Csepregi Bálintnét, Nyeste Máriát. A Hírhozó akkor
nem tudott jelen lenni az eseményen, ezért októberben, az
idősek napján látogattuk meg Mária nénit, aki egy virágokkal beültetett, csendes utcában
él hat éve leányával és vejével.
Marika néninek négy leánya,
hét unokája, nyolc dédunokája
és két ükunokája van. A kilencvenedik évfordulót is együtt ünnepelte a család. Marika néni
remek egészségi állapotban és
jó hangulatban él szeretteivel.
A napot még télen is sétával
kezdi, szívesen üldögél kint a kertben is, hisz vidéki lány ő,
Mezőkövesden született, ahol édesapja kerékgyártó volt. Az
újságokat szívesen olvassa, de nem tetszik neki, hogy nagy
a drágaság. Veje elárulja, Marika nénit még mindig nagyon
érdekli a politika, nyomon követi az eseményeket. Ahogy
búcsúzkodni kezdem, a lánya, Marika egy zacskó, frissen
sütött pogácsát nyom a kezembe, hogy vigyem el az édesanyámnak, aki jövőre lesz százéves. Szakács Zsuzsa 

Rákoscsabán, a Lemberg utcában ünnepelte 100. születésnapját Maszlag Andrásné
Zsidó Erzsébet, aki 1912-ben
Jászjákóhalmán látta meg a
napvilágot. Október 2-án a
családi körben ünneplő Erzsike nénit Riz Levente polgármester is felköszöntötte
egy hatalmas virágcsokorral, az ünnepi tortát Fohsz
Tivadar
alpolgármester,
rákoscsabai önkormányzati
képviselő helyezte a díszes
asztalra, Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját pedig
dr. Rúzsa Ágnes jegyző adta át a szép kort megélt ünnepeltnek. A dédunoka a nem mindennapi szülinapra igényes
kivitelben készített egy albumot, amelyben korabeli fotók,
dokumentumok, levélrészletek kalauzolják végig az olvasót Erzsi néni életútján, kora gyermekkorától kezdődően a
házasságon és a család gyarapodásán át egészen napjainkig.
Erzsi néni 1936-ban kötött házasságot férjével, egy gyermekük született, aki ma is gondját viseli, két unokája és egy
dédunokája már kirepült a Lemberg utcai családi fészekből. Tisztes kora ellenére szemüveg nélkül olvas, abszolút
megőrizte szellemi és testi frissességét is. A polgármester
kérdésére, hogy mi a hosszú élet titka, Erzsi néni röviden
Kili Tamás 
válaszolt: a szeretet és az imádság.
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