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döttgyűlés pótidőpontja.
Idén a napirendi pontok között sze- A  következő ülés tervezett időpontja 

repelnek a Felügyelő Bizottság tagjai- március 5-e. 
nak megválasztása, de elnökségi tagot,
valamint póttagot is választani kell. Kovács Judit

r FELHÍVÁS! A

A  VGYHE Horizont Kultúrcsoportja Petőfi Em lékdélutánt rendez Petőfi 
Sándor költő születésének 190. évfordulója tiszteletére 2013. március 16-án 15 
órai kezdettel a VAI kultúrterm ében (1146 Budapest Hermina út 21.). A  belé
pés díjtalan! M egkülönböztetett tisztelettel várjuk azokat, akik Petőfi Sándor 
életével kapcsolatosan valamilyen verset vagy történetet kívánnak elmondani 
a műsorban. A  m űsor után "Tere-fere Petőfiről" címmel közös beszélgetés a 
költőről és munkásságáról. Vitavezető: Erdős M árta könyvtáros.

M inden érdeklődőt szeretettel várnak a Szervezők! 
____________________________________________________________________________ /

Háziasszonyoknak

Gesztenyés - babapiskótás szelet 
sütés nélkül

Alap: 2 csom ag gesztenyem assza, 25 
dkg darált keksz, rum vagy rumaroma 
(ízlés szerint), 15 dkg porcukor. Ezeket 
kevéske tejjel jó l összegyúrjuk (kb. 1 dl 
tej, de ajánlatos fokozatosan hozzáad
ni, nehogy túl lágy legyen).

Krém: 9 dl tej, 3 csomag vaníliás pu
ding, 20 dkg porcukor. Felfőzzük, majd  
1 m argarint (25 dkg) hozzákeverünk, 
ha m ár kihűlt.

Összeállítás:
- a gesztenyés m asszát (alap) egyen

letesen a tepsi aljára nyom ogatjuk

- a krém egyik felét rákenjük
- rum os tejbe mártott babapiskóta a 

következő rész (vigyázzunk, nehogy 
túlságosan megszívja magát)

- a krém m ásik felét is rákenjük
- végül a tetejére 2,5-3 dl kemény 

habbá felvert tejszínt teszünk, és 
egyenletesen rákenjük, ízlés szerint 
csokoládét reszelünk rá.

A  hozzávalók egy 30 x 20 cm-es tep
sihez valók.

Forrás: http://andil976.gportal.hu

http://andil976.gportal.hu


2013. március 5

Kiemelt kormányzati támogatás a látássérült embereknek

Csaknem egy milliárd forintból újul
s

meg a Vakok Állami Intézete
A kormány 972 millió forintot fordít 

a Vakok Á llam  Intézetének  korsz

erűsítésére, am i lehetőséget ad a 
Hermina úti és a H ungária körúti 
épületegyüttesek teljes felújítására. Az  
1916-ban és 1937-ben elkészült 
épületek felépítése óta ilyen méretű  
átalakításra és felújításra m ég nem  
került sor. A  m unkálatok több mint 
200 bentlakó, több mint 100 bejáró 
látássérültnek, valam int közel 200  
munkatársnak könnyítik meg a m in
dennapjait és teszik hatékonyabbá a 
munkáját. A  költségvetési forrásból 
m egvalósuló beruházás m ájusban  
kezdődhet és előreláthatólag december 
végéig tart.

A  most tervbe vett munkálatok célja 
egyrészt az épületek  energiafo
gyasztásának drasztikus csökkentése, 
másrészt a munka és lakókörnyezet 
korszerűsítése. Ennek keretében sor 
kerül a komplex gépészeti m odernizá
cióra, a munka- és a lakókörnyezet 
m egújítására. R enoválják a belső  
tereket és közlekedőket, valam int 
korszerűsítik a Hermina úti főépület 
nagykonyháját. M egújítják a közösségi

tereket, cserélik a lakószobák burko
latait, akadály m entesítik és újra festik  
a helyiségeket és teljeskörűen  
hőszigetelik az épületeket.

A z energiafogyasztás csökkentése  
érdekében sor kerül valam ennyi épület 
tetőszerkezetének illetve hom lokzatá
nak  hőszigetelésére és felújítására, 
valamint a régi ablakok cseréjére. A  
korszerűtlen, nagy fogyasztású fűtési 
rendszerek helyett korszerű, új rendsz
erek  készülnek a helyi igények  
figyelem bevételével, m elyek  a 
m egújuló energia felhasználásával 
m űködő elemekkel egészülnek ki. A  
belső víz-, csatorna- és fűtési hálózat, 
illetve a radiátorok cseréjére is sor 
kerül. Az épületek teljes elektromos 
hálózatának felújítása során új, korsz
erű erős- és gyengeáramú rendszereket 
ép ítenek  ki. A  régi világítótesteket 
energiatakarékos, korszerű, hosszú  
élettartam úak váltják fel. A  belső áta
lakítások során a rossz állapotú vizes
blokkokat nem csak felújítják, de 
lehetővé vá lik  azok  átgondolt 
újjáépítése is, ami figyelembe veszi az 
itt élők speciális szempontjait. Több
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akadálym entes m osdó, zuhanyzó  
kiépítésére és víztakarékos  
csaptelepekkel történő felszerelésére is 
sor kerül.

M a M agyarországon több mint 80 
ezer látássérült em ber él, és évente 4-6 
ezer em ber veszíti el látását. A  
K orm ány ezért k iem elt tám ogatást 
nyújt ezen a területen. A z Uj Széchenyi 
Terv keretében 2012-ben két pályázat
tal összesen 2,5 M rd Ft-ot fordított a 
látássérült em berek elemi és komplex 
rehabilitációjára. 1,3 M rd Ft-ból való
sul m eg az új, országos, bentlakásos 
rehabilitációs központ Tatán. A  
beruházás célja, hogy jav ítsa  a 
látássérült szem élyek hozzáférését az 
elemi és komplex rehabilitációhoz és 
megkönnyítse képzésüket. A  projekt

egyúttal lehetőséget ad a látássérül
tekkel foglalkozó szakemberek továb
bképző központjának kialakítására is. 
A  m ásik támogatásnak köszönhetően 
12 megyében lesz könnyebben elérhető 
a felnőtt látássérült szem élyek elemi 
rehabilitációja. A  kormány 1,2 Mrd 
forintot fordít erre a Vakok Állami 

Intézetén keresztül. Az Intézet ennek  
érdekében civil szervezetek bevonásá
val hálózattá szervezi a szolgáltatásait. 
A  VÁI ennek a projektnek a keretében 

létrehozza az országos m ódszertani 
központot, valam int a felnőtt korú  
látássérü ltek  állapotfelm érését és 
látásvizsgálatát biztosító központot is.

Budapest, 2013. február 21.

Netszemle

Duplájára emelkedett a számuk
Örömmel szám olunk be arról, hogy 

a közelmúlthoz viszonyítva duplájára 
em elkedett a fogyatékos-barát m unka
helyek száma.

A  minap Budapesten tizennyolc cég, 
önkormányzat, illetve oktatási intéz
mény kapta m eg a "fogyatékosság-ba
rát munkahely" díjat. A z elismerést 
azok vehetik át, akik nyitottak a m eg

változott m unkaképességű em berek  
foglalkoztatására.

Az elism erést minden évben az Em 
beri Erőforrások M inisztérium a, az 
A m erikai K ereskedelm i K am ara, a 
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület és a Salva Vita Alapítvány 
képviselői közösen adják át a díjazot
taknak. Az idei kitüntetettek közül he


