RÁCKERESZTÚRI

HÍRMONDÓ
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

2014. január

Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
(részlet)

…ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt
még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy
éppen nemes tettet vigyünk véghez: de egész
éltedet meghatározott elv szerént intézve,
sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség
kíván; (…)
...a társaságban született ember nem önmagáé. (…) Kinek szívében a haza nem él, az
száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s
lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt. (…)
Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, mely élte fenntartásaért
zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és
erő csak társaságban fejlik ki; (…) Ezért kell
minden mívelt embernek a hazát legfőbb
gondjává tennie; s ez mindenekfelett oly hazákról értetik, hol az egyes polgárnak a közdolgok folyásába tekinteni joga s kötelessége
van. Mert jog és kötelesség egymástól soha el
nem választhatók. (…)
Törekedjél ismeretekre! (…) Korunk sok ismeretet kíván, s ez jó oldalai közé tartozik;
de sok ismeret után kapkodás könnyen oda
viszen, hogy címmel és színnel elégedjünk
meg; s e hibára hajlás a kor rossz oldalai közt
talán legrosszabb. (…)
Közre élj: ezt mondám előbb is; de a magányosságot becsülni s használni tanuld. (…)
Ki nem tett mindent, mit tennie kellett s lehetett vala, az boldog nem leszen. Ki pedig
emberi s polgári kötelességeit híven teljesíté,
az önérzésében boldog lehet.
Kölcsey Ferenc

A magyar kultúra napja
A lászlópusztai közvilágításról
Madáretető-készítés
Könyvajánló és keresztrejtvény
Bemutatkozik Marozsán József edző
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Gyógyszertári ügyelet

Segítsenek, hogy segíthessünk! Ne hagyják elveszni adójuk 1%-át! Lokálpatriótaként gondoljuk meg, hogy van helye ennek a pénznek településünkön is.
Polgárőrségünk, az Önök és a saját biztonságunkért tevékenykedik egész évben. Adójuk 1%-ára nagy szükségünk van, hogy a már elért eredményeinket
meg tudjuk tartani, és tovább tudjuk fejleszteni.
Elértük, hogy napi szinten polgárőr rendőrrel van szolgálatban. Szeretnénk
24 órás ügyeleti szolgálatot létrehozni, a járőrszolgálatot hatékonyabbá tenni, a
külterületeket is sűrűbben ellenőrizni.
Az elhivatott önkéntes tagságunk továbbra is szeretne tenni településünk
biztonságáért, és ezt az Önök segítségével még hatékonyabban tehetjük!

január 25., 26: Martonvásár
február 1. 2.: Ercsi
február 8., 9.: Martonvásár
február 15., 16.: Ráckeresztúr
február 22., 23.: Ercsi

Szent László Völgye Segítő
Szolgálat (2462 Martonvásár Szent
László út 24.; telefon: 06-22/460-023)
Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a
Polgármesteri Hivatalban.
Gyerekjólléti ellátás (Birgány Károlyné):
Hétfő: 9.30–10.30 Családsegítés:
Hétfő: 9.30–10.30 (Kecskésné Jámbor
Gyöngyi); Szerda: 9.00–10.00 (Babka
Balázsné)

Rendőrség: 107 vagy 112
Ercsi Rendőrőrs (járőr):
06-20/3800-039
Körzeti megbízott (Méri István,
Vásári Dénes): 06-20/210-5166

Polgárőrség: 06-70/211-6424
Nemzetőrség: 06-20/255-2857

ADÓ 1%
Ajánlja fel adója egyik 1%-át
valamely egyháznak! A Magyar
Katolikus Egyház technikai
száma: 0011. A Magyarországi
Református Egyház technikai
száma: 0066. Bővebb információ:
http://www.nav.gov.hu/nav/
szja1_1/technikai_szamok_2014

Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok!

Kérjük, adója 1%-ával támogassa
a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrséget!
Adószám: 18491603-1-07
Esetleges személyes befizetéseiket a helyi takarékszövetkezetben vezetett
számlánkra lehet megtenni.
Tegyenek meg mindent Önök is a biztonságunk érdekében!
Köszönettel:
a Ráckeresztúri Vagyon- és Polgárőrség

Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok!
A Nemzetőrség változatlanul a lakosság rendelkezésére áll 24 órás aktív
járőr szolgálattal. Szakképzett önkénteseink telefonhívásra ingatlanok,
gépjárművek, rendezvények őrzését biztosítják.
Telefonszámunk változatlan: 06/20-852-03-57 – bármikor hívható
gyanús tevékenység, segélyhívás esetén.
Amennyiben támogatni szeretnék a Nemzetőrök aktív szolgálatát,
adójuk 1%-át az alábbi adószámra szíveskedjenek felajánlani:

Adószám: 18493674-1-07
Előre is köszönjük támogatásukat, amelyet az Önök biztonsága érdekében használunk fel!
Csobánki Csaba
nemzetőr ezredes-parancsnok
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense, dr. Szatmári Éva ügyvéd fogadja mindazokat, akiket hátrányos megkülönböztetés ért, vagy valamilyen ügyben
jogi tanácsot szeretnének kapni. A jogi segítségnyújtás ingyen vehető igénybe.
Ügyfélfogadás 2014. január 29-én, szerdán 12.00 és 16.00 óra között Ercsiben, az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár épületében (2451 Ercsi, Szent
István út 12–14.).
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derűl”

Gyerekkoromban ritkán, évente kétszer jártam Ráckeresztúron. Édesapám, Gajdó András ugyan itt született,
s a testvérei itt éltek halálukig, mégis évente csak kétszer, februárban, Julianna-napkor és november elején
jöttünk. A távolság is elválasztott, akkoriban még a közlekedés is nehézkesen volt megoldható. Arra azért jól
emlékszem, hogy amikor Jani bátyja meg Kató nénje
vendégül látott egy hétig, minden reggel friss pékáru
került az asztalra, s olyan finom, foszlós kenyeret azóta
sem ettem. Ma is emlékszem az ízére.
Később gyakran eszembe jutott, de jó lett volna
megkérdezni a rokonokat apai nagyanyámról, akit nem
ismerhettem, vagy nagyapámról, aki a családi legendárium szerint áldott jó ember volt. Vagy másról beszélgetni
velük: a múlt szépségeiről, örömökről és bánatokról.
Álmomban sem gondoltam, hogy Előszállás, Dunaföldvár, Szeged és néhány budapesti esztendő után
Ráckeresztúrra vezérel a gondviselés, s hogy itt találom
meg a rám szabott feladatot. A lapszerkesztés régi vágyam. Hiszem, hogy függetlenként is lehet értékes, színvonalas újságot létrehozni. Egy település életét ugyanis
nem a pártviszonyok és pártviszályok határozzák meg
elsősorban. Sokkal inkább az ott élők között kialakult
bizalom és szeretet. Az a fajta érzelemgazdag légkör,
amelyben lehetséges „gyüttmönt”-ként is becsöngetni a
szomszédba, ha elfogyott a tojás vagy a pirospaprika, s
a szomszéd ajtót nyit, segít. A függöny mögül kukucskálva sosem ismerhetjük meg a kapuban álló jó tulajdonságait, erényeit.
Tavaly szeptemberben azt írtam, szeretnénk felkutatni a múlt értékeit. Az új esztendő ebből a szempontból
jól indult: kaptunk egy régi fotót, ami a címlapon látható.
Keresztúri vonatkozású, de többet nem tudunk. Vajon
kik láthatók a képen? Kérem Önöket, ha felismerik a
fényképen szereplőket, írják meg vagy üzenjék meg.
Annyit sikerült eddig kideríteni, hogy ez a kép egy vizitkártya (visit portrait), amit régen a fogadásokon, társasági összejöveteleken használtak és kölcsönösen kicseréltek. A kemény kartonlapra ragasztott, különböző méretű
vizitkártyák még az 1940-es években is divatosak voltak.
A legtöbb családban máig őriznek ilyen képeket a nagyvagy dédszülőkről. Szeretnénk összegyűjteni és közkinccsé tenni a régi keresztúri képeket nyomtatott és
digitalizált formában, hogy unokáinknak megmaradjon
ez a nagyon értékes képanyag. Ehhez is kérem segítségüket.
Köszönöm Bíró Istvánné Déczi Máriának a régi fotót
és a remek keresztrejtvényt. Továbbra is szeretettel várom ötleteiket, javaslataikat; régi képeket és dokumentumokat is (pl. képeslap, levelezőlap, katona- vagy cselédkönyv, egyéb kézirat).
Az új esztendőre kívánok Önöknek egészséget, szeretetet, megbecsülést, sok jó szót és mosolyt.
Ráckeresztúr, 2014. január 13.
Gajdó Ágnes

Kölcsey Ferenc a magyar költő,
politikus és nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia
tagja, a Kisfaludy Társaság
alapító tagja. Sződemeteren
látta meg a napvilágot 1790ben. Egyik szeme világát
gyermekkorában fekete himlőben elvesztette. A Debreceni Református Kollégiumban
tanult tizennégy évig.
Már fiatal korában a magányt kereste, örömét a
könyvekben lelte. Ritka tehetsége tizenhat éves korában
megmutatkozott, ekkor kezdett verseket írni. Csokonai
temetésén ismerkedett meg Kazinczyval, akire a későbbiekben tanítójaként tekintett. Kölcsey Pesten járt törvénygyakorlatra, de ügyvédi vizsgára nem jelentkezett.
Lemondott a tanári pályáról is, egyedül az irodalom
lelkesítette. 1815-ben testvéreivel Csekére költözött.
Szemere Pállal együtt megindították az Élet és
Literatura című
folyóiratot. A
Magyar Tudományos Akadémia igazgatósága Pozsonyban
1830-ban
a
nyelvtudományi osztályban
vidéki rendes
tagjának nevezte ki Kölcseyt.
Két évvel később megyei
főjegyzővé, majd országgyűlési követté választották.
Szatmárcsekei magányában írta legnagyobb hatású
versét, a Himnuszt, melyet 1844-ben zenésített meg Erkel
Ferenc. A Himnusz 1989-ben került jogszabályi védelem
alá, ekkor az alkotmány szövegének része lett. Huszonöt
éve ünnepeljük meg január 22-én a magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az ilyenkor szokásos megemlékezések alkalmat teremtenek arra, hogy megerősítsük hagyományainkat,
gyökereinket, felidézzük múltunk szellemi értékeit.
Horváth Patrícia
(A címlapon Kölcsey Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című írásából
közlünk részletet. A költő száznyolcvan esztendeje, 1834-ben vetette
papírra gondolatait, melyekkel nemcsak unokaöccsét, hanem a reformkori magyar ifjúságot szerette volna felkészíteni a közösség és a haza
szolgálatára. A parainézis (parainesis) meghatározott személyhez
intézett – szónoki beszéd, levél vagy végrendelet formájában megírt –,
buzdítást, intelmet, oktatást tartalmazó rövidebb terjedelmű alkotás.
Kölcsey szavai ma is időszerűek, bár a XXI. századi olvasók számára nehezebben értelmezhetők. – A szerk.)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK ● POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
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Az önkormányzat karácsonykor a
település szépkorú lakóinak egy
csomag szaloncukorral és egy
doboz teával kívánt békés, boldog ünnepeket. Sajnos az elektronikus nyilvántartás lassan és
többször hiányosan produkálta az
adatokat, de január első hetére
reményeink szerint sikerült valamennyi érintetthez eljuttatni az
ajándékot. A Szent László Víz
Kft. munkatársai, a Katolikus
Karitász tagjai és önkéntes segítőink összesen 493 csomagot
szállítottak házhoz. Többen a
csomagot a gyermekeknek ajánlották fel, ezeket az óvoda, az
iskola, illetve a SZERDÁK tanulói
kapják meg.
(RH)

A képviselő-testület 2013. december 11. ● A testület döntést hozott egy telekvásárlási
napján megtartott ülésén a következő napi- kérelem ügyében, a Ráckeresztúr és Térsége
Vízitársulat megszűnésével kapcsolatos ügyvédi
rendi pontokat tárgyalta:
megbízásról, és támogatta az egyezség megkö● A képviselő-testület elbírálta a Bursa Hungarica tésére irányuló kezdeményezést a Vörös Zsolt
ösztöndíjra beérkezett pályázatokat. Jó hír, hogy a által indított munkajogi perben.
korábbi évekhez hasonlóan idén is mindegyik pá- ● A testület támogató határozatot hozott Vál
lyázó diák részesülhet a támogatásban.
községnek a Szent László Völgye Többcélú
● A törvényi változásokhoz igazítottuk hozzá a Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozása
település szociális rendeletét, a testület az eddigi ügyében.
széles körű kedvezményrendszert igyekezett meg- ● A képviselők döntöttek a talajgyalulás költséőrizni, illetve bővíteni.
geinek finanszírozásáról, a szépkorúak részére
● A településrendezési terv felülvizsgálatának vásárolt ajándékcsomagok és az adventi gyermegindításáról is határoztak a képviselők. Jóvá- tyagyújtásokon a gyerekek részére szétosztott
hagyta a testület a kastély felújítására benyújtott szaloncukor díjának megtérítéséről, az iskola és
pályázat műszaki dokumentációjának díját, kérelem az óvoda karácsonyi készülődésének anyagi
alapján minimálisan módosította a gyepmesterrel támogatásáról, az iskola részére sporteszközök
kötött szerződésben szereplő díjakat, döntött a beszerzéséről, valamint a betlehemi láng GödölRákóczi Szövetség támogatásáról, illetve a lőről Ráckeresztúrra történő elszállítása költséhóeltakarítás kérdésében a tavalyival azonos tarta- geinek megtérítéséről.
ÖTPRÓBA
lom szerinti szerződés megkötésére hatalmazta fel ● A testület tárgyalta, de további adatok beszera falufenntartás vezetőjét.
zésének szükségessége miatt elhalasztotta Bíró Istvánné és Rózsa Ferencné
● A változó finanszírozási szabályokhoz igazodva, Bendák Gyula kérelmével kapcsolatos döntést, mind az öt kérdésre helyesen
gazdaságossági megfontolásból a képviselők döntöt- illetve ugyanígy a tornacsarnok közelsége miatt válaszolt.
tek arról, hogy a gyermekétkeztetésről szóló szerző- a Papp család által kérelmezettek megtárgyaláJutalmukat a könyvtárban
désben a továbbiakban az önkormányzat és nem a sát és abban érdemi döntés meghozatalát is vehetik át.
falufenntartás szerepel majd szerződő félként.
későbbi időpontra halasztotta.
Gratulálunk!
● A víziközmű törvény elvárásainak megfelelően a
képviselő-testület megrendelte a víz- és csatorna Aki részletesebben érdeklődik a testületi ülésen történtek iránt, az egyeztetett időpontban megtekintheti
vagyon felértékelését, mivel ezt a jogszabály köte- a jegyzőkönyveket a hivatalban, vagy olvashatja azokat Ráckeresztúr honlapján a határozatok, rendeletek gomb alatt, a http://www.rackeresztur.hu/hatrend.html címen.
lezően megköveteli.

2014. január

5

A lászlópusztai közvilágításról

„Ha elmúlik karácsony…,

Az elmúlt hetekben többen érdeklődtek, mikor
lesz rendben Lászlópusztán a közvilágítás.
Megkerestük a szolgáltatót (E.ON), s a következő tájékoztatást kaptuk:

...a szeretet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá,
nem alszik ki még” – dúdolhatjuk januárban a Neoton Família hajdani nagy slágerét, hiszen emlékeinkben még ott
él a fenyőillat, a nagymama-féle mákos vagy diós bejgli
íze s a csillagszórók tünékeny csodája.
A tavalyi karácsonyra vélhetően sokan gondolnak jó
szívvel azok közül, akik részt vettek a községi ünnepsé-

A tavalyi évben társaságunk a RáckeresztúrLászlópusztán található kisfeszültségű villamos hálózat egy kb. 600 méter hosszúságú szakaszát, a transzformátorállomás és a kertes házas lakótelep közötti
területen, megvásárolta a Prograg Kft.-től. Az ezen a
szakaszon található közvilágítási lámpák is társaságunk tulajdonába kerültek. Amennyiben ezek közül
hibásodik meg lámpa, intézkedünk a javításáról.
A kisfeszültségű villamos hálózat jelentős része,
így jórészt a Prograg Kft. telephelyén belül található
szakaszok, az emeletes társasház mellett található
szakasz és a Martonvásárt és Ráckeresztúrt összekötő
közút mentén található térvilágítási hálózat nem került társaságunk tulajdonába, az továbbra is magántulajdonban maradt. Ezen hálózatszakasz önkormányzat általi átvételéről, közvilágítási hálózatként történő
üzemeltetéséről a tulajdonossal kell egyeztetni.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.

gen. Ötletes koreográfiával lépett fel a Darázsderék tánccsoport (Micsoda nő ez a férfi), és a Mákvirág Táncegyesület is kitett magáért, igazi rác báli hangulatot varázsoltak
a terembe. Az általános iskola felsős színjátszó csoportja

Új lámpatestek ● A lakosság jelzései alapján új
közvilágítási lámpatestekkel bővült a hálózat:
• az Orgona utcában az első és a harmadik oszlopon
• a Rákóczi utcában a 17–19. házszámú telkeknél
• a Liszt Ferenc u. 27. szám előtt
• a Kölcsey F. u. 12/2. szám előtt
• a Korniss u. 28-as sorház előtt
• a Korniss u. 28/1. számú telek sarkánál
A munkálatokat közel háromnegyed éve rendelte
meg az önkormányzat, decemberben végre elkészült.
Ezeken a helyeken megvolt az a közvilágítási vezérlőszál, ami a fel- és lekapcsoláshoz kell, így a kiépítés viszonylag egyszerűen kivitelezhető volt. Remélhetőleg
hamarosan a további megrendelt munkálatok is megvalósulnak, illetve ezúton kérjük, hogy a lakosság továbbra
is jelezze, ha valamelyik utcában nagyobb távolság (két
villanyoszlopnál hosszabb útszakasz) áll megvilágítatlanul. Az igényekre egyesével nem, csak gyűjtve tudunk
ajánlatot kérni.

Tisztelt Támogatóink! Az ünnepek utáni számvetés első
reakciója részünkről a hála. Köszönetet szeretnénk mondani
mindenkinek, aki bármilyen módon segítette abbéli munkánkat, hogy szebb és méltóságteljesebb karácsonya lehessen
minél több keresztúri családnak.
Elsősorban azok nevében tesszük ezt, akikhez adományok, felajánlások, önkéntes munkák formájában rajtunk
keresztül jutott el az Önök szeretete. De köszönjük mi is,
hogy egyre többen ránk bízzák magukat, és méltónak ítélnek
bennünket erre a szép feladatra.
Nagy tisztelettel és köszönettel:
a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség
Karitász Csoportja

karácsonyi mesejátékkal és lélekre ható gondolatokkal
készült, Fodor Anna harmadik osztályos tanuló verset
mondott. Az egyházközség nevében Herkli Antal köszönte
meg a közfoglalkoztatottak egész éves, a templom és
környéke rendbetételéért végzett munkáját. A vendégeknek saját készítésű, a ráckeresztúri betlehemeket ábrázoló könyvjelzővel kedveskedett. Pátkai István, az egyházközség világi elnöke köszönő oklevelet adott át dr. Szentes-Mabda Katalin polgármesternek és Zólyominé Margitai
Zitának. A gyerekek a karácsonyfa alatt elhelyezett plüssállatok közül választhattak, a Vöröskereszt helyi szervezete mézeskaláccsal és szaloncukorral lepte meg az egybegyűlteket. A Szent László Víz Kft. dolgozói ízletes székelykáposztát tálaltak fel. A közfoglalkoztatottak papírangyalkákat készítettek, amit aztán mindenki hazavihetett, és a
saját karácsonyfájára tehetett.
A jó hangulatú rendezvény hagyományteremtő céllal
jött létre, bízunk benne, hogy idén decemberben még többen részt vesznek majd Ráckeresztúr közös karácsonyi
ünnepén.
G. Á.
Képek: Herkli A.

(Köszönet a rendezvény létrejöttét támogató cégek és magánszemélyek nagylelkű támogatásért: Cseprekál István,
Kerekes Lajos, Malomsoki Tibor, Oázis Itallerakat, Prograg
Agrárcentrum, Reál ABC. Külön köszönet a rendezvény
szervezőinek, Bosnyák Beátának, Ördög Melindának és
Pátkai Istvánnak.)
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Készítsünk
madáretetőt!
Tavaly a Ráckeresztúri
Petőfi Sándor Általános
Iskola több tanulója 5+1
fordulós összetett környezetvédelmi versenyen
vett részt. A 7–8. osztályosok között első helyen
végzett a Kis Kedvencek
csapat, amelynek tagja
volt: Horváth Patrícia,
Markóczi Dóra, Palagyi Réka és Bíró Dominik. Az egyik feladat madáretető készítése volt. A fényképek alapján bárki készíthet otthon
hasonlót. Arra figyeljünk, hogy a madarak közül sok faj nem szívesen száll be szűk, zárt helyre, mert nem látják, ha esetleg ragadozó
közeledik. Ezért az a legjobb, ha az etetőnek több oldala nyitott.
Az etető esztétikai értékét emelhetjük, ha színesre festjük, esetleg mintát rajzolunk rá. Ha kültéri ragasztót is használunk, vigyázzunk, hogy a madarak ne férhessenek hozzá, ne csipegethessék ki,
mert az számukra mérgező.
(KL)
(A képeken Palagyi Réka látható munka közben.)

Madáretetés télen
Köztudott, hogy télen nem minden madarunk
vonul melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk
északabbra fekvő, mostohább téli klímájú területek madarai számára sok esetben Magyarország jelenti a telelőterületet.
Segítsünk hát a madaraknak a tél átvészelésében azzal, hogy készítünk madáretetőt!
Ennek több módja is lehet. Vagy egy tálkára
szórunk magot, vagy kivágunk egy petpalackot,
és beleszórjuk a magot, majd felakasztjuk a fára.
Tehetünk bele olajos magvakat, illetve például:
nem sózott napraforgómagot, diót, kölest. A
boltban lehet kapni úgynevezett cinkegolyót,
aminek a madarak nagyon örülnek. Tehetünk
még ki félbevágott almákat és szintén nem sózott szalonnadarabokat.
Az etetők legfontosabb kiegészítője a madáritató. Legyen bár fagy, a jégtől megszabadított,
frissen feltöltött itatótálcákat az etetőre járó madarak előszeretettel használják nemcsak ivásra,
de fürdésre is. Ezért nagyon fontos, hogy az
etetők közvetlen közelében itatót is működtessünk.
Fontos, hogy ha elkezdtük az etetést, a tél
végéig ne hagyjuk abba, mert a kismadarak hozzászoknak az élelemhez, és keresni fogják azt!

Takács Flóra

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hivatalos facebook oldalán régi és új fotók
láthatók, hírek, fontos tudnivalók olvashatók.
A régi diákok is sok érdekességet találhatnak!

SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS
1000 forinttól!
AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
A RÉSZLETEKÉRT
ÉRDEKLŐDJÖN:

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
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Hírek az iskola életéből
A téli szünet előtti utolsó tanítási héten az ebédnél már
szépen „felöltöztetett” székek várták a gyerekeket. Az
ablakokra drapéria került.
Köszönjük Kálmánné Ladosinszki Annamáriának, aki
mindezeket megtervezte, lemérte, megvarrta. Az anyagot és a párnákat a szüreti táncból befolyt pénzből vásároltuk.
***
A karácsonyi ünnepségen idén is színvonalas műsort
adtak diákjaink. Az alsós angolosok és a felsős németesek mellett az énekkar is karácsonyi dalokkal készült.
Három elsős fiú, Drozdik Balázs, Rohacsek Máté és
Venczkó Vencel, valamint Novozánszki Benedek (6. b)
verset mondott, Garai Lilla (4. a) énekelt. A Csihatagok
tánccsoport a lucázás régi népszokást elevenített fel. Az
alsós színjátszók A Mikulás kesztyűje című darabbal
készültek, a felsősök karácsonyi történetet állítottak színpadra, amit aztán a községi karácsonyi ünnepségen is
bemutattak.
***
A magyar kultúra napján rendezett községi megemlékezést iskolánk szervezi az idén. Kisteleki Zoltán színművész és Mechler Anna énekművész Óda a magyar
nyelvhez címmel tart zenés irodalmi előadást.

Búcsú Ili nénitől
Szomorú szívvel és mély
megrendüléssel búcsúzunk
Adolf Jánosné Ili nénitől. Dajka nénikénk nyugdíjba vonulásáig (1999-ig), közel
harminc évet dolgozott a
ráckeresztúri óvodában.
Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj” –
(igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
(József Attila)

Gergics Mihályné
(Lapzártakor érkezett a hír, hogy az előadás január 18-án
lesz. Következő számunkban részletesebben beszámolunk a rendezvényről.)

Ili néni emlékét örökre megőrizzük, tanítását
továbbvisszük…
A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda dolgozói

Rajzpályázat gyerekeknek ● Idén tízéves a
Seholsziget Élménypark, ennek örömére rajzpályázatot
hirdetnek.

Rajzold le a saját élményparkodat, azt a szigetet,
ahol legjobban éreznéd magad a barátaiddal!
Lehet színes ceruzás, zsírkrétás, festett alkotás A/4-es vagy
A/3-as lapon. Csak egyéni pályázatot fogadnak el! A rajzok jobb alsó sarkában tüntessétek fel a neveteket, valamint az életkorotokat.

Beküldési határidő: 2014. február 28.
Postacím: Gyermekpark Kft. 2610 Nőtincs, Pf. 2.
Kategóriák: 3–5 évesek; 6–8 évesek; 9–12 évesek; 13–15
évesek. A teljes kiírás megtekinthető a http://
www.seszi.hu/8-tartalom/70-rajzpalyazat-gyerekeknek
honlapon.

Kedves Olvasóink!
Ha nem jutott el Önökhöz a Ráckeresztúri Hírmondó,
vagy sérülten, kutyaharapásokkal „díszítve”, ázottan,
netán hiányosan kapták meg a lapot, kérjük, jelezzék
ezt a kastélyban. A terjesztést Zólyominé Margitai Zita és
munkatársai koordinálják, ők tudják pótolni a sérült
lapszámokat. Reméljük, hogy minél kevesebb példány
kerül a szemetesbe, s hogy Olvasóink a következő generációkra gondolva megőrzik településünk XXI. századi krónikáját. Ha nem tartanak igényt az elolvasott
példányokra, kérjük, juttassák el a könyvtár helytörténeti gyűjteményébe. Köszönjük!
(A szerk.)

A 2013. október végén meghirdetett papírgyűjtés eredményeként óvodánk 37 000 forintot kapott az összegyűjtött papírért.
Ráckeresztúr község képviselő-testülete karácsonyra
60 000 forinttal ajándékozta meg gyermekeinket. Így
minden csoport karácsonyfája alá jutott ajándék, játék,
gyümölcs és édesség. (A képen a Méhecske csoport
néhány tagja látható.)
Köszönjük mindenkinek a papírgyűjtésben nyújtott
segítséget, a képviselő-testületnek az ajándékokhoz a
pénzbeli támogatást.
Baki Bálintné
Elkészült a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda hivatalos facebook
oldala: friss hírek, információk, sok-sok fénykép.
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Herkli Istvánné Marosvölgyi Mária szerényen él településünkön ötvennyolc esztendeje, teszi a dolgát, amit az élet rámért. Aki nem, vagy csak látásból ismeri, annak
fel sem tűnik, hogy milyen sokoldalú, kreatív és rendkívül segítőkész személyiség.
Csodálatos használati tárgyakat készít például újságpapírból. (Az Ötpróba megfejtőinek jutalma többek között olyan kiskosár, amit Marika készített!)
Ahol segítségre van szükség, ő ott van. Mindegy, hogy süteményt vagy palacsintát kell sütnie,
esetleg a gyerekeknek lufit hajtogatni. Nem jön zavarba akkor sem, ha disznót kell vágnia. Az
udvarában valóságos gyerekparadicsomot épített fel kidobásra ítélt anyagokból az unokái számára. Szerdánként segíti a tanulásban a nehézségekkel küszködő gyerekeket is. Az évek során
két lánya öt unokával örvendeztette meg.
A munka világába már diákként belecsöppent: az iskolai szünetekben Százhalombattán dolgozott telefonos munkaközvetítőként, majd Budapesten a Keksz- és Ostyagyárban csomagolóként. A következő állomás a martonvásári kutatóintézet volt,
melyet a ráckeresztúri termelőszövetkezet követett, ahol a növénytermesztési ágazaton át az állattenyésztésig minden területen dolgozott. Csaknem két éve nyugdíjas, utolsó munkahelyén, a százhalombattai kerékpár-összeszerelő üzemben raktárosként tevékenykedett. Mindig is nagyon szeretett varrni. Lányainak évről évre díjnyertes jelmezeket készített az iskolai jelmezbálokon. Talán nincs olyan anyag, amit ne tudna felhasználni, amiből ne készítene valamilyen játékot az unokáinak, legyen az
műanyag üdítős palack, kartonpapír vagy éppen újságpapír, amiből elkészítette a ráckeresztúri
A keresztúri templom
templom makettjét. (Tavaly az önkormányzat jótékonysági árverésen megvásárolta; jelenleg a
sodrott papírból
templomban tekinthető meg.)
készült makettje
Marika néni remekül bánik a lufival, a különböző figurák készítését könyvből tanulta meg,
különleges
kiegészítve a saját ötleteivel. A katolikus karitász jótékonysági vásárára is rengeteg ajándékot
alkotás
készített karácsony előtt, segítve ezzel a rászorulókat. Többek között tobozból koszorút, sárgarépából lekvárt, különféle zöldségekből ételízesítőket, papírból karácsonyfát, kiskosarakat. Amit
készít, általában elajándékozza. Az agyagozást szeretné még kipróbálni, mert sohasem csinálta, amihez a korongot saját kezűleg fogja elkészíteni. Őt ismerve, ezen a területen is csodálatos alkotások kerülnek majd ki a keze alól. Eddigi munkáiról képek találhatók a Facebook oldalán. Szerény megjelenése rendkívül segítőkész szívet takar, sohasem hivalkodik, nem keresi a
reflektorfényt, csendesen dolgozik, hogy örömet szerezzen embertársainak.
Dienes Gábor
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ÚJÉVI FOGADALMAINK ÉS AZ ÜNNEPEK
Év eleji „szent” fogadalmaink kapcsán érdemes számba vennünk, hogy az ünnepek arra is jók, hogy belőlük nyerjünk erőt,
vagy éppen példát. A megújulás igénye (sokszor csupán egy
halk szó a lélek mélyén) általában az elmúlt év negatív tapasztalataiból fakad: változtatnunk kell rossz szokásainkon,
viselkedésünkön, gondolkodásunkon, eszményeinken, rendezetlen életmódunkon; mindazon, aminek rabjaivá váltunk.
Amikor arra döbbenünk rá, hogy olyasvalami tölti be életünket, amit már nem mi irányítunk. Egy találó mondás szerint:
„amikor már nem úgy élünk, ahogy gondolkozunk, hanem úgy
gondolkozunk, ahogyan élünk…” Igen, sokféle rabszolgaság
létezik…
Komoly „kapaszkodó” lehet ez irányú töprengéseink közepette Pál apostol megtérésnek napja, január 25-e is, amit a
köznyelv egyszerűen „pálfordulás”-nak nevez. Ezzel a fogalommal illethetjük azokat a keresztényeket, akik a hit erejével
tudták gyökeresen megváltoztatni életüket.
De ne a nemzetek apostolával, a „legnagyobbal” foglalkozzunk most, hanem pillantsunk bele a középkorba, mikor is a
lovageszménynek hódoló ifjak közül jutottak el páran arra a
felismerésre, milyen üres eszménynek éltek éveken át: egy
kis bál, egy kis kardvillogtatás a becsületért, aztán egy kis
hajbókolás, majd az otthoni gazdag idill. Nap mint nap. Társadalmilag jól jövedelmező, az elvárásoknak megfelelő életforma, mégis valami azt súgja, az értelmes élethez mindez nem
elegendő.
Január 28-án emlékezünk Nolaszkói Péterre, aki 1182
körül született Barcelonában, lovagi nemzetségből. Szülei
halála után fiatalon tekintélyes vagyonhoz jutott, így korának
fiaként arra törekedett, hogy életében a különböző háborúkban, illetve az aragóniai királyi udvarban a lovagi eszményt
megtestesítse. Minden adott volt: pénz, paripa, fegyver, elegancia és jó modor. Mégis úgy érezte, hogy mindez kevés.
Huszonhat évesen, a múlt elégtelen tapasztalatai indítására,
hosszú töprengések és egy éjszakai lelki látomás után úgy
döntött, minden erejével a szegények megsegítésének és
különösen a rabszolgák kiváltásának szenteli életét. Innentől
beszélhetünk Nolaszkói Szent Péterről. Fogadalma után,
megújult életében olyan lovagi (!) és szerzetesrendet alapított,
mely működése alatt (Péter életében) 2700 foglyot váltott ki a
törökök és a kalózok fogságából. Bár kora társadalmának már
nem „úgy” felelt meg, mint annak előtte, de megfelelt egy sokkal egyetemesebb „parancsnak”: a lelkiismeret parancsának,
amiről azt tartotta, hogy Isten hangja. A „halk szó” után erejét
az elittel szembeni változtatáshoz egy példaképből merítette:
Szent Pálnak, a nemzetek apostolának példájából. Döntése
és új életének első lépései után meg nem szűnő, csodálatos
lelki gazdagság töltötte el.
Természetesen nem kell és nem is lehet a múlt „nagy”
alakjait „utánozni”, akiknek élete egyébként nyitott könyvként
tárul elénk a naptári évben. De mindannyiunk „testreszabott”
küzdelmeihez, fogadalmaihoz, „rabláncaink levetéséhez”,
ahhoz, hogy valóban „kis szentek” lehessünk (és ne csak
fogadalmak maradjanak a fogadalmak), az ünnepek és a múlt
példaképei egész évben rendelkezésünkre állnak. Emeljük fel
tekintetünket már az év kezdetén ezekre a példaképekre!
v. v.
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Költészetregény
Azoknak, akik közelebb kerülnének az irodalom szépségeihez, illetve
szeretnék újra felfedezni azt.

„Ez egy szerelmes regény” –
olvasható a hátsó borítón lévő
ajánlóban
–,
melyben
„elmesélem, hogyan élek a
költészettel” – írja magáról a
magyar–pszichológia szakot
végzett egyetemi tanár, író-újságíró, szerkesztő.
Nem klasszikus szerelmes regény; olvasásakor bepillantást nyerünk a szerző „korai és mindjárt szenvedélyes irodalom-szerelmébe”.
Életrajzi szemelvények, műrészletek szövik át a
szerző szubjektív gondolatfolyamát: benyomásait,
feltételezéseit, élményeit írókról-költőkről, műveikről, és mindezt személyes történetekkel színesíti. Az
elemző-értelmező esszékötetben gyakran szembetalálkozunk kérdésekkel, melyek megálljt parancsolnak olvasáskor, és tűnődésre késztetnek nemcsak
költészetről, hanem az életről is: „Hát ki nem érti,
hogy saját életünk történései meg a történelem fordulatai is
bármikor orra buktathatnak, hogy az ember folyvást szorong ezért, azért (…)? Ki nem tapasztalta? Hogy minden
kétes, romlékony, és remegős, mint a legjobban épített hidak?”
A kötetet záró fejezete méltó befejezése a regénynek. A szerző József Attiláról szól, és az ő szalagút-metaforáját idézi: „…kézen fog egy ismeretlen
tájon, egy ismeretlen hegy lábánál. Szallagúton vezet fölfelé,
egyre szűkülő körökben. Az első lépésre is tájat látunk. E
tájra azonban a szalagúton fölfelé haladván észrevétlenül
másik táj terül, hiszen közben északról keletnek, majd
pedig délnek és nyugatnak megyünk. De így visszajutunk
újra északra. Ekkor már föntebb vagyunk, de ugyanarra
tágul szemünk, amire egy körrel lejjebb és mégis mást látunk. Most egyetlen pillantásra fölfogjuk mindazt, amit
előbb északról és részben északkeletről meg északnyugatról
szemléltünk. Fönn az ormon azután egyszerre nézhetünk a
szelek minden iránya felé és ki-ki annyit lát, amennyi szeme
van. A csupaszem utas egyetlen metszetlen kör közepén
találja magát, egyívű éghajlat alatt. Csak maga az ösvény
tűnt el a növényzet között…”
Tekintsünk „csupaszem”-ünkkel ilyen módon az
irodalomra és a világra.
Szokoli Krisztina
(Levendel Júlia: Hát amint fölállok. Költészetregény. Liget Kiadó)

A könyvtár állománya ismét bővült: többek között
Moldova György-, Szilvási Lajos-, Stephen King-, Robin
Cook-regényekkel, a Reader’s Digest Válogatott könyvek köteteivel. Köszönjük Rózsa Ferencné Tilda és
Schaumné Mikola Zsuzsanna önzetlen felajánlását, valamint Puha Józsefnek a két monitort.
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Egyházközségi hírek
Szent Miklós ünnepét követő szombaton
– karácsony ünnepére készülvén – mézeskalács-díszítésre és karácsonyfadíszek készítésére hívtuk meg a gyerekeket a plébániára.
Immáron hagyományként a nap disznóvágással kezdődött. A sok munka után
a frissen feldolgozott húst a rászorultak
között osztottuk szét.
Közben a gyerekek Dienesné
Szorgos kezek készítik
Zsebi Regina hitoktató vezetésével nagy izgalomban készültek a betlehemes játékra.
a papírdíszeket
December közepén Ráckeresztúrra is megérkezett a betlehemi láng, melyet ünnepélyesen fogadtunk a templomban, majd a templom melletti, erre a célra kialakított kis
tartóban helyeztünk el. A betlehemi lángot sok ember hazavihette otthonába is.
Advent utolsó vasárnapján az egyházközség gyújtotta meg a negyedik gyertyát
községünk adventi koszorúján a Hősök terén. Szenteste a hittanos gyerekek bemutatták a betlehemes játékot.
Január 6-ával, vízkereszt ünnepével megkezdőnek a házszentelések,
melynek során a pap az
újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat, de nemcsak az épületeket, hanem a benne lakókat, dolgozókat is. A hagyomány szerint ezen ünnep után kerül ki sok
keresztény házból a karácsonyfa is, valamint a vízkeresztet
követő vasárnappal megkezdődik a farsangi időszak, mely
egészen hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart.
Egyházközségünk idén ismét megrendezi a már hagyományosnak tekinthető jótékonysági farsangi délutánját, ahova szeretettel várunk mindenkit. A rendezvény programjáról és
időpontjáról a következő hónapban részletesen is olvashatnak.
Rideg Anna

KERESZTREJTVÉNY
Készítette: Bíró Istvánné Déczi Mária
Vízszintes
1. Idézet Juhász Gyula egyik verséből 2. Átpakol 3. Jutalom 4. Férfinév 5. Részvénytársaság 6. Az ókori Mauretánia királya 7. A
kígyó A dzsungel könyvében 8. Kettős betű 9. Ilyen a sárga
szalonna 10. Zambia egyik fele! 11. Madrid képtára 12. Személyes névmás 13. Földalatti börtön 14. Fejfedő tréfásan 15.
Három oroszul 16. Ad népiesen 17. Antennatípus plusz ékezettel 18. Calmette–Guérin-féle védőoltás 19. Mozart egyik
személyneve 20. Kezdődik a vonulás 21. Fiókba rak
Függőleges, a meghatározások ömlesztve
Hegység Európa és Ázsia határán – Jószívű – Izabella becézve
– Karó – Nervus – YT – Tyúk hímje – Idő röviden – Eszes –
Pirosodik a ég alja – Község Fejér megyében – Francia költő –
E napi – Az idézet folytatása – AK – Fa része – Pakol – Zsigmond becézve – Eljön röviden! – A tölgy rokona – Sobri Jóska
monogramja – ZAR – Nehéz felfogású plusz ékezettel – Roszszul kezelt bor felületén képződő penész
A megfejtést 2014. február 10-éig várjuk a
rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen is leadhatják a könyvtárban, nyitva tartási időben. A helyes megfejtők közül három szerencsés jutalomban részesül.
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LABDARÚGÁS

SPORTSAROK

A futballcsapat új edzője:
Marozsán József

Fincsi Kupa februárban

Budapesten láttam meg a napvilágot 1965ben. Születésem óta szeretem a labdarúgást, ami a legcsodálatosabb sport számomra, de ettől függetlenül minden labdajátékot figyelemmel kísérek.
Játékos pályafutásom • Ötévesen Budapesten kezdtem
aktív pályafutásomat a Vasas SC-nél, majd a BVSC igazolt
játékosa lettem. Tehetséges és jó futballistának tartottak.
Minden edzésen, rendezvényen és mérkőzésen aktívan
jelen voltam. Hosszú idő után alacsonyabb osztályban szerepeltem, kisebb-nagyobb sikerekkel. Voltam korosztályos
válogatott kerettag, ami abban az időben nagy elismerésnek
számított. Rengeteg csodálatos szakember vett körül. Szerepeltem tévéműsorban is, a Focisuli abban az időben tömegével vonzotta a fiatalokat a pályára.
Húszéves koromban a Ferencváros futballistája lettem,
és megízlelhettem egy óriási múlttal rendelkező klub mindennapjait. Két év után egy súlyosnak mondható sérülés
miatt elváltak útjaink, de ízig-vérig fradista maradtam. Utána
rövidebb-hosszabb időt töltöttem különböző egyesületeknél,
mígnem 1995 nyarán a Fejér megyei bajnokságban akkor a
megyei másodosztályban szereplő Baracska csapatához
kerültem. Azóta is megyei lakos vagyok, és több, a megyében szereplő csapatban szerepeltem (Baracska, Martonvásár, Kajászó, Pettend). Az utóbbi egyesületben fejeztem be
aktív pályafutásomat. A csapat vezetősége felkért, hogy
tapasztalataimat adjam át a ifjúságnak, ám egy év múlva a
pettendi első csapat vezetőedzője lettem, s mindjárt az első
évben bronzérmesek lettünk. Szeretem a sikert, ezt a csodálatos játékot, bár nem rendelkezem edzői licensszel.
Elképzeléseim • Markóczi János személyesen keresett
fel, és elmondta az elképzeléseit, én pedig a sajátomat.
Megállapodtunk. Szeretnék jó hangulatú öltözőt kiépíteni, de
ez csak akkor jöhet létre, ha a csapat minden tagja vevő
erre. Szeretném, ha sokan megtekintenék mérkőzéseinket.
Kérem Önöket, hogy jelenlétükkel támogassák a csapat szereplését! Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy Önök
jól szórakozzanak, jó focit lássanak! A csapat minden tagja a
keresztúri sikerért fog dolgozni, függetlenül attól, hol él.
Sporttársi tisztelettel köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Közlemény ● A Ráckeresztúri Bor-Ászok Dalárda
Egyesület a Mezőföldi Önkéntes Pont tájékoztatóján
megismerte az önkéntes tevékenységben rejlő lehetőségeket, s azt, hogy a civil szervezetek hogyan tudják ezt
alkalmazni. Ezért kértük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy vegye nyilvántartásba egyesületünket.
Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési
Főosztálya fogadó szervezetként 2013. november 29-i
hatállyal határozatában nyilvántartásba vette a Ráckeresztúri Bor-Ászok Dalárda Egyesületet, mely kulturális
és közösségi jellegű tevékenységet folytat.
Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban az egyesület elnöke, Dobrádi Károly a kapcsolattartó. Telefonszáma: 06-20/223-5742.

A Ráckeresztúri Diák Sportklub hét versenyzője vesz
részt a megmérettetésen: Ábrahám Viktória, Ábrahám
Dávid, Gondi Evelin, Herkli Levente, Levolt Péter,
Novozánszki Kristóf és Petkes Csenge. Ujvári József
karatemester irányításával készülnek a versenyre. Reméljük, hasonló sikereket érnek el, mint a tavalyi évben,
amikor összesen tizennégy érmet szereztek versenyzőink.
A Fincsi Kupára meghívott egyesületek, klubok:
Adony, Iváncsa, Budai XI., Szigetcsép, Százhalombatta,
JHE, Vértesszőlős, Balatonlelle, Balaton Budo
(Balatonboglár, Balatonszárszó és Fonyód).
Körülbelül hatvan-hetven sportolóra számítunk. A
versenyszámokat két küzdőtéren rendezzük meg.

Kedves Szülők és Diákok!
Örömmel tudatom, hogy 2014. január 1-jétől a karate
sportban elért eredmények is számítanak a felsőfokú felvételi többletpontokban. A felsőfokú felvételi előtti 8 évben
szerzett eredményeket elfogadják. Ha például egy 10 éves
gyerek a diákolimpián vagy a magyar bajnokságon érmes
lesz, akkor számára biztosított lesz a többletpont.

MÉG NEM KÉSŐ! MI SEGÍTHETÜNK!
KÉSZÜLJÜNK KÖZÖSEN A SIKERRE!
Jelentkezni edzésidőben, minden hétfőn és szerdán
16.30-tól 18.00-ig lehet, a tornacsarnokban.
Minden érdeklődőt szeretettel várok.
Ujvári József
2. Danos karatemester és edző
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány jótékonysági báljára.

Időpont és helyszín:
2014. február 15., szombat, 19.00
Tornacsarnok
Vacsora, zene, tánc!

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Ha arra törekszel, hogy az örök
mértéket kövesd: ne botránkozz
azokon, kik nem erre igyekeznek,
hanem törekvéseik ingadozva
ágaznak a sokféle véges és változó
mérték között. Ne azt nézd, hogy

Belépődíj: 1000 Ft; vacsorajegy: 1100 Ft
Jegyek csak elővételben vásárolhatók: Árokszállásiné Zsuzsánál
(virágbolt), Bendákné Lengyel Edinánál, Gajdóné Panninál,
Gajdóné Julikánál, Bódis Ritánál (virágbolt), Lisziné Hunyadi
Hajninál, Pollák Csillánál (iskola) és a tejboltban.
Bővebb információ: Gajdóné Julika (06-20/542-7616).

Mindenkit szeretettel várunk!
Az alapítvány kuratóriuma

Fénymásolás, nyomtatás • 2014 januárjától új szolgáltatással állunk rendelkezésükre a kastélyban. Fénymásolást, nyomtatást, faxolást
is vállalunk akár nagyobb tételben is. Fekete-fehérben és színesben is.

mijük nincsen, hanem mijük van:
mert még a legnyomorultabbnak
is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud. Tanulj meg
mindenkitől tanulni.”
(Weöres Sándor)

Megkérdeztük…
Mit kell tudni a beiskolázás előtt az óvodás gyerekek szüleinek?

Válaszol: Baki Bálintné
óvodavezető

− Naponta hallom, amikor a szülők megkérdezik gyermeküket: „Mit tanultatok ma?” A válasz: „Semmit. Játszottunk.” Holott
az óvodában nem tanulunk, hanem játszunk. Az óvodás a játék során ismereteket sajátít el, ezáltal fejlődik a személyisége. Az óvodás kisgyermek az utolsó napig óvodás! Nem egész nap feladatlapokat megoldó, írni-, olvasni, százig számolni
tudó „kisiskolás”. Úgy fejlesztjük őket, hogy az első osztály megkezdésekor alkalmasak legyenek az iskolai életre.
Már nem iskolaérettségről, hanem iskolai életre való alkalmasságról beszélünk. Ennek feltétele a testi, lelki-szociális,
értelmi fejlettség. A három tényezőt nem lehet rangsorolni, együttes megléte szükséges az eredményes iskolai munkához.
A hatéves, iskolai életre alkalmas kisgyermek eljut az egymás melletti kockarakosgatástól a szerep-szabályjátékig. A szerepjátékban tudja, mi a valóság, mi a játék. A szabályjátékban fejlődik kitartása, szabálytudata, kudarctűrő képessége. Már
elviseli, ha kikap a társasjátékban. A játékon keresztül alkalmazkodik társaihoz, beszélget velük, együtt játszanak, szocializálódnak, hiszen lelkileg és szociálisan is éretté kell válnia ahhoz, hogy várja az iskolát, és szívesen kezdje el szeptemberben a tanulmányait.
A testi fejlettség a három feltétel közül a legritkábban jelent problémát. Az értelmi fejlettséget tekintve rendelkezzék
alapvető ismeretekkel magáról, környezetéről (neve, szülők neve, lakcíme, napok, napszakok, évszakok). A jól működő
látás és hallás nélkülözhetetlen az írás-olvasás tanulásához. Fontos, hogy képes legyen tartósan (10-15 percig) lekötni
magát rajzolással, színezéssel, egyéb tevékenységgel. Könnyedén tanuljon meg rövidebb mondókákat. Képes legyen
egyszerűbb összetett mondatokban kifejezni magát; ne legyen beszédhibás. Bizonyos szintű mennyiségfogalmakkal rendelkezzék, jól használja a kisebb-nagyobb, több-kevesebb fogalmát, igazodjon el a 10-es számkörön belül.
Mivel a belső érés üteme minden gyermeknél más, ezért nem mindenki ugyanakkor éri el a megkívánt fejlettségi szintet. A beiskolázás előtt nagyon fontos ennek figyelembevétele, az óvodapedagógusok tanácsának meghallgatása, elfogadása, és a gyermek érdekében történő legjobb döntés meghozása.
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