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Köszöntõ
Tisztelt Horti
Polgárok!
Az elmúlt 20 év mindinkább kiölte az emberekbõl az önfenntartás
ösztönét. Mindenki azt várja,
hogy majd mások megoldják a
problémáit - az Európai Unió, vagy
a miniszterelnök, a polgármester,
bárki.
Egyre többen tapasztalják,
hogy ennek a világnak azonban
végérvényesen vége. Aki nem
kezdi el rendbe tenni a saját
dolgait, annak nincs jövõje. Csoda nem fog történni. Nincs pénz
az országban, és nem is lesz, ha
nem kezdünk el termelni, értéket
teremteni.
Mi emberek várakozással várjuk elõbb a karácsony eljöttét,
aztán várjuk a tavaszt, a megújulást. Mert szüntelen megújulásra
van szükség és olyan emberekre,
akik nem formálisan vállalják a
köz képviseletét, hanem akik
határozottan, céltudatosan dolgoznak falujukért, akikkel lehet
haladni, mert ha nem, akkor viszszatér a múlt. A világban mindig
azok szoktak változtatni, akik
hisznek a változásban.
Meggyõzõdésem, hogy nem a
saját, hanem a falu érdekeit képviselõ jó vezetõk sokat tehetnek a
település és a településen élõk jövõjéért. Nincs általánosan kidolgozott recept, hogy mit kell
csinálni. Ki-kinek magának kell
feltárnia azokat a helyi lehetõségeket, amik gazdasági erõforrásként szóba jöhetnek.
Az önkormányzatok most már
nagyon nehéz helyzetben vannak.
Az állami támogatás csupán egy
részét fedezi a kötelezõen ellátandó feladatoknak. A mûködésképtelenség elkerüléséhez bevételeket kell generálni.
Az elkövetkezendõ években
egyszerûen nem lehet hibázni,
ezek a túlélés évei lesznek. Ez
nem szerencsejáték. 2011-ben is
szeretnénk mindezek ellenére
eredményeket elérni. Eddig sem
volt könnyû és ezután sem lesz
az. A remény adjon mindannyiunknak erõt a továbblépéshez.
Használjuk ki a felismert lehetõségeinket. Legyen szemünk és
szívünk segíteni az elesett embereken. Nagyobb toleranciát tanúsítsunk embertársaink iránt.
Bízom abban, hogy 2011 boldog új esztendõt hoz községünk
valamennyi polgárának, amit
õszintén kívánok Önöknek.

Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa

2011. február 28.

A Magyar Kultúra Napja

Kalcsó Jánosné a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Horti Szervezetének elnöke a
Kultúra napja alkalmából megajándékozta könyvárunkat egy olyan kötettel, mely a
magyarság igaz történelmét mutatja be az olvasók számára.

Kulcsár Tamás Wass Albert egyik gyönyörû versét szavalta el.

Terék Jánosné elõadásában egy magyar népmesét halhattunk.

Ünnepségünkön Nagy László tárogatón játszott.

Kerek Oszkár
polgármester
A Corelli Trió elõadásában Kodály és Bartók népdalfeldolgozásokat hallhattunk.
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Részesei lehettünk Tari Szabolcs színvonalas gitárelõadásának.
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Kedves Falumbeliek!
Ezúttal is köszönöm szavazataikat és azt a bizalmat, mellyel irányomban megnyilvánultak.
Az Önök elismerése tette
lehetõvé számomra, hogy az Önkormányzat vezetõsége felkérjen,
hogy vállaljak részt a Pénzügyi
Bizottság munkájában, a község
mûködésével kapcsolatos feladatok megoldásában, melynek
örömmel teszek eleget.
- A Pénzügyi Bizottság komplex feladatokat lát el. Ezek közé
tartozik a teljesség igénye nélkül
az önkormányzat valamint az önkormányzat finanszírozásában
mûködõ intézmények pénzügyi
gazdálkodásának
ellenõrzése,
költségvetésük véleményezése, a
falu mûködését érintõ felmerült
problémák megoldása, vagy a
Képviseleti Testület felé javaslattétel elõkészítése.
- Ezen belül feladataim közé
tartozik a közoktatás, a szociális
és kulturális ágazat gazdálkodásának vizsgálata. Az egyre szûkülõ költségvetési támogatás miatt
is elõtérbe kerül a költséghatékonyságra való törekvés megvalósítása, a szakmai munka minõségének szinten tartása, vagy növelése mellett. A lehetséges költségcsökkentés mellett (pl. energia
költségek) keressük azokat a kiaknázatlan forrásokat, amelyekkel az önkormányzati bevételek
növekedhetnének. Ezek bizony

Tisztelt Hortiak!
Néhány gondolatot szeretnék
megosztani Önökkel a családon
belüli erõszakról, bántalmazásról.
A fogalomról csak néhány éve
beszélünk nyíltan, bár még most
is sokszor tabu. A társadalmi
beidegzõdések miatt a család
belügyének tekintették még a
legdurvább eseteket is. Ez látszik
változni, de nagyon sok még a
tennivaló.
Kezdjük azzal, hogy tisztázzuk
magát a fogalmat.
A családon belüli bántalmazó
viselkedésnek lehet áldozata a
partner (férj, feleség), szülõ,
gyermek, testvér, idõsek, fogyatékosok.
Formái:
- szóbeli erõszak (sértegetés,
gúnyolás, fenyegetés)
- lelki erõszak (folyamatos
ellenõrzés alatt tartás, bizalom
lerombolása, féltékenység)
- testi erõszak (lökdösés, ütés,
pofozás, fojtogatás, megégetés)
- szexuális erõszak (olyan szexuális tevékenységre kényszerítés
amit a bántalmazott nem akar,
fájdalmat okoz, megalázó)
- gazdasági erõszak (nem engedi dolgozni a bántalmazottat,
vagy elveszi a pénzét és csak saját
belátása szerint ad belõle)
Az utóbbi években az is gyakran megtörténik, hogy a pénzügyi
nehézségekkel küzdõ szülõk, az
agressziójukat, a saját gyermekeiken vezetik le.
Ma már a nõket és a gyermekeket azonos jogok illetik meg a
férfiakkal, de sajnos ezt még
mindig sokan és sokszor másként
gondolják.
A bántalmazott szinte mindig
titkolja, tagadja a történteket.
Ennek következménye a remény-
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telenség érzés, bûntudat, és akár
az öngyilkosság gondolata is
kialakulhat. Az erõszakot elkövetõk ezzel tisztában vannak, és
ezeket az érzéseket messzemenõen ki is használják.
A legégetõbbek a gyermekek
sérelmére elkövetett bûncselekmények, amik azonnali beavatkozást igényelnek. Különösen
súlyosak a fiatalkorúak sérelmére
elkövetett szexuális bûncselekmények. Ilyenkor az elkövetõ
néhány percnyi élvezet kedvéért
teszi tönkre a gyermek jövõjét,
elveszi a lehetõségét a kölcsönös
bizalmon alapuló, boldog párkapcsolatra.
Kérek mindenkit, aki elszenvedett már családon belüli erõszakot, hogy merjen segítséget
kérni! Ezt megteheti úgy, hogy
felfedi kilétét, de úgy is, hogy
névtelenül felhív egy telefonszámot az alábbiak közül.
A vonalak végén szakemberek
fogadják a hívásokat, és megpróbálnak, a lehetõségeik szerint,
legtöbbet segíteni.
Helyi szakemberek, akiktõl
segítséget kérhet: Gyermekjóléti
Szolgálat - Berta Imréné Erzsike,
37/378-412
Védõnõi Szolgálat - Vargáné
Hegyi Mónika, Fodor Gáborné
Ibolya, 37/378-013
Benedek Elek Óvoda-gyermekvédelmi felelõs
Batthyány József Általános
Iskola-gyermekvédelmi felelõs
Rendõrség: 107
Körzeti megbízott: Pauer
István 06-20-776-8094
További információkat és
segítségeket kérhet:
NANE Egyesület: 80/505-101

(18 órától 22 óráig) (lelki támasz,
jogi és egyéb tanácsok bántalmazott nõk és gyermekek részére)
Internet elérhetõség: www.nane.hu
Országos Kríziskezelõ és Információs Telefonszolgálat: 80/205520 (segítség és szállás krízishelyzetben lévõknek)
ESZTER Ambulancia: 1/4669872 (pszichoterápia szexuális
erõszakot elszenvedetteknek)
KÉK Vonal: 80/505-000 (veszélyben lévõ gyermekek és
fiatalok hívhatják)
Dél-Után Vonal: 80/200-866
(krízishelyzetben lévõ idõs
emberek számára)
STOP-Férfierõszak Vonal: 0640-200-744, 06-1-344-3802 (Ezeken a vonalakon férfi önkéntesek
várják azok hívását, akik saját
bántalmazó magatartásukon akarnak változtatni.)
Telefon tanú 36-80-555-111
(Névtelenül tehet bárki bejelentést bûncselekményekkel kapcsolatban.)
Matinné Tóth Beáta
Ezüsthold-Nõegylet Egyesület

sok esetben nem könnyen
teljesíthetõ feladatok.
Községünkben az eltelt évek
alatt számos pozitív változás történt, a példa okáért - végre van
központja a falunak! Véleményem szerint további elõrelépés
lehetõsége adott, csak tudni kell
élni vele. Hiszem és vallom azt,
hogy az itt élõ emberek sokkal
többet és jobbat érdemelnének,
mint ami eddig a lehetõségekbõl
adódott. A jövõben ezen szeretnék dolgozni a hasonlóan gondolkodó emberekkel, akik már eddig
is sokat tettek a falu fejlõdésének
elõmozdítása érdekében. Összefogásunkkal, támogatásukkal ez
biztosan sikerülni fog!
Kívánok Önöknek az elkövetkezendõkben áldást, jó egészséget, munkájukhoz kitartást és sok
sikert!
Dencs Zsuzsanna

IDÕSÜGYI TANÁCS
Az Idõsügyi Tanács a 2011. évben
is folytatja tovább munkáját, a
januári ülésen elfogadásra került a
Tanács éves munkarendje, valamint a fogadóórák idõpontja,
mely a következõk szerint alakul.
Fogadóórák idõpontjai:
2011. március 14. hétfõ
május 16. hétfõ
június 20. hétfõ
július 14. csütörtök
augusztus 11. csütörtök
október 13. csütörtök
november 17. csütörtök
A fogadóórák idõpontja: minden alkalommal 13-15 óráig.
Sürgõs esetben hívják, keressék: Kiss Edit Idõsügyi Tanács
titkárt. Telefon: 37/378-412, 0630/942-8177

Az Idõsügyi Tanács
2011. évi Munkaterve
I. Január hónap
Napirend:
1. A 2011. évi munkaterv és fogadóórák idõpontjának megbeszélése, elfogadása
2. Tájékoztató a településünk
2011. évi költségvetésérõl

3. Tájékoztató községünk közbiztonságáról
4. Az Önkormányzat Szociális
- és gyámügyi elõadójának
idõseket érintõ tájékoztatója
II. Április hó
Napirend:
1. Tájékoztató az elõzõ ülés óta
történt eseményekrõl
2. Az Idõsügyi Tanács helye,
szerepe, lehetõségei
3. A Közmeghallgatás elõkészítése, tájékoztatás
4. Egyebek
III. Szeptember hó
Napirend:
1. Tájékoztató az elõzõ ülés óta
történt eseményekrõl
2. Az Önkormányzat és az idõsek kapcsolata, intézkedései
3. Egyebek
IV. December hó
Napirend:
1. Tájékoztató az elõzõ ülés óta
történt eseményekrõl
2. A 2011. év értékelése az Önkormányzat és az Idõsügyi
Tanács kapcsolata
3. Egyebek

Egészségügyi Központ
Az Önkormányzat, a játszótér a park és a parkoló ígért megvalósítása után újabb építésbe foghat,
ugyanis a helyi egészségügyi szolgáltatás feltételeit alaposan megváltoztató pályázatot nyert. Több,
mint negyven éve változatlan körülmények között végzik munkájukat orvosaink. Indokolt, hogy a mai
kornak megfelelõ rendelõintézetben találkozzon orvos és beteg. A felújítás után a jelenleg is
kihasználatlan és folyamatosan romló zárda épületben kapna helyet az új egészségügyi központ. Az
önkormányzatnak a 37.078.000 Forint elszámolható összköltségû beruházáshoz közel négy millió
Forint önerõt kell biztosítania. A kivitelezés az állammal kötendõ támogatói szerzõdés aláírása után
kezdhetõ meg. A befejezés várható ideje ez év õsze. A tervek szerint a késõbbiekben a fogorvosi
rendelõ és a védõnõi szolgálat is itt kapna elhelyezést. Így valósulna meg Horton egy komplex, modern
egészségügyi szolgáltatás, egyetlen épületben.
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Nõnapi köszöntõ

Karácsony képekben

Nõnap alkalmából ezzel a verssel köszöntöm õszinte
tisztelettel a Horti lányokat, édesanyákat, nagymamákat és

A Benedek Elek Óvoda gyermekei így jelenítették meg Jézus
születését 2010 karácsonyán.

Karácsonyi dallamok csendültek fel a Benedek Elek Óvoda
Pedagógus Énekkarának elõadásában.

dédiket:

„Ha mennél hideg szélben a réten át, a réten át,
rád adnám kockás takaróm, öleljen át, öleljen át!
S ha körülzúgna sors-vihar rémségesen, rémségesen:
szívemben volna házad, oszd meg velem, oszd meg velem!
Volna köröttem zord vadon, sötét vesztett, sötét vesztett:
mennyország volna nékem az együtt veled, együtt veled!
S ha volnék minden föld ura az ég alatt, az ég alatt:
koronám legszebb ékköve volnál magad, volnál magad!”

(Robert Burns )

Az ecsédi KACUS Ifjúsági Néptánccsoport elõadásában a „Karácsonyi
Rege” címû táncos-betlehemes mûsort láthattuk.

Kerek Oszkár polgármester

Aki a kastélyban élt…
A minap a Kulturális Centrum
helyén állott egykori Batthyány
Kastély történetét olvasgatva
eszembe jutott, hogy közöttünk
él ma is az utolsó tanú (valaha a
kastélyban élt). Õ Máté Ferencné, ahogyan a faluban ismerik,
Kertész Ica néni. Ma 93 éves és
szellemileg, fizikailag kiváló egészségben él szeretõ családja körében.
Azt szokták mondani, hogy
minden ember élete kész regény.
Ica nénit hallgatva el kell ismerni,
hogy a sors nagy regényíró.

A kezdetek
1918-ban születtem Szlovákiában, Devetón. Édesapám Drozsgyák János okleveles kertész.
Édesanyám Matusák Mária szakácsnõ. Anyai nagyapám jómódú,
12 segéddel dolgozó cipészmester, testvére katolikus püspök, egyik fia katonatiszt. Apai
nagyapám szintén mesterember.
Édesapám 40 éves koráig harmadrendû kolduló barát, a kolostorban szerezte kertész oklevelét.
A kolduló barátok rendjük
szabályai szerint semmiféle vagyont nem birtokolhattak, csak a
hívek adományaiból tartották
fenn magukat. A harmadrendû
barátok többnyire kettesével,
gyalog vagy kocsival járták a falvakat és begyûjtötték az adományokat. Ezt tette édesapám is, de
a kolostor fõnökének tanácsára
betegsége miatt visszatért a civil
életbe.
43 évesen összeházasodott a
Sátoraljaújhelyi Dohánygyár szakácsnõjével, édesanyámmal. Ezután Szlovákiában több uradalomban is kertészkedett.
Az áttelepítések idején, (1921ben) Magyarországra költözött a
család. 3 éves koromig csak szlovákul beszéltem. Elõször Csány-

ban a Farkas pusztán éltünk, 1924tõl Winterberg család alkalmazta
édesapámat a kastély kertészeként.
Horton a Kis tanítóék háza
melletti zsidó imaházban laktunk
albérletben, l925-ben átköltöztünk a kastély cselédszárnyába.

ták, az akkori adójegyzõ odajárt
reggelente madarakra vadászni.
A kastély 38 szobából álló L
alakú, földszintes épület volt.

Az iskola

Cselédsors

4 osztály elemit végeztem, Teleki
Istvánné volt a tanító nénim.

18 éves koromig mindenféle
alkalmi munkát vállaltam. Sokat
segítettem édesanyámnak, aki a
jegyzõéknél volt szakácsnõ. Édesapám betegsége miatt Pestre
mentem dolgozni 2 gyerek mellé
gyermeklánynak, de házimunkát
is végeztem. A háziúr túlságosan
is bizalmaskodó volt, ezért a
cselédközvetítõ más munkát
keresett. Egy fiatal párnál lettem
mindenes és mivel jól megtanultam édesanyámtól az úri fõzést,
azt is rám bízták. A férj minisztériumi tisztviselõ volt, a nagyságos asszony otthon unatkozott,
vagy a városban csavargott.
Úgy három hét után nagymosáshoz készülõdtünk és a mosókonyhába fát kellett a pincébõl
felhozni. A pincében korom sötét
volt, ezért a nagysága elõttem
ment a gyertyával, hogy a magas
lépcsõn fel tudjak menni. Nagyon
megrakta a zsákot fával, alig
bírtam cipelni. A lépcsõ tetején
már elõresietett és én a sötétben
megbotlottam és lezuhantam a
lépcsõn. Valahogy felvonszoltam
magam a lakásba, õ pedig mérgesen kérdõre vont, hogy mit csináltam ennyi ideig. Másnap nem
tudtam felkelni, 40 fokos lázam
lett. Az úrnõ hiába csöngetett,
végül dühösen bejött. Hiába
kértem, hogy hívjon orvost, azt
mondta: „Nehogy már a cseléd
dirigáljon!”-és hazaküldött feküdni. Kiadta a munkakönyvem
és elküldött. Kis batyummal valahogyan levánszorogtam a kapu
elé és egy rendõr taxival bevitt az
OTI-ba. Így kerültem az irgalmas

A kastély
A mai könyvtár - akkor üresen
álló lóistálló - végében 2 szobát
kaptunk. Mellettünk lakott a
gazdaasszony és Winterberg Rezsõ fiatalúr idõs nevelõnõje. A
Winterbergek sohasem lakták a
kastélyt huzamosabb ideig. A 20as években mindössze egyszer
látogatott haza Winterberg Rezsõ
egy nagy pesti úri társasággal egy
nagy partira. Agregátor szolgáltatta a világítást, egy Schiller
nevezetû egri villanyszerelõ és
segédje Gyöngyösrõl bérelték a
kellékeket, csillárokat, lampionokat. Fénybe borították az
egész kastélyt és a parkot. A
hortiak a kerítésen kívül bámulták este a csodát. (A villanyvilágítást csak 1929-ben vezették be
Hortra.)
A kastély elõtti parknak két
kapuja volt: egyik a községházára
nézett, a másik, egy oldalbejárat, a
Bajcsy útra. Ezeket zárva tartották. Hátul, a hatalmas 3 holdas
kert egészen az Akácfa útig ért.
Akkor még az Ecsédi úton csak
egy házsor volt. A kerti üvegházban nevelte édesapám a virágokat
és a palántákat. A kastély elülsõ
parkjában lévõ virágokat nekem
kellett locsolnom.
A hátsó kertben rengeteg zöldség, különösen sok mák termett,
és a házvezetõnõ adta el a felesleget. Ha túl sok volt a munka, az
intézõ, aki a tanyán lakott küldött
be cselédeket segíteni. A kert belsõ felét évszázados fák borítot-
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Életemben csak egyetlen egyszer
mutatta meg a házvezetõnõ a szobákat. A gyönyörû bútorok,
szõnyegek, csillárok és képek
mindig tisztán, rendben tartva
várták az uraságokat. Hiába, mert
1927-ben Párizsba költöztek.
Az uraság helyett az intézõ adta ki a fizetéseket és az utasításokat. A Winterbergek kegyurai
voltak az iskolának is amikor
Párizsba költöztek Rusznyák
ügyvédet bízták meg az esedékes
járandóság kifizetésével.
1930-ban édesapám látása olyan
mértékben megromlott, hogy elbocsájtották állásából és a kastélyt is el kellett hagynunk.

Abban az idõben az elemi elvégzése után 3 év ismétlõt végezhettünk, de oda nem mindenki
járt el. Az ismétlõ minden csütörtök és vasárnap délelõtt volt az
iskolában és a templomban. Csütörtökön háztartástant és más
gyakorlati dolgokat tanultunk,
vasárnap a hitéletet gyakoroltuk.

k r ó n i k a – Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa • Kiadó:
Hort Község Önkormányzata • Szerkeszti a szerkesztõbizottság • Arculat és
oldalszerkesztés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. (garamond.bt@freemail.hu) •
Nyomda: Juhászprint 2003 Kft. Hatvan (info@juhasz print2003.hu) • Megjelent
1450 példányban • 2011
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rendiek kórházába, ahol vérmérgezés miatt le akarták vágni a lábamat. Nem egyeztem bele és az
orvosok mindent megtettek
értem. Három hónapig voltam
kórházban és aztán hazajöttem.

Küzdelmes évek
1940-ben meghalt édesapám. Háború volt, mindenki szegény. A
temetésre nem volt ruhánk, de
átjött hozzánk a szomszédban
lakó zsidó kereskedõ és adott 2
ruhára való fekete anyagot. Hozott egy szekér fát és szenet is
télire, s megadtuk, amikor tudtuk. Nagyon rendes emberek
voltak. Ekkor 38 zsidóvallású élt
Horton, a koncentrációs táborokban meghaltak 11-en, a többi-

ek szétszóródtak a nagyvilágban.
A háború alatt éltem, ahogy
tudtam. Két tanítókisasszonynak,
két tanárnak és a postáskisaszszonynak fõztem az ebédet. Õk
hálásak voltak a finom ételért, én
kerestem egy kis pénzt.
A háború vége felé történt,
hogy két ismerõsömmel elutaztunk vonattal Békéscsabára ruhát
élelemre cserélni. Egy békés megyei tanyára mentünk, ugyanis
malacot is szerettem volna venni.
Aratásra érkeztünk és kérték,
hogy segítsünk nekik, maradjunk
pár napot. Így is történt. Olyan
elégedettek voltak velünk, hogy
én a bal kezemben fogtam a
malacra kötött kötelet, a hátamon
batyuban hús, zsír, szalonna, cukor, jobb kezemben egy tele sza-

tyor, gyalog mentünk az állomásra és vonattal jöttünk Hatvanig. Onnan ismét gyalog jöttünk haza. Útközben, ha katonákkal teli teherautókat láttunk,
elbújtunk az árokban a bokrok
közé.

Révbe érve
1949-ben feleségül mentem a
szomszédban lakó özvegyemberhez. Nagyon rendes, szorgalmas
ember volt, tudtam, hogy meg
fog becsülni. Két gyereket neveltünk megértésben.
Ekkor már az ÁFÉSZ-nál dolgoztam, mint háztartási gép kölcsönzõ, és büfés is voltam a
moziban az új mûvelõdési házban.

SZAKMAI TAPASZTALATCSERE BUDAPESTEN
A MEIXNER ISKOLÁBAN
Napjainkban egyre szaporodik a tanulási nehézséggel és magatartászavarokkal küzdõ gyermekek száma.
A kisiskolás korosztály 4-6 százalékát érinti, azon belül is túlnyomórészt, a fiúkat. Ezen belül is a
Magyarországon a gyerekek 20%-a küzd olvasásproblémával.
Hazánkban Meixner Ildikó nevéhez kapcsolódik a diszlexiaprevenciós-, és diszlexiareedukációs
terápia bevezetése. Õ dolgozta ki
az olvasáspszichológiai és gyógypedagógiai módszereket érvényesítõ terápiás rendszert. Elsõsorban azoknak a gyerekeknek íródott, akiknek a beszédfejlõdése
zavart, térbeli tájékozódásuk bizonytalan,
formaérzékelésük
gyenge, tehát elõre megjósolható,
hogy olvasás-írástanulásuk nem
lesz zavartalan.
A késõbbiekben bebizonyosodott, hogy módszere a normál általános iskolákban tanuló gyermekek számára is igen hasznos,
mivel a fentebb említett statisztika szerint valóban egyre több
tanuló küzd olvasási zavarokkal.
A mi iskolánkban ezen okok
miatt tartottam fontosnak hogy
2007. szeptember 1-tõl kezdõdõen a feljövõ elsõ osztállyal kezdve
az olvasás és írás tanítás a
MEIXNER módszer szerint történjen. Szerencsére erre fogékonyak voltak kollégáim is. Az
akkori elsõ osztályosok ma már 4.
osztályba járnak és a tapasztalat

pozitív. A jelenlegi harmadik évfolyam kivételével minden más
évfolyamon ezzel a módszerrel
történik az olvasás és írás tanítása.
A folyamat folytatódik 2011/2012es tanév belépõ elsõ osztályával.
Inspirált bennünket a módszer
egyre tökéletesebb alkalmazása,
ezért tettünk szakmai látogatást
Budapesten a már 11. éve mûködõ RÁKOSPALOTAI MEIXNER ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA. Szakmai tapasztalatcsere
mindig hasznos, fõleg olyan
intézménynél tett látogatáson,
ahol a módszer alkalmazói maguk
a tankönyvek szerzõi.
A MEIXNER módszer alkalmazásával megalapozottabb gyermekeink olvasás és írás készsége,
sokkal jobban veszik a felsõ
tagozat akadályait. Olvasásuk
biztosabb, pontosabb, tempójuk
gyorsabb. Írásuk sokkal rendezettebb, helyesírásuk jobb. Ezek
mellett a tapasztalatok mellett
rendkívül fontos, hogy a gyengébb képességû tanulóinknak
több idejük van felzárkózni, sikerélményhez jutnak, ami motiválja
õket a további erõfeszítésre.

Ki volt Meixner Ildikó?
Meixner Ildikó gyógypedagógus, pszichológus és pedagógiai
szakpszichológus, Földes Ferencés Apáczai-díjas, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetettje. 1951-ben végezte el
a Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskolát, 1963-ban pedig az
ELTE pszichológia szakát. A
megkésett beszédfejlõdés és dyslexia összefüggéseit kutatva dolgozta ki a dyslexiás gyermekek
reedukációjára és a dyslexia prevencióra alkalmas módszereket,
szemléltetõ eszközöket és diagnosztikai eljárásokat. Kezdeményezõje és vezetõje volt a Beszédvizsgáló Országos Szakértõi
Bizottságnak. Nevéhez fûzõdik
számos speciális osztály beindítása a súlyos dyslexiások, dyslexia
veszélyeztetettek számára, továbbá logopédiai 1. osztályok.
A tudás és humánum szoros
egységében végezte sokrétû munkáját túlnyomórészt a Festetits
Utcai Beszédjavító Intézetben.
2000. február 27-én életének 72.
évében elhunyt.
Füredi István igazgató

A mûvelõdési ház
A mûvelõdési házat a kastély
helyére építették. A kastélyt még
1942-ben megvásárolta az egyház. A templom felrobbantása
után az iskola is megsérült, ezért a
kastély templomként és iskolaként is mûködött. Az új templom
építésekor a fakazettás mennyezetet a kastélykert fáiból építették. l950-ben megalakult a
MEZÕGÉP és a dolgozók között felosztották a kastély kertjét,
akkor épült ki az Ecsédi út másik
oldala és a Kastélykert utca. A
kastélyt államosították, l958-ban
minisztériumi utasításra lebontották, mivel statikailag egy nagy
befogadóképességû mûvelõdési

házat nem lehetett belõle kialakítani. A község lakói nagyon
sajnálták a kastélyt, de érdemi
beleszólásuk nem volt. 3 millió
forintból épült fel a hortiak által
„birkahodálynak” csúfolt épület.
Az új épületben nagy társadalmi élet folyt. Naponta százak
fordultak meg benne. Itt voltam
büfés 1972-ig, amikor is leszázalékoltak, majd nyugdíjaztak.
Gyerekeim, Kati és István megházasodtak, végigkísérhettem
unokáim felnõtté válását. Egy
házban élek a fiammal, menyemmel és az egyik unokámmal, s ha
összegyûlik a család és végignézek rajtuk, úgy érzem, nem
hiába élek.
Pné

Játék? Tanulás?
Sokéves tanítói tapasztalatunk
alapján tudjuk, hogy ha egy kisgyerek képességei adottak az olvasás elsajátításához, azt csak a
szorgalma, vagy akarata gátolhatja
meg ebben, bármilyen módszerrel, bármilyen olvasókönyvbõl
tanul. Van, aki már az ovis korban
érdeklõdést mutat a betûk iránt,
próbálkozik, sõt össze is olvas.
Velük pedagógusnak, szülõnek
egyaránt könnyû dolga van, kitartóbbak az olvasásban, könnyebben és szívesebben is tanulnak.
Azonban a részképesség zavarral
küzdõ, illetve a dyslexia-gyanús
gyerekek számára Meixner Ildikó
zseniális módszere lehet a megoldás.
Röviden a lényege az, hogy az
alacsonyabb szintû értelmi funkciók fejlõdjenek, megtámogatva a
magasabb rendû funkciók kialakulását, fejlõdését. Az egymással
összekeverhetõ hangokat, illetve
betûket egymástól térben és idõben távol tanítja (homogén gátlás
elkerülése), segíti a finommozgás
fejlõdését, segíti a téri tájékozódást. 1. és 2. osztályban sok-sok
mesével, bábbal, játékkal készíti
elõ a betûtanulást.
Mivel egyre több részképesség
zavaros kisgyerek kerül az iskolába, ezért nagyon régóta dédelgetett álma volt mindkettõnknek,
hogy Meixner-könyvbõl tanítsuk
az olvasást. Sok-sok évvel ezelõtt
Meixner-tanfolyamon, illetve nyílt

napon ismerkedtünk a módszerrel, remélve, hogy valamikor hasznunkra lesz. Négy éve - minden
segédanyag és tankönyv megjelenésével - lehetõség nyílt erre, akkor kezdtük el az elsõs tanítványainkkal, akik ma negyedikesek.
A mostani 1. és 2. osztályban
tanító kollégák is kedvet kaptak.
A minap ismeretek bõvítése és
új tapasztalatok szerzése céljából
részt vettünk néhány órán Rákospalotán, a Meixner Általános Iskolában. Az itt szerzett tapasztalatokat is beépítjük a munkánkba,
bár nem elsõsorban a tanítás folyamatában, inkább a tárgyi feltételekben tér el a mi iskolánktól
(alapítványi iskola).
Kijelenthetjük, hogy a módszer
nekünk is bevált, az eredményeit
és esetleges hiányosságait ismerve
folytatjuk a következõ tanév elsõ
osztályainál is. Olyan kisgyerekeink is megtanultak olvasni, akiknél tartottunk a sikertelenségtõl,
mert mindenféle beszéd-, és mozgáskoordinációs zavarral, alacsony
szókinccsel, egyéb hangképzési
problémával kezdték az iskolát.
Reményeink szerint két, viszonylag alacsony létszámú osztállyal
várjuk az új elsõsöket, ez nagyon
kedvezõ a gyerekek számára,
mert sokkal több figyelem és
segítség juthat nekik.
Klemm Jánosné
és Piroska Sára tanítók

M E S E R O V A T

EGY VÖDÖR KALANDJAI!
A sárga vödör
Van nekem egy sárga vödröm,
amit most mesélek róla az mind
igaz.
Kimentünk az udvarra a vödör
és én, hogy meglocsoljuk a virágokat. Ahogy körbejártam a
kertet, hogy megnézzem melyik
virágom a legszomjasabb, egyszer
csak azt hallom „GYERE IGYÁL
FRISS A VÍZEM”. Szétnéztem,
ki beszél itt, de senkit nem
láttam. Ismét hallottam „GYERE
IGYÁL”, akkor vettem észre az
én vödröm hívogat valakit. Megkérdeztem - kit hívogat? Nem
látok itt senkit „HÁT NEM
LÁTOD A HÁZ TETEJÉN
AZT A GALAMBOT, MAJD
MEGHAL SZOMJAN?” - mondta az én vödröm. Most már én is
szólongattam „gyere igyál” és a
galamb lejött a csatornáig. Õ egy
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postagalamb volt. Akkor újra megszólalt a vödröm. „Menj egy
kicsit messzebb” és én elmentem.
A galamb leszállt és mohón inni
kezdett. Ez többször is megtörtént, hogy jött a galamb és
megitattuk. Az én vödröm mindig tudta mikor kell vinni a vizet,
mert jön a galamb. Késõbb történt, sok dolgom volt megfeledkeztem a galambról és a vödörrõl.
Egy alkalommal a galamb odaszállt az ablak párkányára és
csõrével kopogtatott. Mikor
megláttam rohantam a vödörrel a
vízért és a galamb boldogan ivott.
A vödör pedig halkan megdorgált
„NEM SZABAD ELFELEJTENI, HOGY AZ ÁLLATKÁKNAK VIZET KELL ADNI”.
Megígértem, többet nem fogom
elfelejteni és jutalmul, amiért

segített nekem kineveztem õt
BESZÉLÕ SÁRGAVÖDÖRnek. Ettõl õ nagyon boldog lett.
Nem csak a vödör volt boldog,
hanem én is, amiért segítettem a
galambnak. Ezután a virágokat is
meglocsoltuk. A virágok pompáztak, így hálálták meg a vizet.
Szép lett a kertünk. Most nem
mesélek már, majd holnap este.
Aludj jól, jó éjszakát…
Folytatjuk…
Tóthné Guba Mária
Szívesen várjuk olvasóink írásait a
Könyvtárba (hortikon @konyvtarhort.koznet.hu), melyeket a Krónika hasábjain sorban meg is jelentetnénk a nagyközönség számára.
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Gyermek rejtvény
1. Milyen tea gõzölög a bögrében?
A két szó anagrammájából, azaz a betûk más
sorrendben történõ összeolvasásából
megtudhatod!

Rejtvény
HAS

2. Rakj ki a szótöredékekbõl 8 darab hatbetûs
állatnevet!
A megmaradt betûkbõl egy 9 betûs állatnevet
kapsz. Melyik az?

RÁF

Á
M
I
B

R K E , H AT, M Á R ,
DEL, SKA, KEC,
MÁR, TYÚ, ROZ,
TIG, SZA, FIN, IKA,
CSI, SKE, ÖMB,
M AC , R I S , B Ö L

T
A
H
Y

I
L
S
B

3. Indulj el az ábra bal alsó sarkából és
lóugrásban haladj végig a betûkön!
Egy híres magyar költõ nevét kapod
megfejtésül. Ki õ?

Anyakönyvi hírek
Elhunytak
Simon István Dávidné (Czibolya Anna) 2010.09.09. Vas Gereben út 17.
Drága Zoltán Antal
2010.09.11. Bajcsy-Zs. út 55.
Monoki Lajosné (Smatrala Jolán)
2010.09.19. Verseny út 5.
Tóth Johanna Anna
2010.10.02. Orvosköz út 18.
Sultis Béláné (Kovács Irén)
2010.10.03. Akácfa út 2.
Kiss Árpádné (Csernyák Ilona)
2010.10.27. Rákóczi út 44.
Kis Istvánné (Juhász Mária)
2010.10.28. Iskola út 3.
Erdélyi Mihályné (Pete Veronika)
2010.10.29. Rákóczi út 99.
Szappan András
2010.11.01. Szabadság tér 20.
Havellant József
2010.11.03. Orgona út 7.
Buborék János
2010.12.06. Táncsics M. út 24.
Kállai Sándorné (Torma Mária)
2010.12.05. Kossuth L. út 152.
Csábi László Zoltán
2010.12.07. Orgona út 18.
Tõsér Sándor
2010.12.10. Csányi út 9.
Miklós Kálmánné (Csuka Johanna)
2010.12.12. Hûvösvölgy út 14.
Erdélyi Dávid
2010.12.12. Kossuth L. út 75.
Tóth Gyula
2010.12.13. Kossuth L. út 43.
Sisa Attila László
2010.12.16. Kertész út 3.
Nagy Mihályné (Kiss Anna)
2010.12.19. József A. út 3.
Barócsi Sándor
2010.12.21. Árpád út 19.
Dávid Mihály
2010.12.22. Rákóczi út 65.
Kasza Mihályné (Dencs Ilona)
2010.12.24. Magyar út 12.
Simon János
2010.12.28. Csillag út 14.
Besze István
2011.01.02. Petõfi S. út 3.

Házasságkötések

Felnõtt rejtvény

Bolla Karolina - Nyilas Gordon Attila 2010. október 09.
Robotka Magdolna - Kiss János
2010. december 18.

Itt a farsang idõszaka, egymást érik a különbözõ bálok, rendezvények. Bálozzunk együtt!
1. A nyolcadikos Krisztina álarcosbálba készül. Az írónõ ifjúsági regénye, az Álarcosbál több
nemzedék kedvenc olvasmánya volt. A régimódi történet és az Abigél címû könyveket is õ írta. Ki õ?
2. 2007. júniusában mutatta be a Magyar Színház a "Vámpírok bálja" címû musicalt. Mi a neve az
eredeti Bram Stroker regényben a vámpírok fejedelmének?
3. Sokféle bálról hallottunk: Anna bál, Jogászbál, Operabál.
Melyik városunkban rendezik meg a „KOCSONYABÁLT”

Nálunk mindent megtalálsz egy helyen!
HORT, Ecsédi u. 2. sz. alatt

4. Eredetileg Nápolyban mutatták volna be az „Álarcosbál” címû operát. Végül is Rómában került
1859-ben színre. Ki volt a zeneszerzõje?
5. Horton kik szoktak több éve farsangi
bált, és estet szervezni és tartani?
(3 megfejtést várunk!)
Szudoku
A varázsnégyzetben lévõ számok (1-6)
mindegyikébe csak egyszer fordulhat elõ
minden sorban és oszlopban, valamint
nagyobb téglalapban. A megadott számok segítségével fejtse meg a rejtvényt és
küldje be!
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Beküldési határidõ: 2011. március 31. A
megfejtõk között értékes könyveket
sorsolunk ki!
A rejtvények megfejtéseit lezárt borítékban névvel és címmel ellátva lehet leadni a
Könyvtárban, illetve postán is el lehet juttatni az alábbi címre:
Hort Község Kulturális Centruma: Könyvtár, Közösségi Ház és Helytörténeti Kiállítóhely
3014 Hort, Szabadság tér 23-23/A.
A borítékra kérjük írják rá: „FELNÕTT” ill. „GYERMEK”!
Gyermek kategóriában a 3 rész egy megfejtésnek számít. Felnõtt kategóriában a szudoku külön
megfejtésnek számít, tehát itt 2 megfejtést várunk 2 borítékban.
A nyerteseket levélben értesítjük!

2

1

Elõzõ számunk nyertesei:
Erdélyi Renáta

Kozmetikust, fodrászt, sminkest, mûkörmöst
vagy pedikûröst keresel?

Gáspár Anita
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Új szolgáltatások most kedvezményes áron:
3D mûszempilla, sminktetoválás
Kozmetika: arckezelések, sminktetoválás, mûköröm
építés, szolárium. Fodrászat: nõi, férfi, gyermekhajvágás, festés, melírozás, volumennövelés, hajápolás,
pakolások, kontyok készítése
Lepje meg szeretteit szépségutalvánnyal!
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Kozmetika: 06304011045
Fodrászat: 06205543433

Figyelem!
Hort, Ady Endre u. 45. /lámpánál/
Új szépségszalon nyílt!

MARLA
Szépségszalon
Szolgáltatásaink:
FODRÁSZAT (férfi, nõi, gyermek)
- új vágási technikák
- festés, melír
- dauer
- alkalmi konty
Bejelentkezés: 0036 30/3916-944
MANIKÛR-PEDIKÛR-MÛKÖRÖM
Bejelentkezés: 0036 30/9255-426
Telefonos egyeztetés szükséges!
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Községünk legfiatalabb állampolgárai
Pál Bálint 2010. 09.26. An: Pál Mónika

Sass Dominik 2010. 09. 11. An: Csapó Melinda

Józsa Villõ 2010.09.25. An: Pintér Lívia
Kiss Johanna 2010.10.04. An: Nagy Andrea

Király Virág 2010.10.17. An: Molnár Anna

Gimesi Gvendolin Hermina 2010.11.22. An: Godó Hermina

Husonyicza Gergõ 2010.12.30. An: Hegedûs Gabriella
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Vincze Ronald 2010.11.13 An:Préda Mónika

Szombati Virág 2010.11.15. An: Szél Krisztina

Görbe Alexa 2010.11.26. An: Zalaba Krisztina

Molnár Bence Benjamin 2010.11.29. An: Lázár Emese

Ambruzs Kira 2011. 01.06. An: Virág Bernadett

Gombár Huba Botond 2011.01.11. An: Vidor Melinda
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