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Pásztorfiúk, anyókák, manócskák

Nagycsaládos karácsony meglepetésekkel

Érdi meseírók
„ördögi”versenye

A szerzô felvételei

Több mint háromszázan jöttek el az Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete által
rendezett, immár hagyományos karácsonyi ünnepségre, amit múlt szombaton tartottak a mûvelõdési központban. A gyerekeket táncház, kézmûvesasztal, tombola
várta – innen senki nem mehetett haza üres kézzel. Nemcsak ajándékokkal, hanem
élményekkel is gazdagodhattak a vendégek, hiszen a tagcsaládok gyermekei – más
egyesületek közremûködésével – mûsort is adtak az ünneplõ közönségnek.

A tombola az est fénypontja volt – a nagycsaládosok karácsonyáról senki nem távozhatott ajándék nélkül

A gyerekeket és szüleiket táncház, kézmûvessarok, tombola, ünnepi mûsor
és sok-sok meglepetés várta az Ága-Boga karácsonyi rendezvényén
Gyerekzsivajtól volt hangos
múlt szombaton a Szepes Gyula
Mûvelődési Központ, itt rendezte meg karácsonyi ünnepségét az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesülete. Az immár hagyományos rendezvény táncházzal
kezdődött kora délután, ám a
kevésbé mozgékony apróságoknak is akadt itt program bőséggel: a kézmûvesasztaloknál
rajzolhattak, ragaszthattak kedvükre, ráadásul egy‑egy alkotásért jutalom is járt, édesség
formájában. A gyerekek számára a délután fénypontja a
tombola volt: minden család
több – ingyenes – jeggyel játszott, és a kisorsolt ajándékok
mennyiségének köszönhetően

szinte mindenki nyert valamit a
hatalmas asztalon felhalmozott
meglepetések közül.
– Az a célunk, hogy senki ne
távozzon üres kézzel – tájékoztatott Isépyné Badics Gyöngyi,
az egyesület elnöke, aki kérdésünkre elmondta azt is: az
ajándékok támogatók – cégek,
de leginkább magánszemélyek
– felajánlásaiból „jöttek össze”.
– Nemcsak a gyerekeket ajándékozzuk meg az ünnepségen,
hanem azokat a szülőket is,
akik tevékenyen részt vesznek
közösségünk munkájában, és
meglepetéscsomagot állítottunk
össze azoknak a családoknak,
ahol 2010-ben kisbaba született.
Karácsony előtt lesznek még

egyéb akcióink is: nemrég kaptunk egy kamionnyi használt
ruhát, amit hamarosan szétosztunk a tagcsaládjaink között. Egy
nyertes pályázatnak köszönhetően 160 családunk most lecserélheti régi hûtő- vagy mosógépét egy‑egy új, energiatakarékos
darabra. Az Élelmiszerbanktól
évente kétszer kapunk tartós
élelmiszereket, ezen a hétvégén pedig támogatásukkal – egy
országos program keretében
– gyûjtést rendezünk a környékbeli hipermarketekben: a vásárlók segíthetik a nagycsaládokat
egy‑egy kiló liszttel, cukorral,
tartós élelmiszerekkel. Az így
összegyûjtött
adományokat
szintén karácsony előtt osztjuk
szét – sorolta Isépyné Badics
Gyöngyi.
Az érdi egyesületnek mintegy
250 tagcsaládja van – közös bennük, hogy legalább három gyermeket nevelnek, de van, ahol
tizenhatot. Többüknek kiemelkedően sokat jelent az egyesület
támogatása, mások inkább segítő kezet tudnak nyújtani a náluk
rosszabb helyzetben élőknek.
A pár éve néhány nagycsalád
együttmûködésével megalakult
egyesület ma már jelentékeny
szerepet tölt be a város életében
(gondoljunk akár a minden
évben megrendezésre kerülő
gyereknapra, vagy az évente
kétszeri, nemcsak a tagcsaládok, hanem mindenki számára

látogatható táncházra). Mint T.
Mészáros András karácsonyi
köszöntőjében megfogalmazta,
az Ága-Boga mára Érd egyik
legismertebb és legelismertebb
civil szervezetévé vált.
– A város vezetése az elmúlt
években egyre szorosabban
együttmûködött az egyesülettel, komolyan vette céljukat,
hogy közösen, összefogással
neveljük a gyermekeket boldog
felnőtté. Ez a szándék élteti az
Ága-Boga egyesületet, amiben
az önkormányzat is partner szeretne lenni most és a jövőben is
– hangsúlyozta a polgármester,
aki reményét fejezte ki, hogy a
mindennapi politika szintjén is
egyre nagyobb elismerést kap
az egyesület. – Ez nemcsak a
családoknak, de a városnak és
az egész nemzetnek is fontos,
hiszen a jövő összes lehetőségét a gyermekeink hordozzák – fûzte hozzá T. Mészáros
András, aki lapunknak elmondta: az önkormányzat minden
segítséget igyekszik megadni a
nagycsaládosoknak, illetve az
egyesületnek.
– Adórendeleteinkben is kedvezményekkel segítjük a családokat, az egyesület számára
pedig szeretnénk egy olyan
közösségi házat létrehozni, ami
helyet adhat rendezvényeiknek
és a különféle kulturális eseményeknek – tette hozzá a polgármester. Az önkormányzat és az
Ága-Boga együttmûködésével
létrejött egy szövetség is, az érdi
családokért. Ennek célja – mint
Isépyné Badics Gyöngyi nyitóbeszédében megfogalmazta
–, hogy minden civil szervezet,
egyház, vállalat, oktatási intézmény, magánszemély átgondolja, mit tud tenni a családokért.
– Sokat kell még tenni e cél
megvalósulásáért, azért, hogy
érezzük a társadalmi megbecsülést, hogy büszkék legyünk
arra, hogy sok gyermeket
nevelünk – jegyezte meg az
elnök, aki elmondta azt is:
Magyarországon ugyan csupán
a családok öt százaléka nagycsalád, mégis, ők nevelik a gyermekek 25 százalékát.
A karácsonyi ünnepségen
bemutatkoztak a gyermekek
is: zeneszámokat, táncokat
adtak elő, és megtekinthették
más nagycsaládos egyesületek
mûsorát is. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult: a terített asztalokon a családok által
sütött-főzött ételek sorakoztak
– mutatva, hogy akik ennek az
egyesületnek a tagjai, nemcsak
az örömből, az ajándékokból,
de a közös munkából is tevékenyen kiveszik a részüket. Ez a
titka a sikereiknek, elért eredményeiknek is.

Ádám Katalin

A szerzô felvétele

Az Ága-Boga mára a legelismertebb érdi civil szervezetté vált

Idõre írják a meséket
Mesék születtek előttünk
pillanatok alatt. Meseíró kis
manócskák lepték el a Bolyai
János Általános Iskolát, ahol
versenyt rendeztek a számukra. Egy óra állt a rendelkezésükre, hogy képzeletüket
kinyithassák, s tíz szóból álló
vezérfonalra fûzzék különleges történeteiket, amelyeket
egy zsûri bírált el. Az érdi
meseíró versenyt Horgos Aletta
nyerte.
Pásztorfiú, ördög, farkas,
aranymadár, hajnaltündér,
anyóka, manó, keresztút,
furulya, erdei házikó – ezeknek a szavaknak mindenképp
szerepelni kellett az ország
legújabb meséiben, amelyek
Érden születtek meg a meseírók városi seregszemléjén.
A bátor pásztorfiú címû írását így kezdte Horgos Aletta:
„Egyszer volt, hol nem volt, élt
egyszer nagyon-nagyon régen
egy pásztorfiú. Volt neki egy
icike-picike, aprócska erdei
házikója. Gondolt egyet és így
szólt:
– Elég volt az unalmas életből! Elindulok világot látni!
Ment mendegélt hegyeken,
völgyeken keresztül, végigjárt
vagy hetvenhét keresztutat.
Tudni akarjátok mi történt?
Hát egye-fene, elmondom!”
Hát egye-fene én is elmondom, mi történt. Horgos
Aletta addig-addig mendegélt
a szavak birodalmában, míg
egyszer csak célba nem ért
– megnyerte az érdi meseíró
versenyt! Úgy bizony! A zsûri
az övét találta a legjobbnak.
Õ „bolyaista”, hazai pályán
írt, de nem ettől nyert. Több
szempont alapján döntöttek,
de erről beszéljen inkább
a főmanó, Baráth Ferenc, a
Párbeszéd Egyesület elnöke,
aki néhány évvel ezelőtt kitalálta ezt a kedves versengést
az általános iskolás 4. osztályos tanulók számára.

– Tíz megadott kulcsszó
alapján íratunk meséket,
előbb az egyes iskolákban, s
annak helyezettjei jutnak be
a városi döntőbe – mondta.
– Hat iskolából tizennyolcan
versenyeztek a városi döntőben. A kisdiákoknak hatvan
perc állt rendelkezésükre az
írásra, ezután mi is körülbelül
ennyi idő alatt bíráltuk el tanárok segítségével a meséket és
eldöntöttük a helyezéseket.
A legjobbak oklevél- és könyvjutalomban részesültek. Az
értékelés szempontjai, a történet meseszerûsége, a meseelemek megfelelő használata
és érthetősége, ezenkívül az,
hogy hogyan építette be a
megadott kulcsszavakat, illetve használta‑e valamennyit.
A helyesírást és a külalakot is
figyelembe vesszük, ha a tartalom alapján nehéz a döntés.
– Hogy tetszettek a mostani
írások?
– Nagyon szép meséket
írtak, érdemes volna a legjobbakat könyvben kiadni, de
ehhez pénz kell. Igen tehetséges kis írók jöttek össze, akik
ha így folytatják később akár
meseírókká is válhatnak. Két
harmadik helyezést adtunk ki,
Martinek Bonifácnak (Körösi)
és Palkovics Dórának (Bolyai),
a második Boros Boglárka
(Batthyány), az első Horgos
Aletta (Bolyai) lett.
Aletta így fejezte be meséjét: „Ami tanulság ebből a
meséből az, hogy mindig
higgy a csodákban!” Ehhez
csak annyit tehetnénk hozzá,
hogy néha a valóságban is
érdemes hinni. Például lehetne olyan mesét is íratni a
jövőben a gyerekekkel, amelyekhez mai kulcsszavakat
adnánk meg a mindennapi
életünkből. Ilyeneket, mint
televízió, internet, mobiltelefon, esetleg celeb…

Temesi László

