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Százharmincöt éve, 1883. november 26-án 
született Babits Mihály 

 

Miatyánk 
 

Miatyánk ki vagy a mennyekben, 
harcokban, bűnökben, szennyekben, 
rád tekint árva világod: 
a te neved megszenteltessék, 
a te legszebb neved: Békesség! 
Jöjjön el a te országod. 
Véres a földünk, háboru van, 
kezed sujtását sejtjük, uram, 
s mondjuk, de nyögve, szomoruan, 
add, hogy mondhassuk könnyebben –: 
Legyen meg a te akaratod! 
mint angyalok mondják mennyekben. 
Előtted uram, a hon java, 
s hulljon a lomb, csak éljen a fa: 
de vajjon a legkisebb lombot 
nem őrzi-e atyai gondod? 
nem leng-e az utolsó fürtön is 
áldva miképpen mennyekben, 
azonképpen itt a földön is? 
Megráztál, nem lehet szörnyebben, 
már most ami fánkon megmaradt 
őrizd meg őszig a bús galyat: 
mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és gyermekeinket 
növeld békére: ha bűn, hogy lábunk 
ma vérbe csuszik meg: értük az! 
Bocsásd meg a mi bűneinket, 
miképpen mi is megbocsátunk 
ellenünk vétetteknek: a gaz 
tied, büntetni: mienk csak az, 
hogy védelmezzük a mieinket! 
És ne vigy a kísértetbe minket, 
hogy ártatlanságunk tudatát, 
mint drága páncélos inget 
őrizzük meg bár véresen, 
hogy át ne hasadjon sohasem. 
Jaj, aki ellenünk mozdul: 
megvívunk, készen, bármi csatát, 
de szabadíts meg a gonosztul, 
mert tiéd az ország, 
kezedbe tette le sorsát, 
s te vagy a legnagyobb erősség: 
ki neveden buzdul, 
bármennyit küzd és vérez, 
előbb vagy utóbb övé lesz 
a hatalom és a dicsőség!  

                                                         (1914) 
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KERESZTÚRI KISOKOS – FONTOS CÍMEK, TELEFONSZÁMOK 

Szent Kereszt Gyógyszertár 
(Hősök tere 4/5.; �25/455-812) 
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00 
Gyógyszertári ügyelet 
nov. 17. 18.: Martonvásár �06-22/569-146  
nov. 24., 25.: Ráckeresztúr 
dec. 2.: Ercsi �06-25/505-790 
dec. 8., 9.: Martonvásár 
dec. 15., 16.: Ráckeresztúr 
 

Egészségház  
(Petőfi Sándor u. 7.; �25/455-804) 
Háziorvos: 
Dr. Mihalicza Ingrid  
�06-20/852-0350 
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva 
Mindkét körzet közös rendelési ideje: 
Hétfő: 9.00–15.00 
Kedd: 9.00–15.00 
Szerda: 9.00–15.00 
Csütörtök: 9.00–15.00 
Péntek: 8.00–12.00 
Terhes- és csecsemő-tanácsadás ideje: 
Szerda: 8.00–9.00 
Csütörtök: 8.00–9.00  
 
 

Vérvétel (bejárat az udvar felől)  
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30  
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő-
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen 
lehetséges.  
Fogorvos – dr. Rózsás Diána 
�06-20/389-0278  
Hétfő, szerda: 14.00–19.30  
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00  
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30 
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583 
Védőnői szolgálat  
I. körzet: Peszter Zsuzsanna  
�06-20/852-0351; 
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com 
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó  
�06-20/225-1820; e-mail: 
vedono.rackeresztur@gmail.com 
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba 
�06-20/852-0351. Rendel kéthetente 
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont-
egyeztetés szükséges! 
Orvosi ügyelet 
Készenléti sürgősségi ügyelet 
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktu-
álisan rendelő háziorvos. 
Sürgősségi betegellátás 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól 
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepna-
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ 
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021) 
 
 

Állatorvos – dr. Zamody János 
�06-30/974-0374  

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
(2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20., telefon: 06-25/517-900, 06-25/517-902;  

e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu) 
 

Polgármester: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255) 
                         polgarmester@rackeresztur.hu 
Szabadsága idején a polgármester helyettesei: Dienes Gábor alpolgármester 
(06-20/219-8129); Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester (06-20/250-5746) 
Jegyző: dr. Nagy Gábor (06-25/517-902) jegyzo@rackeresztur.hu 
Képviselők: Dienes Gábor alpolgármester (gdienes76@gmail.com) 
Kókai Dávid (06-20/239-1902) kokaidavid@rackeresztur.hu 
ifj. Cseprekál István (06-30/373-1354) cseprekal@freemail.hu 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester  (hajcsi75@freemail.hu) 
Szabó Dávid (06-70/336-6026) szabodavid@rackeresztur.hu 
Szabó József (06-70/324-6467) szbjozsef@freemail.hu 
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00; 13.00−17.00 
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
Pénztár: hétfő, péntek: 8.00−12.00; szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00  
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthetők az ügyintézéshez, adó-
bevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői ● Vízszolgáltatás: Jordán Géza      
06-30/598-1269; Csatornaszolgál tatás:  Smigol Lász ló                       
06-30/819-5607, Gondi Géza 06-30/868-2293 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.; 
telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.  
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)  
Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné) 
Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808 

Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács 
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166  

Polgárőrség: 06-70/211-6424 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu) 
Hibabejelentő: 06-80/533-533 

RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.) 
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu 

Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332  

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János 
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri 
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu 

Posta (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819. Nyitva tartás: 
hétfő−péntek: 8.00−12.00; 12.30−16.00 (ebédidő: 12.00−12.30) 

Takarékszövetkezet (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5.)  
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök:  
7.30–15.30, szerda: 7.30–16.30, péntek: 7.30–14.30 (ebédidő: 12.00–12.30) 

 

MENTŐK: 104            RENDŐRSÉG: 107           
 
 

TŰZOLTÓK: 105        SEGÉLYHÍVÁS: 112 

Sírhelymegváltás – Kossuth Lajos utca 40. (volt téesz-irodaház)  
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya 
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu 
 

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361 
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak! 
 

Szerkesztői levél  
 

Október közepén kétnapos nemzetközi konferencián 
vettem részt, amit a Cselekvő Közösségek projekt kere-
tében rendeztek Debrecenben. Az egyik előadó Csoko-
nai Vitéz Mihályt idézte: „A szeretet lelke a főldet béte-
li, / S az ember az embert ismét megöleli.” A helyi 
identitás és kohézió erősítése mellett ez lenne a cél, 
hiszen „mindennek alapja a szeretet”.  
     Kutatások szerint Magyarországon a szenvedő, 
passzív állampolgárok vannak többségben, olyanok, 
akik nem tesznek semmit sem önmagukért, sem a kör-
nyezetükért. A kulturális területen dolgozók feladata, 
hogy aktivizálják az embereket, hogy aztán a közösség 
cselekvő módon vegyen részt önmaga fejlesztésében. 
Ez persze hosszú folyamat, nagyon sok türelem kell 
hozzá. Érdemes a munkába bevonni az oktatási, neve-
lési és a szociális intézmények munkatársait is, hiszen 
minél többen állnak a nemes cél mellé, annál hatéko-
nyabban lehet tevékenykedni.  
     Egy angol előadó kifejtette, hogy a könyvtáraknak 
kiemelkedő szerepük van a kultúra terjesztésében, s 
ezért kulcsfontosságú a létük. Ma már nem titok, szám-
adatok bizonyítják, hogy akik rendszeresen olvasnak, 
tovább élnek. A könyvtárak és a könyvtárosok szerepe 
megváltozott az évek során. A könyvtár ma informáci-
ós központ, tudásközpont, közösségi színtér, tanácsadó 
hely. A könyvtáros nemcsak információkat közvetít, 
nemcsak közösséget épít, hanem tanácsadó szakember 
is, aki segít a személyes problémamegoldásban.  
     A hagyományos közösségi gyökerekhez kellene 
visszatérni. Ma már ritka ugyanis a közös mesélés, kö-
zös éneklés, közös történetmondás. Ez az egyik, amit 
szeretnék feléleszteni a jövőben olvasókör létrehozásá-
val. Debrecenben megismerkedtem a kunpeszéri kollé-
ganővel, aki rengeteg jó ötlettel állt elő, sokat beszélget-
tünk. De sokat tanultam az ágasegyházai és a Szegeden 
élő, de Dócon könyvtáros kolléganőtől is. Bízom ben-
ne, hogy az olvasás közösségformáló szerepe nálunk is 
erősödik, és lesz értelme a munkának. „...hogy el ne 
múljunk észrevétlenül.”  

 Gajdó Ágnes 

HIRDETMÉNY 
 

A Ráckeresztúri Földtulajdonosi Közösség éves 
közgyűlését 2018. november 21-én, szerdán, 10 
órakor tartja a Bos Genetic Kft. tárgyalótermé-
ben (2465 Ráckeresztúr, Hrsz. 1267), melyre az 
érintett földtulajdonosokat ezúton meghívjuk. 

Pátkai Péter 
a földtulajdonosok választott képviselője 

Mécsesek és koszorúk 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozata-
ira emlékeztek október 23-án a ráckeresztúriak. Az ünnepi 
műsort a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hetedik 

és nyolcadik osztá-
lyos tanulói adták, 
Gajdó Rita magyar-
tanár rendezte. A 
diákok felidézték a 
hatvankét évvel 
ezelőtti eseménye-
ket, s méltó módon 
tisztelegtek eleink 
h a z a s z e r e t e t e , 

hősiessége, áldozatvállalása előtt. A lélekerősítő, felemelő 
gondolatokat Dienes Gábor alpolgármester beszéde követte, 
aki kiemelte, az egységes közösség tenni akarása, összefogá-
sa ma is nagy tetteket eredményezhetne: „Senki sem várja, 
hogy fegyvert fogjunk, senki sem várja, hogy a barikádokon 
harcoljunk, viszont legalább a tőlünk 
telhető minimumot tegyük meg a kör-
nyezetünkért, a falunkért, egymásért.   
Ebben az állandóan változó, felgyor-
sult, magát az embert és az emberi 
kapcsolatokat egyre inkább háttérbe 
szorító világban legalább akkora szük-
ség van az összefogásra, az egymás-
ra való odafigyelésre, mint hatvankét 
évvel ezelőtt! Fontos megemlékeznünk a történelmi esemé-
nyekről, megünnepelnünk a hősöket, nem szabad hagynunk, 
hogy a múlt a feledés homályába vesszen, ugyanakkor töre-
kednünk kell arra, hogy dicső múltunkból tudjunk építkezni a 

jelenben és a jövő-
ben.” Az ünnepi meg-
emlékezés a Hősök 
kertjében álló emlék-
műnél zárult, ahol az 
önkormányzat, az 
oktatási-nevelési intéz-
mények, valamint a 
civil szervezetek kép-
viselői elhelyezték a 
megemlékezés koszo-
rúit, virágait, s magán-
személyek mécses 
gyújtásával tiszteleg-
tek az emlékműnél.   ■  

 Albérletet keresek  
Ráckeresztúron  
06-20/236-8564  

szuleki@gmail.com  
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VETIKÁL ZRT. 
 

Az ügyfélszolgálat címe:  
2451 Ercsi, Mártírok útja 47. 

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 13.00–17.00 
Szerda: 7.00–16.00 
Péntek: 7.00–13.00  

Telefon: 06-30/990-5327 
E-mail: ercsi@vertikalrt.hu 

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. októberi ülésein hozott 
döntésekről: 
 

● Támogattuk a szüreti bál megrendezését. 
● Döntöttünk a településrendezési terv felülvizsgálatával kap-
csolatos kérdésekben. 
● Együttműködési megállapodásokat hagytunk jóvá. 
● Módosítottuk a költségvetést, az aktuális feladatokhoz igazít-
va a kiadási és bevételi előirányzatokat. 
● A szolgálati lakások felújításához kapcsolódó pályázattal ösz-
szefüggő egyes rész beszerzési eljárások eredményéről hatá-
roztunk, illetőleg a lakásbérleti szerződések megszüntetéséről 
tárgyaltunk a munkák elkezdésének érdekében. 
● A Kossuth u. 19. sz. alatti ingatlan használatával kapcsolat-
ban új megállapodást kötünk a Polgárőrséggel, valamint a 
Rendőrséggel a jogok és kötelezettségek pontosítása érdeké-
ben. 
● Elfogadtuk a fogorvosi röntgenközpontról szóló szerződést, 
mert az építési munkálatok elkészültek, a röntgenkészülékek 
felszerelését és üzemeltetését a Jenei Fogászat végzi. 
● A képviselő-testület támogatta az illegális hulladékelhelyezés 
elleni országos intézkedések megtétele érdekében Ercsi Város 
Önkormányzatának kezdeményezését és a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa állásfoglalását. 
● Elfogadtuk az Értéktár Bizottság működéséről szóló beszámo-
lót. 
● Döntöttünk a „Ráckeresztúr közvilágításának rekonstrukciója” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, mely szerint az 
E.ON Energiakereskedelmi Kft. valósítja meg a fejlesztést,    
reményeink szerint még az idén elkezdve a munkákat. 
● Támogattuk a háziorvosi rendelő számítógépeinek fejleszté-
sét a megbízhatóbb betegellátás érdekében. 
● Megállapodtunk a Szeminátor 96 Kft.-vel a téli hóeltakarítási 
feladatok elvégzéséről. 
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést. 
● Zárt ülésen döntöttünk a települési támogatásokról.   

 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK   

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR, 2018 

Friss hírek, információk: 

www.rackeresztur.hu 

Tájékoztató tűzifa-támogatásról 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 12/2017 
(IV.28.) számú, a szociális ellátásokról szóló rendele-
tének 6. §-a szerint települési támogatásra az jogo-
sult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át (ez jelenleg össze-
sen 57 000 Ft/fő), egyedülálló esetén a 250%-át    
(71 250 Ft). 
Annak érdekében, hogy a támogatást minél többen 
igénybe tudják venni, a képviselő-testület a 17. § (4) 
bekezdésben foglalt felhatalmazással élve a tűzifa- 
támogatás esetében kibővítette a jogosultság       
összeghatárát.  
Ennek megfelelően az önkormányzat számla ellené-
ben, utólagos térítéssel 
     100 000 Ft/fő jövedelemhatárig 50 000 Ft érték-
ben támogatást nyújt, 
     100 000 Ft/fő jövedelemhatár felett támogatás      
adható. 
A kérelmeket folyamatosan lehet beadni a polgár-
mesteri hivatalban. 
Bővebb információt a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán, ügyfélfogadási időben kérhetnek (hétfő  
8–12, szerda 8–12, 13–17, péntek 8–12 óra között). 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 

Házhoz menő lomtalanítás 
 

A Vertikál Zrt. 2013-tól új szolgáltatásként bevezette az 
évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre 
egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom – 
feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok – 
háztól történő elszállítását. A nagydarabos lom (pl. bú-
tor) kivételével a kisebb méretű anyagokat a hatéko-
nyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve szállítják el. 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem szállít-
ják el: 
● gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati 
hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazda-
sági, ipari hulladék; 
● elektromos, elektronikai készülékek (pl. tévékészülék, 
hűtőgép); veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
● heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, vala-
mint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék. 
Az évi egy alkalommal történő lomtalanításért külön 
nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj tartalmazza. Az elszállítás feltétele 
ezért az, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingat-
lanhasználónak ne legyen díjhátraléka. 
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi megadott 
térségi elérhetőségen jelezze a közszolgáltatónak. 
Adonyi térség: Telefon: 06-25/504-520; e-mail: 
info@deszolg.hu   
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Milliókba kerülő szemetelés 
 

Illegális hulladéklerakás, szemetelés, környezetszeny-
nyezés. Sokan bele sem gondolnak, hogy az általuk 
lerakott hulladék milyen veszélyeket hordoz! 
     A szeméthalmok alatt megtelepednek az egerek, 
patkányok, amik a téli hideg elől a lakott területekre hú-
zódnak be. Elképesztő, de a temető kukájába valaki 
több zsák tyúkbelet dobott bele, máskor a falu egyik 
szélső utcájában dobáltak el több adag, nejlonszatyorba 
csomagolt húst, hurkát, a falu határában reklámszatyor-
ban hajított valaki az egyik bokor alá elpusztult macskát. 
A Széchenyi utcánál a főút árkába nagy halom csirketol-
lat, lábat és egyéb cafatokat tartalmazó csomagot do-
bott be valaki. A gusztustalanságnál is nagyobb baj a 
fertőzés veszélye, amit ezek az állatok és tetemek ter-

jeszthetnek. 
     Szintén 
érthetetlen, 
miért dob-
nak ki a 
dűlőút mel-
lé egy nagy 
szatyor 
gyerekjáté-
kot, aminek 
egy része 
használha-
tó lenne, 
akár az 

óvodában, másik részét mint műanyag hulladékot szin-
tén el lehet vitetni a szelektív gyűjtéssel. Miért vonszol 
el valaki egy kétszemélyes ágybetétet a falugondnok-
ság irodaháza elé, amikor sok rászoruló család öröm-
mel fogadta volna mint felajánlást. Nem beszélve arról, 
hogy az ilyen hulladék elszállítására évente egyszer 
igénybe vehető a házhoz menő, INGYENES lomtalaní-
tás is! 
     Miért szemeteli tele vajon a lakosság rendszeresen 
szó szerint mindennel az üveghulladék gyűjtésére szol-
gáló szelektív gyűjtőt? Miért kell a Hősök terén a bokor-

ba hajigálni a hulladékot, amikor ott vannak a kukák? 
Miért jut eszébe valakinek, hogy halottak napja előtt a 
temető kukájába annyi törött tetőcserepet pakoljon bele, 
ami miatt nem lehet elszállítani a valóban temetői hulla-
dékot? Miért kell a gyűjtő konténer körül a ruhákat szét-
dobálni, és alá kommunális hulladékot „becsempészni”? 
A temető melletti parkolóban valaki a szemetét még 
gondosan be is takargatta, biztosan fáztak szegény 
zsákok… 
     A falevelek égetése rendkívül környezetszennyező, 
sokkal jobb lenne azt komposztálni, vagy szelektív szál-
lítási napon kihelyezni. Az eldobott akkumulátorok, szét-
vert hűtők, autógumik, bitumenes zsindely, pala, fáradt 
olaj, festékes doboz hosszú távú kárt tesz a környezet-
ben. Átmeneti 
megoldás-
ként meg 
lehet szaba-
dulni illegáli-
san is a feles-
leges dolgok-
tól, de meg-
éri? Aki sze-
metel, bele-
gondol abba, 
hogy a talaj-
ba ezek az 
anyagok be-
szivárognak, 
és a vízzel 
szállítódva 
akár az ő kertjét is mérgezhetik? Gondolt rá, hogy ha ő 
így tesz, a gyermekei, unokái milyen világban fognak 
élni? Játszótér helyett szemétdombon szeretné őket 
felnevelni? Szennyezett vizet itatna velük? Ugye nem? 
Ha a szennyezések miatt rövidül meg az élete, azt elbír-
ja majd a lelkiismerete? 
     Az önkormányzatnak rengeteg felesleges kiadást 
okoz ezeknek a hulladékoknak az összegyűjtése és 
elszállítása. A költségek jövőre még tovább fognak 
emelkedni, ha az ész nélkül szemetelő lakosok miatt –
szégyenszemre – be kell kamerázni pl. még a temetőt 
is. Éves szinten a hulladék ártalmatlanítása már 
most közel 3 millió forintos kiadást jelent, aminek jó 
részét el lehetne kerülni, és ezt a pénz másra is lehetne 
fordítani: útjavításra, épület-felújításra, vagy pályázatok 
önrésze lehetne.  
     Az, hogy milyen környezetben élünk, rajtunk múlik. 
Csak egy kicsit gondolkodni kellene, mielőtt cselek-
szünk… 
 

Figyeljünk oda másokra, ne tűrjük, hogy milliós 
költségeket okozva szemétdombot csináljanak a 
faluból! 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 

Nyers hús nejlonzacskókban 
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Köszönet-
nyilvánítás 

 

Idén a szüreti 
felvonulást és 
a bált a Rácke-
resztúri Iskolá-
sokért Alapít-
vány szervez-
te, méghozzá 
nemes céllal. A 

bevételt iskolás gyermekeinkre fordítjuk.  
    Köszönet az önkormányzatnak, hogy megrendezhettük a 
szüreti mulatságot és a húszezer forint támogatást. 
    Szülők, pedagógusok együtt díszítették a fogatokat, hogy 
az alkalomhoz illően indulhasson el a felvonulás, melyen 
negyven gyermek vett részt. Ezt a hagyományt színesítették a 
Pávakör tagjai, akik besegítettek énekléssel; művészeti veze-
tőjük, Halász Tibor gitáron kísérte őket.  
     A táncot és az éneket két pedagógus, Drozdikné Nagy 
Ágnes Tünde és Bodó-Bán Enikő tanította be. 
    További köszönet illeti pedagógusainkat, akik a tornatermet 
feldíszítették, és akik a táncoló diákjainkat az egész napos 

f e l v o n u l á so n 
végigkísérték. 
Köszönet a 
terem berende-
zésében segéd-
kezőknek: Ba-
kos Imrénének, 
Szabó Hanná-
nak, Szabó 
Zsombornak és 
Szabó Norman-
nak. 

    A rendezvény nagymértékű összefogás eredménye volt. 
Körbetáncolva kis falunkat végül visszatérünk az iskola udva-
rára, ahol a Rácmenza Kft. készítette finom gulyással várták a 
gyerekeket és felnőtteket. 
    Köszönet a szülői munkaközösségi tagoknak, akik a reggeli 
és az ebéd tálalásánál segítettek, köszönjük Tóth Andrásné-
nak önzetlen segítségét. 
     Este iskolásaink nyitótáncával vette kezdetét a bál. A 
„Menő menzák” pályázaton nyert összegből Máriót, a harmo-
nikás előadóművészt hívtuk meg, aki egy órán keresztül   

mulattatta a ven-
dégeket. A ferge-
teges hangulatot 
mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy 
reggel ötig szóra-
koztak a vendé-
gek. Az ízletes 
vacsorát a Rác-
menza Kft. dolgo-
zói készítették.  
     A felvonulás és a bál bevétele 700 000 forint lett.  
     Köszönjük Cseprekál Istvánnak, hogy a fogatokat rendel-
kezésünkre bocsátotta, melyeket Dobi István és Baki Mátyás 
hajtott. Köszönet Stec Máténak, Dobi Lászlónak, valamint 
Glócz Miklósnak, köszönjük a kis traktort, amit id. Hartai Lász-
ló vezetett. 
    Köszönjük ifj. Bendák László betyárnak, a bíróéknak:  
Cserna Lászlónak és feleségének, Kiss Ferencnek, Tyukodi 
Erzsébetnek, Izsó Jánosnak. 
    Köszönjük a támogatást Novozánszki Csabának, Bécsi 
Zsuzsannának, Bereczki Csabának, a Rácmenza Kft.-nek. 
Gajdó Lászlónénak, az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak, a BOR-
ÁSZOK Dalárda Egyesületnek, Gajdó Györgynek, az Oázis 
Italdiszkontnak. 
    Köszönet illeti a biztonságunkra vigyázó polgárőröket és 
rendőröket is.  
    Köszönet a közfoglalkoztatottaknak a terem visszapakolá-
sában nyújtott segítségért. Köszönet a bál lebonyolításáért 
Gajdó Lászlónénak, Gajdó Lászlónak, Gajdó Györgynének, 
Gajdó Györgynek, Pintérné Bánkuti Mónikának, Pintér László-
nak, Juhászné Briginek, Szabóné Bakos Briginek, Szabó 
Zoltánnak, Rácz Andreának, Bereznai Istvánnénak, 
Bendákné Halász Máriának, Szabó Sándornénak, Lőke Krisz-
tinának, Herkli Gyulánénak, Tóthné  Marikának. 
    Köszönet a falu lakosságának, hogy ilyen sokan fogadták 
táncosainkat és vendégül látták őket. 
     Köszönjük a bálon megjelenteknek, akik belépőjük megvá-
sárlásával, fogyasztásukkal támogatták alapítványunkat, s 
köszönet a Mátrix zenekarnak is. Köszönjük Lisziné Hunyadi 
Hajnalka alpolgármester asszonynak a részvételét. 
    Mindent nagyon köszönünk mindenkinek! Bízunk abban, 
hogy továbbra is támogatják alapítványunk munkáját. 

Gajdó Györgyné 
a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány elnöke 

Tökfaragó verseny 
 

Az alsós diákönkormányzat tökfaragó versenyt hirdetett, melyre számos 
különleges alkotás érkezett. A zsűri több kategóriát díjazott. 
     A legcukibb: Balog Larissza, a legszellemesebb: Susányi Tamás, a legtö-
kösebb: Speier Panka, a legszínesebb: Horváth Nelli, a legédibédibb: Kővá-
ri András, a legaranyosabb: Kovács Boglárka, a legötletesebb: Bársony 
Boglárka, Takács Mariann, a legkreatívabb: Balog Amira Zafíra, a legbor-
zongatóbb: Szabó Zoé, a legcsibészebb: Erdődi Réka, a legrémisztőbb: 
Kovács Ádám, a legvigyoribb: Tóth Mira, a legcsinosabb: Bársony Botond, 
a leggondosabban kidol-
gozott: Cserna Márton, 
Vajdics Bendegúz,   
Maros Vivien alkotása 
lett. A legtöbb munka 
van benne címet 
Fuszenecker Zalán fara-
gása nyerte el.             g. 



2018. november                                                                                                                             7 

 

Szüreti délután az 
óvodában 

 

Kedves meghívást kap-
tam óvodánkból október 
16-án, délután 15 órára, 
amit szívesen elfogad-
tam. 
     Már az udvarra lépve 
tapasztaltam, hogy az 
első udvarrész parkosí-
tása elkezdődött, sok 
növényt ültettek. Öröm-
mel láttam, hogy új, 
korszerű nyílászárók 

lettek beépítve, és kíváncsian léptem be az épületbe. 
     Az óvodavezető, Gáborné Kutasi Katalin kedvesen foga-
dott, és elmondta a délutáni programot. 
     A folyosón kiállítást tekintettünk meg a szüretelés eszkö-
zeiből, majd a csoportok felé vettem utamat, hogy részese 

legyek a szüreti forgatag-
nak. 
     A Micimackó csoportban 
kézműveskedésre ké-
szülődtek Uti Lajosné 
Erzsike vezetésével és 
Haáz Magdolna segít-
ségével. Hoztak maguk-
kal gyöngyfűzéshez 
eszközöket, kivágható 
népviseletes papír min-
tákat és népi motívu-
mokkal díszített hasz-
nálati tárgyak képeit, 
valamint igazi népvise-

leti ruhákat, majd egyenként elmagyarázták a gyerekek-
nek és a szülőknek, melyik ruhát melyik tájegységen 
viselték. Mezőföldi népviselet is volt közöttük, és elgon-
doltam, milyen jó lenne, ha csak fényképen is látni, mi-
lyen ruhákat viseltek dédanyáink, dédapáink és a gyere-
kek a régmúlt időkben itt, Ráckeresztúron. 
     A Méhecske csoportban igazi szőlőpréselést láthattak a 

gyerekek. Fekete 
András mutatta be 
a szőlő feldolgozá-
sának folyamatát. 
Igazi szőlődarálón 
zúzhatták össze a 
szőlőt, ami ezután 
a présbe került. 
András bácsi min-
den mozzanatot 
elmagyarázott, és 
a gyerekek láthat-
ták, hogyan csor-
dogál a szőlőlé, 
amit mustnak hí-
vunk. Ezután jött a 
kóstolás. 

A Napsugár 
csoportban iz-
gatottan várták 
a kicsik Kovács 
Henrik néprajz-
k u t a t ó t , 
néptáncoktatót, 
aki a Táncmű-
vészeti Egye-
tem adjunktusa, 
és akkreditált 
p e d a g ó g u s -
továbbképzése-
ken oktatja a pedagógusokat dr. Sándor Ildikó egyetemi 
docenssel a Lippogó módszer elsajátítására. (A lippogó 
jelentése házi mulatság, házaknál tartott táncmulatság.) 
     Nagyon érdekes néptánctanítási módszert ismerhettünk 
meg. Különlegessége, a néptáncoktató állatok képét szórta 
el a padlón, minden állatképnek megvolt a jelentése, pl. 
gólya – egy lábon áll, ugrik, béka – guggolva ugrik, mackó – 
páros lábbal ugrik, stb. Népzenére bemutatta, mit és ho-
gyan kell csinálni, a gyerekek rövid időn belül ráéreztek a 
lépésekre, és boldogan csinálták Henrik irányításával. Re-

mélem, akik ennek a módszernek a 
segítségével ismertetik meg a gyere-
keket a néptánccal, örömmel vesz-
nek részt a foglakozásokon, és a 
játékos formában megtanult lépések-
től hamar eljutnak odáig, hogy táncos 
lábú ovisok lesznek.  
     A programok után zsíros kenyér 
hagymával s finom sütemények vár-
ták a gyerekeket, amit a szülők készí-
tettek. 
     Az egész óvoda kellemes benyo-
mást tett rám, örömmel tapasztaltam, 
hogy rengeteg ötlet vár megvalósí-
tásra, és a gyermekek mindennapjai 
és fejlesztése átgondolt tematika 

szerint zajlik. A gyermek szük-
ségletei és fejlesztése a leg-
fontosabb, hogy a mindennapi 
élet során játékosan, kedve-
sen, sok-sok élménnyel gazda-
gítva öröm legyen óvodába 
járni. 
     Köszönöm a meghívást, a 
tartalmas délutáni bemutatót, 
kívánok eredményes munkát a 
kollektíva minden tagjának és 
vezetőjüknek. 
     Kedvező lenne, ha a helyi 
értéktár munkáját tudnák segí-
teni, és a helyi értékek kutatá-
sába, összegyűjtésébe is be-
kapcsolódnának a gyermekekkel közösen. Érdekes lenne 
feleleveníteni egy régi népszokást, a sibálást óvodai kere-
tek között, hogy ne merüljön feledésbe. 
 

Bereznai Istvánné nyugalmazott óvodavezető 



8                                                                                                                             2018. november 

 

Ki mehet iskolába? 
 

A törvény szerint az a gyerek, aki az adott naptári év augusz-
tus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik, ami azt 
jelenti, hogy megkezdheti tanulmányait az általános iskola 
első osztályában. Kivételt képez, ha a gyerek fejlettségi 
szintje nem vagy még nem teljesen érte el az iskola megkez-
déséhez szükséges alapkészségeket, képességeket. A tör-
vény alapján a beiskolázásról az óvodavezető dönt. Ha a 
gyermek nem éri el a tankötelesség megkezdéséhez szüksé-
ges fejlettségi szintet, az óvodai nevelés további egy nevelé-
si évvel meghosszabbítható. Amennyiben az óvodapedagó-
gusok és a szülők nem értenek egyet a gyermek iskolaérett-
ségét tekintve, a területileg illetékes Járási Szakértői Bizott-
ság vizsgálatát kérhetik a fejlettségi szint megállapítására. 
     Milyen optimális, átlagos készségek, képességek 
szükségesek a 6 éves kisgyermekek beiskolázásához, 
iskolaérettségéhez? 
     Fontos mérföldkő egy család és egy kisgyerek életében a 
gyerek készségeinek, képességeinek megfelelő fejlődési 
szint elérése az iskolakezdéshez. Az iskolakezdés, a tanu-
lás/tudás alapjainak sikeres elsajátítása egy életre meghatá-
rozhatja a gyerek tanuláshoz, ismeretszerzéséhez, érdeklő-
déséhez, önértékeléshez és a társas kapcsolatokhoz való 
viszonyulását. A gyerek esetleges korai iskolába lépése so-
rán szerzett szükségtelen kudarcok rányomhatják bélyegüket 
a gyermek további sorsának alakulására, a képességeinek 
megfelelő sikeres fejlődés kibontakozására.  
      Ahhoz, hogy a gyerekek képesek legyenek egyenlő esé-
lyekkel indulni az oktatási rendszerben a beiskolázáskor az 
ismeretek elsajátítási folyamatában, az alábbi feltételeket 
említjük meg. A beiskolázandó 6 éves kisgyereknek a korá-
hoz mért testi, fizikai, érzékszervi, idegrendszeri fejlettségen 
túl megfelelő szociális érettséggel, alkalmazkodási, késlelte-
tési, kitartási képességgel, munkatempóval, munkaérettség-
gel és feladattudattal is rendelkeznie kell a folyamatos, ki-
egyensúlyozott ismeretszerzéshez, és az iskolai, közösségi 
csoportokba való harmonikus beilleszkedéséhez. A megis-
merő funkciók terén a figyelmi koncentráció szintje, az alak-
háttér megkülönböztetésének képessége, rövid mondatok 
ismétlési képessége az utánzás, a késleltetett emlékezeti 
funkciók (pl. rövid történet) és annak reprodukálására 
(visszaadására) való képességei meghatározóak a sikeres 
tanulási folyamatok (írás, olvasás, számolás) elsajátításához. 
     Ugyanígy fontos a saját testkép ismerete, a téri tájékozó-
dási képessége, a téri viszonyulások felismerése, valamint a 
kisiskoláskornak megfelelő problémamegoldó gondolkodás, 
a vizuális (látás útján) és auditív (hallás útján történő) érzé-
kelés, észlelés. Ezek a felsorolt képességek soknak tűnhet-
nek a szülők számára, de általában a legtöbb gyermeknél 
ezek a készségek, képességek a mindennapi foglalkozások 
és életvitel hatására többnyire kifejlődnek. 
     A szülők bátran fordulhatnak a Szakszolgálat szakembe-
reihez felmerülő kérdéseikkel. 

Németh Zsuzsanna gyógypedagógus 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári       
Tagintézménye 
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet (a család-
segítő szolgálat épülete)  
Telefon: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453 
E-mail:  martonvasar@fejermepsz.hu 
Honlap:  www.fejermepsz.hu 
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00 
                        péntek: 8.00–14.00 

Siker a vizslás rajzpályázaton 
 
A Vadex Mezőföldi Zrt. Vizsla, a mindentudó cím-
mel rajzpályázatot hirdetett óvodásoknak és általá-

nos iskolásoknak. 
Az ünnepélyes 
díjátadóra 2018. 
október 14-én, 
Soponyán, az Or-
szágos CACT 
Vizsla Főverse-
nyen került sor. 
Az óvodások kö-
zött Mike Tímea, a 
Ráckeresztúri Mo-
soly Óvoda Nap-
sugár csoportjá-
nak tagja II. helye-
zett lett. 
     Szeretettel gra-
tulálunk!  

Képzések és továbbképzések 
 

Óvodánk dolgozói közül ketten tízórás akkreditált kép-
zésen vettek részt, mely a portfólióírásra, minősítésre 
készít fel. Októberben négyen a Kovács-módszerrel és 
a Mozgáskotta-módszerrel ismerkedtek meg, ketten 
pedig a portfólióíráshoz kaptak szaktanácsadói segítsé-
get. Novemberben három kolléga harmincórás akkredi-
tált képzésen vesz részt, melynek célja a DIFER-mérés 
megismerése. Ugyanebben a hónapban szintén har-
mincórás akkreditált képzésre megy két óvodapedagó-
gus, ahol a Lippogó-módszert sajátítják el.          
     Óvodavezetőként fontosnak tartom, hogy munka-
társaim szakmai tapasztalata minél szerteágazóbb le-
gyen, hogy folyamatosan fejlődhessenek szakmailag. 
Úgy vélem, ezáltal erősödik a szakma iránti elkötelezett-
ségük, s munkájuk során meríthetnek az újonnan tanul-
takból, az újonnan szerzett tapasztalatokból.  

Gáborné Kutasi Katalin 
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Hogyan beszéljünk gyermekünkkel a halálról? 
 

November az emlékezés hónapja, elhunyt szeretteinkre emléke-
zünk. Nekünk felnőtteknek is nehéz feldolgozni a halál tényét, de 
gyerekként sem lehet egyszerű elveszteni szeretett hozzátarto-
zónkat. 
     A gyerekeket is ugyanúgy foglalkoztatja a halál, az elmúlás 
gondolata, mint minket. Életkori sajátosság, hogy gyermekünk is 
rákérdez a szomorúságunkra, az elmúlásra, a halálra. Legyen ez 
akár egy halottak napi megemlékezés, vagy lehet egy haláleset 
kapcsán, vagy csak mert foglalkoztatja a téma. A kis gyermek 
érdeklődik saját világa, környezete iránt, logikai összefüggéseket 
keres a dolgok között, nyitott az őt körülvevő nagyvilágra. 

Gyakran nem tudjuk, mit is mondjuk nekik. Elgondolkodunk 
rajta, hogy hitegessük őket vagy mondjuk el az igazat. Hol 
is kezdjük? Nehéz a halálról beszélni, főként ha szeretett 
hozzátartozónkról van szó. Mégis ott a kíváncsi gyermek, 
akit foglalkoztat a téma. Látja, hogy szomorúság van körü-
lötte. Kíváncsiságát ki kell elégítenünk, mert később lehet, 
nem fog hozzánk bizalommal fordulni. Nem szabad kétsé-
gek között hagyni gyermekünket. Kérdéseikre őszinte, 
megnyugtató választ kell adni. Válaszainkat nem kell túlbo-
nyolítani, egyszerű érthető tiszta válaszokat vár tőlünk. 
Saját nyelvén fogalmazzuk meg, hogy ő azt megértse. 
Mindig annyit mondjuk neki, amennyit be tud fogadni, saját 
meggyőződésünk, vallási nézetünk szerint. 
     Mit mondjunk, ha gyermekünk megkérdezi, mit jelent 
az, hogy halál? Sok jó válasz létezik. „Elköltözött a Földről 
a csillagok közé.” „A mennyországba költözött, ott nem fáj 
már neki semmi, onnan vigyáz ránk, onnan szeret tovább 
minket.” „Felköltözött az angyalok közé, már ők vigyáznak 
rá.” Sokféle lehetőség van, de fontos az őszinteség és a 
megnyugtatás. Valószínűleg nem jó az a válasz, hogy 
„csendben lehunyta a szemét”, vagy „Elaludt, többé már nem 
kel fel.” Nekünk, felnőtteknek lehet, hogy szépnek tűnik a meg-
fogalmazás, de egy élénk fantáziával rendelkező kisgyermek-
nek nem biztos, hogy jó az elalvással párosítani a halált, mert 
félni kezdhet az alvástól, a sötéttől, alvási problémák jelentkez-
hetnek később. Segítséget jelenthet a téma feldolgozásában, 
ha olyan mesét, mesefilmet nézünk meg közösen, amit aztán 
meg is tudunk vele beszélni. A mese által könnyebben tudjuk 
mi is kifejezni magunkat, és neki is egyszerűbbé válhat a meg-
értés folyamata.  
     Engedjék meg, hogy ajánljak egy mesét, amit nyugodt szív-
vel nézhetnek meg gyermekükkel az emlékezés fájdalmának 
enyhítésére, ez pedig a Coco. (Az amerikai családi animációs 
filmet november többször is adja az HBO2 és HBO3. – a szerk.) 
     Többen úgy gondolják, hogy a gyermeknek nincs helye a 
temetésen, nem biztos, hogy jó döntés, hiszen a temetés záró 
folyamat, el kell magyarázni a gyermeknek, hogy miért van 
szükség rá. „Ott lesz mindenki, aki szerette őt. Elbúcsúzunk 
tőle, hogy ő fentről, az angyalok közül vigyázhasson ránk.” 
 

Peszter Zsuzsanna védőnő 

Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft. 
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. 
Telefon: +36 (25) 520-777 
E-mail: ercsi.efi@gmail.com 
Holnap: www.ercsirendelo.hu/EFI 

Zajlanak az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda eddig is népsze-
rű programjai.  
Munkatársaink továbbra is jelen vannak az általános iskolák-
ban, egészséges életmóddal kapcsolatos órákat tartanak a 
felsősöknek szerte a járásban. „Kuktaképző szakkör” is mű-
ködik Ercsiben, melyben tanári felügyelet mellett a felsősöket 
arra tanítjuk, hogy jól boldoguljanak a konyhában, megszeret-
tessük velük a főzést, valamint az egészséges ételeket. 
Folytatódik „Főzőiskola” programunk is, melyre mindenkit 
szeretettel várunk! Figyeljék kihelyezett plakátjainkat! Novem-
ber 17-én olasz főzőiskolát rendezünk. 
Egészségnapokra is kaptunk több ízben meghívást. Részt 
vettünk az Ercsi Egészséges Életmód Egyesület által szerve-
zett tavaszi és őszi egészségnapon Ercsiben, Martonvásáron 
az általános iskolásoknak rendezett egészségnapon, valamint 
Baracskán a büntetés-végrehajtási intézet dolgozói körében 
megrendezett egészségnapon is. 

Természetesen folytatódnak a már eddig is népszerű       
programjaink: Ráckeresztúron az idősek klubja, Ercsiben 
piloxing, gyógytorna, úszás, vízi gimnasztika, Baracskán, Mar-
tonvásáron a cukorbeteg klub, Tordason és Gyúrón a szív- és 
érrendszeri betegklubok. 
 

Október 1-jétől újabb programok indultak, a lelki egészsé-
get megőrző, a lelki eredetű betegségek kialakulását meg-
előző foglalkozásokkal, erről Facebook oldalunkon is  
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot! 
 

Várjuk felkéréseiket az egészséges életmóddal kapcsolatos 
előadások megtartására, egészségnapokon való részvételre, 
egyéb együttműködésre. 

Telefon: 25/520-777, ill. 25/520-770/121-es melléken. 
E-mail: ercsi.efi@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ercsi.efi  

Kérdéseikre szívesen válaszolunk  
elérhetőségeinken:  

 

ÖSSZEFOGLALÓ IDEI PROGRAMJAINKRÓL  
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Könyvajánló 
 

A témához kapcsolódik Singer Magdolna Boldogan éltek, míg 
meg nem haltak című kötete, mely gyerekeknek és szülőknek 
készült foglalkoztatókönyv – a gyászban nyújt segítséget. 

Megmutatja, hogyan lehet és kell be-
szélni a halálról, a szomorúságról, a 
dühről, a bűntudatról és minden, a 
veszteséget kísérő érzésről. A gyerekek-
nek készült feladatok segítenek abban, 
hogy a gyászfeldolgozás egészséges 
módon történjen, és alkalmat teremte-
nek a közös beszélgetésre is szülő és 
gyerek között. Hiszen nagyon fontos, 

hogy a családtagok együtt, egymást támogatva dolgozzák fel 
a szeretett hozzátartozó elvesztését. A beszélgetések és a 
feladatok megoldása közben „a gyerekek megtanulják, hogy 
a halál az élet velejárója, nem titkolni és szégyellni való do-
log, oldódik a félelmük a haláltól, és megtapasztalhatják azt 
is, miképpen lehet a szeretetteljes együttlétekben kapaszko-
dót találni, és eljutni a megbékélés felé” – írja a szerző.      gá 
 

(A kötet a könyvtárból kikölcsönözhető. További érdekes és hasznos 
kiadványok: Godfrey, J.–Corke, E.: Hová tűnt a cseresznyefa, nagy-
papa?; Kolozsi László: Apufa; Dezső Andrea: Mamuska; Eichinger, 
R.: Esznek-e a halottak epertortát?; Ness, P.–Dowd, S.: Szólít a 
szörny; Davies, B.: Nagypapa szigete)  
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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 

www.szamuraj07.hu 

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;        
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)  

Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy  
a rackereszturi.hirmondo@gmail .com e-mail  címen.  
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Felszerelést szállító jármű az önkéntes  
tűzoltók szolgálatában 

 

Lapunkban többször hírt adtunk az elmúlt évben újjászer-
veződött Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(Marton ÖTE) tevékenységéről, kiemelve a ráckeresztúri 
egység munkáját. Néhány sorban felidézzük az év eddigi 
legfontosabb eseményeit, és beszámolunk egy KIA típu-
sú, felszerelést szállító személygépkocsi településünkön 
történő elhelyezéséről, valamint a használaton kívüli kas-
tély épületében tartott rendszerbeállító gyakorlatról. 
 

Január elején a ráckeresztúri polgármesteri hivatalban tartott 
tájékoztató és tagtoborzás után februárban és márciusban a 
Petőfi Sándor Általános Iskola adott otthont a 40 órás önkéntes 
tűzoltó tanfolyamnak, amely április 7-én eredményes vizsgával 

zárult. 8 fő 
ráckeresztúri ön-
kéntes szerzett 
képesítést, amellyel 
14 főre nőtt a tűzol-
tó képzettséggel 
rendelkezők száma. 
     Május 5-én a 
martonvásári BBK-

ban ünnepélyes keretek között vették át bizonyítványukat a fris-
sen végzett önkéntes tűzoltók. 
     Június 12-én az iskola projekthetében tartottunk bemutatót a 
ráckeresztúri diákoknak. 
     Július 27-én állították fel az egykori tűzoltószertár udvarán az 
önkormányzat által vásárolt mobilgarázst, amelybe szeptember 
elején megérke-
zett egy felszere-
lést szállító KIA 
típusú személy-
gépkocsi.  Ezzel 
településünkön is 
van már járműve 
a tűzoltó egyesü-
letnek, mely a 
Martonvásáron 
állomásozó, felszerelést szállító Mercedes Vito járművel és a 
Steyr tehergépkocsi fecskendővel együtt hatékony, ütőképes 
egységet tud alkotni a káresetek felszámolásánál. 
     Szeptember 29-én járási mentőcsoportok katasztrófavédelmi 
minősítő gyakorlatán vettünk részt Dunaújvárosban. 
     Szeptemberben szerkezelői tanfolyam zajlott a martonvásári 
BBK-ban, melyet október 14-én vizsga követett. A ráckeresztúri 
egység több tagja eredményesen vizsgát tett gépjárműfecsken-
dő- és motoros láncfűrész kezeléséből. 
     Október 27-én került sor az egyesü-
let rendszerbeállító gyakorlatára, me-
lyet a dunaújvárosi katasztrófavédelmi 
kirendeltség szervezett. A feltételezés 
szerint a polgármesteri hivatalnak ko-
rábban helyet adó, egykori kastélyépü-
let alagsorában (a volt diszkó helyén) 
tűz keletkezett, a füst elárasztotta az 
épületet, és hárman már nem tudtak 
kimenekülni. Az önkéntes tűzoltók 
vízsugarak szerelésével és a tűzoltás-
sal párhuzamosan megkezdték a bent 
rekedt emberek mentését.  

Az alagsorban több vízsugárral fojtották el a feltételezett lángo-
kat, melyeket piros ledlámpák jelöltek, a fölötte lévő szintre 
pedig védősugarakat szereltek, hogy a tűz továbbterjedését 
megakadályozzák. A füstben egy propánbutángáz-palackot is 
felkutattak, és kivitték az épületből. A rendszerbeállító gyakorla-
ton húsz önkéntes tűzoltó vett részt. A gyakorlat sikeres teljesí-
tésének igazolását Geiger Zoltán tűzoltó alezredes, a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei tűzoltósági 
főfelügyelője adta át dr. Pimper Lászlónak, az egyesület elnöké-
nek. Ezzel minden feltétel teljesült ahhoz, hogy a martonvásári 
önkéntes tűzoltó egyesület kezdeményezze, hogy Fejér megyé-
ben – Pázmánd és Lajoskomárom után – harmadikként önálló-
an beavatkozó önkéntes tűzoltósággá váljon. Az egyesület 
rendelkezik a szükséges technikai felszerelésekkel, eszközök-
kel, megfelelő létszámú tűzoltásvezetői és beavatkozó állo-
mánnyal. 
     A gyakorlatot finom ebéd követte, melyet ezúton is szeret-
nénk megköszönni Scheszták Kornélnak, a Rácmenza tulajdo-
nosának, valamint Gajdó Györgyné Julikának, Gajdó Izabellá-
nak és Csapó Csabáné Marikának, akik elkészítették az ételt. 
Köszönjük Tóth Andrásné Marikának és Járóka Andrásné Bellá-
nak, hogy a tálalást és mosogatást magukra vállalták.  
     Sajnos valós káresetekhez is vonultunk Ráckeresztúr térsé-
gében. Több közlekedési baleset is előfordult az M6-os autópá-
lyán. A Csokonai utcában melléképület tűz eloltásában működ-
tünk közre. Riasztás érkezett az Eötvös utcából, hogy egy em-
ber kútba esett – szerencsére ez a jelzés vaklármának bizonyult. 
 
Mint látható, a tavalyi megalakulásától kezdve nagy léptékű 
fejlődésen ment keresztül a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, melynek eredménye már Ráckeresztúron is kéz-
zel fogható. Minél több felszerelés áll rendelkezésünkre, 
minél képzettebbek önkéntes tagjaink, annál hatékonyab-
ban tudunk beavatkozni egy-egy káresetnél, annál inkább 
biztonságban érezhetik magukat falunk lakói, ha kell, rövid 
időn belül érkezik a segítség. 

Dienes Gábor 
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A temetőkápolna 
 

Több mint száz esztendeje áll az 1860-ban 
megnyitott temető közepén, s nem tudunk róla 
szinte semmit. Herkli Antal gyűjtését tesszük 
most közzé, abban a reményben, hogy a teme-
tőben álló kis kápolna hamarosan bekerül a 
települési értéktárba mint kulturális örökség. 
 

Alsószatai Petheő János leányai, Mária és 
Clementine építtették a kápolnát, melyet 1895. 
szeptember 10-én szenteltek fel.  
     A kápolna homlokzatán lévő táblán olvasha-
tó felirat: 
 

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETETT 
NÉHAI ALSÓSZATAI 

 PETHEŐ JÁNOS 
                                    HÁLÁS LEÁNYAI ÁLTAL 

                                    1895 
 

Ki volt Petheő János? Földbirtokos, országos törvényszéki tanácsos, 
aki Rácszentmiklós pusztán élt feleségével, nemes Schraud Máriával. 
Az 1848/49-es szabadságharc után került birtokukba a kastély, mely 
korábban a Pázmándy család tulajdona volt (ők építtették az 1820-as 
években).  
 

     Révey Józsefné Petheő Mária és özvegy Wiedeman Gusztávné 
Clementine 1894 októberében levélben fordult Steiner Fülöp székesfe-
hérvári püspökhöz, hogy az újonnan megnyitott temetőben kápolnát 
emelhessenek, mely alatt családi sírbolt helyezkedne el. A kérelemről 
a püspök levélben tájékoztatta Keresztes György ráckeresztúri plébá-
nost, majd az engedélyt a tervek beérkezését követően Steiner püspök 
megadta. 
 

A kápolna alatti családi sírboltban nyugszanak a Petheő család tagjai: 
Alsószatai Petheő János 1798–1871 
Alsószatai Petheő Franciska Müller Rudolfné 1829–1881 
Alsószatai Petheő Dénes 1835–1866 
Révey József 1827–1904 
Alsószatai Petheő Jánosné sz. Schraud Mária 1805–1878 
Révey Józsefné sz. 
Petheő Mária 1825–1916 
Alsószatai Petheő Imre 
1831–1891 
Alsószatai Petheő Berta 
1827–1902 
Wiedeman Gusztávné 
sz. Petheő Clementine 
1826–1914 
 
 
 

A kápolnán  1953-ban, 
1959-ben, 1974-ben tör-
téntek javítási munkák. 
2007 novemberében 
teljes körűen felújították. 
 
 

A kápolna történetének 
teljes feltárásához, az 
eddigi adatok pontosítá-
sához további kutatások 
szükségesek. 

GÁ 

ÉRTÉKMÉRŐ 
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I R Á N Y  A  K Ö N Y V T Á R !  

Eltévedni, bolyongani 
 

Milyen gondolatok ébrednek az em-
berekben egy kigyúrt, tetovált, hosz-
szú hajú fiú láttán? Megrémülnek 
tőle, vagy automatikusan kikerülik őt 
az utcán? Hogy jelenik meg mindez 
Papp Dóra Bolyongó című könyvé-
ben? 
     Főszereplőnk, Szepes Norbert 
romba dönt minden efféle sztereotí-
piát. Ugyan rendszeresen edz a város játszóterein, és bőré-
be varrva viseli az oroszlánszívű vikingek ősi jelképeit, a 
zord külseje mögött végtelenül jólelkű, szeretetteljes ifjú, 
aki nem fél tenni céljai érdekében. 
     Új gimnáziumban kezdi meg utolsó tanévét, ahol ve-
gyes érzelmekkel fogadják. Mivel régi iskolájából eltaná-
csolták, a legtöbben tartanak tőle. Átlagostól eltérő hite és 
szokásai miatt ferde szemmel néznek rá, történelemtanára 
egyenesen neonácinak titulálja, ám Norbit nem törik meg 
ezek a megjegyzések, nem veszti el önmagát. Az osztály 
rockerével, Gabesszel is érdekesen kezdődik a viszonyuk, 
de a magyar kártya mindenre megoldást jelenthet. 
     A kíváncsi Farkas Míra érdeklődve figyeli Norbi min-
den lépését, szemtanúja lesz a fiú keddi rituáléjának, de 
továbbra is rendíthetetlenül hiszi, hogy az életét mindenki 
maga alakítja, nem léteznek semmiféle felsőbb erők. Izgal-
mas szócsatákat vívnak, és talán egyszer felolvadhat az a 
jéghideg kék szempár. 
     Mindeközben Norbi harcol múltja démonaival, amik 
elől hiába próbál elmenekülni, nem hagynak neki nyugtot, 
időről időre újra szembe kell velük néznie. Hiszi, hogy a 
skandináv, félkarú háborúisten, Tyr a segítségére lesz, és 
hogy a Nornák messze, Urd forrásánál jó irányba szövö-
getik sorsa aranyfonalát… 
     Papp Dóra első regénye 2011-ben jelent meg Fénytörés 
címmel, amely a Helena-trilógia első kötete. Az igazi áttö-
rést azonban a 2015-ös Tükörlelkek hozta meg az írónő 
számára. Kriszti és Orsi története elvarázsolta az ifjúsági 
irodalom szerelmeseit. A Bolyongó szintén ebben a műfaj-
ban íródott, de az érdeklődő felnőttek számára is lebilin-
cselő olvasmány. A különleges legendákat kedvelő könyv-
molyok tetszését biztosan elnyeri, és azokét, akik hisznek 
az igaz szeretet gyógyító erejében. 
     Ebben a regényben megtaláltam önmagam, a lapokon 
őszinte emberi érzelmek tükröződését olvashattam. Cso-
dálatos élményt nyújtott nekem. Együtt kalandoztam, bo-
lyongtam Norbival, és végül együtt lelhettem rá az igazi 
útjára. 
     „El kell tévedni. Mit mondok mindig? El. Kell. Téved-
ni. Magadban. Aztán majd lehet visszamenni.” 

Kristóf Ágnes 
 

(Papp Dóra: Bolyongó. Ciceró, Budapest, 2018, 424 oldal)  
A könyvtár nyitvatartási rendje 

 
 

hétfő: 10.00–16.00 
kedd: 10.00–14.00 
szerda: 12.00–17.00 
csütörtök: 14.00–17.00  
péntek: 8.00–12.00 
szombat: 9.00–11.00 
vasárnap: zárva 

Új könyvek a könyvtárban 
 

Berg Judit: Rumini a Fényvizeken 
Bartos Erika: Bogyó és Babóca alszik 
Dániel András: Tengerre, kuflik! 
Wéber Anikó: Zuhanórepülés 
Erdős Zsuzsanna: Még sincs vége! 
Papp Dóra: Bolyongó  
Magyar mesék lázadó lányoknak 
Fodor Marcsi–Neset Adrienn: 50 elszánt 
magyar nő 
Bosnyák Viktória: Mantyusok 3. – Micsoda 
buli 
Gimesi D.–Jeli V.–Tasnádi I.–Vészits A.: 
Időfutár 7. – Az ellopott időgép 
Parker, P.: 50 tény, amit tudnod kell a 
vikingekről 
Stilton, Geronimo: A világ legnagyobb 
bűvésze; El a mancsokkal a kovakőtől!; 
Szuperkupa-döntő Rágcsáliában 
Stilton, Tea: Fotómodell kerestetik! 
Banks, R.: A varázsnyaklánc 
Boldizsár Ildikó: Hamupipőke Facebook-
profilja 
Finy Petra: Akkor is 
Esterházy Péter: Az olvasó országa 
(Esszék, cikkek 2006–2013) 
Forman, G.: Eltévedtem 
Picoult, J.: A tizedik kör; Ítélet 
Navin, R.: Egyetlen gyermek 
Redondo, D.: Mindezt neked adom 
Laurain, A.: A piros notesz 
Nesbø, J.: Macbeth 

Gondolatébresztő… 
 

„A hosszú és tartalmas élet titka: edd meg 
a felét, gyalogolj kétszer annyit, nevess 
háromszor annyit. Szeress határtalanul. 

 

(Kínai közmondás) 

Játék 
 

Kedves Gyerekek! A    
képen látható hangos-
könyvet nyerheti meg az a 
szerencsés, aki helyesen 
válaszol a következő    
kérdésekre: 
 

1. Ki fordította először magyarra A kis herceget? 
 

2. Melyik bolygóról jött a kis herceg? 
 

3. Milyen titkot osztott meg a róka a kis herceggel? 
 

A válaszokat személyesen is leadhatjátok a könyv-
tárban nyitvatartási időben, vagy beküldhetitek            
e-mailben is. Cím: wakonyvtar@gmail.com  
 

Határidő: 2018. december 5., szerda, éjfél 
 

Játsszatok velünk!   
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DEBRECEN 

 

Hajdú-Bihar megye székhelye az ország második leg-
népesebb települése, kétszázkét-ezren lakják. A cívis-
város mindig is jelentős szerepet töltött be a magyar 
történelemben. 1849. április 14-én a református Nagy-
templomban mondta ki Kossuth Lajos a Habsburg–

Lotharingiai-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. Iskolavárosként is jelentős múlt-
ra tekint vissza, a református kollégium már a kezdetektől „az ország iskolája” volt. A Debreceni 
Egyetemen jelenleg harmincezer diák tanul és ezerötszáz oktató tanít. A város kedvelt turisztikai 
célpont, a számos látnivaló közül a legismertebbek: a református Nagytemplom, megyeháza, vá-
rosháza, Debreceni Egyetem, füvészkert, Szent Anna-székesegyház, Déri Múzeum, Nagyerdő, ál-
latkert. Több mint ötven éve itt rendezik augusztus 20-án a népszerű és látványos Virágkarnevált.   

SKANDINÁV REJTVÉNYSKANDINÁV REJTVÉNY (Forrás: skandomata.hu) ● A rejtvényben egy orosz és egy magyar zeneszerző nevét rejtettük el. 
Előbbi 1893, utóbbi 1992. november 6-án halt meg. A megfejtés beküldésének határideje: 2018. december 5. E-mail cím: 
rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
A 2018. októberi skandináv rejtvény megfejtése: Gérecz Attila, Tóth Ilona. Tizenhárom hibátlan megfejtés érkezett, a három sze-
rencsés nyertes: Kalocsai Zoltánné, Laurán Borbála, Mészáros Anita. A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási 
időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!                                                                                                   

Szabó Magda szobra ● A Kossuth-díjas író szobrát születésének 100. 
évfordulóján, 2017. október 5-én avatták föl a Kossuth téren, közel a Nagy-
templomhoz. Szabó Magda erősen kötődött szülővárosához, öt éven át a 
Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka volt. Debrecen több 
regényében megjelenik, s az író életművét, az általa teremtett páratlan 
szellemi értékeket a debreceniek megbecsülik. Katona Gyula vállalkozó 
adományozta a szobrot a városnak, mely E. Lakatos Aranka szobrászmű-
vész alkotása. Szabó Magda ott üldögél a város főterén, kezét Az ajtó 
című regényén pihenteti. A padon QR-kódot is elhelyeztek, melyet ha beol-
vasunk, Szabó Magda hangját halljuk. 

(Forrás: www.dehir.hu) 



2018. november                                                                                                                             15 

 

Örökzöldek védelme a hó alatt 
 

A hótakaró széppé varázsolja a télen gyakran 
kopár kerti látképet, de veszélyeket is rejt a 
növényekre, főleg az örökzöldekre. 
     Az örökzöldek télen is asszimilálnak, ezért 
nagyobb odafigyelést igényelnek. A téli hóna-
pokban havazáskor rendszeresen problémát 
okoz a növények tövére csorgó vagy a hóval 
együtt odalapátolt só, mely ellen nehéz véde-
kezni, mivel az utakat kérés nélkül is sózzák a na-
gyobb utcákban. Persze ez a káros gyakorlat nem 
érinti a kertben levő örökzöldeket, de a kerti lakók-
ra hullott hó mennyisége olykor a bokrok szétdőlé-
sét, az ágak törését okozhatja. 
     Amit mindenképpen ajánlott megtenni a növé-
nyek védelme érdekében, hogy a nagyobb mennyi-
ségű havat lerázzuk róluk, ügyelve arra, hogy a fo-
lyamat ne okozzon nagyobb kárt, mint a hó. A mű-
veletet inkább kézzel, finoman hajtsuk végre. Eb-
ben az időszakban is számolni kell égési foltokkal és 
kiszáradással is, melyek barnulás formájában jelent-
keznek a növényeken. Az égést a téli időszakban 
jelentkező erős napsütés és a napsugarak hóról való 
visszaverődése okozza, mely egyszerűen leégeti a 
növények levelét, felületét, mint ahogy nyáron az 
erős napsütés teszi (miként alaposan le lehet barnul-
ni síelés közben). 
     A kiszáradás, és az egyéb száradásos tünetek az 
őszi beöntözés elmaradása miatt jelentkezhetnek. 
Növényeink télen is aktívak, ám beöntözés híján 
nincs honnan felvegyék a számukra szükséges víz-
mennyiséget, közben pedig párologtatnak is, és kész 
a kiszáradás. A tüneteket hamar észre lehet venni, a 
kora tavaszi időben jelentkező barnulások is általá-
ban még a télnek tudhatóak be. Sajnos sok esetben 
a kert fagyzugos pontjain levő növények száradnak, 
égnek ki, a többi növény nem mutat ilyen tüneteket, 
a tulajdonos ezért hibásan betegségre gyanakszik. A 
jelenség megelőzhető helyes faj- és fajtaválasztással, 
megfelelő őszi felkészítéssel, szakszerű téli ápolás-
sal. 

KL 
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JÁTÉKOS ANGOL JÁTÉKOS ANGOL JÁTÉKOS ANGOL    
 
 
 
 

Let’s do the Pinocchio 
 
Everybody in. Everybody out. – Mindenki be, mindenki ki.  
Everybody turn around. Everybody shout, „Hey!” – Mindenki 
forogjon, és kiabálja: „hé”!  
Everybody ready? Here we go. – Mindenki kész van? Gyerünk!  
Let’s do The Pinocchio. – Csináljunk Pinokkiót! 
Right arm! – jobb kéz  
Left arm! – bal kéz  
Right leg! – jobb láb  
Left leg! – bal láb  
Chin up! – Állat fel!  
Turn around! – Fordulj meg!  
Sit down! – Ülj le!  
 
*** 
 
Rock, sciccors, paper 
 
Rock, scissors, paper. – Kő, olló, papír  
Rock, scissors, paper. – Kő, olló, papír  
One, two, three. – 1, 2, 3  
Play with me. – Játssz velem! 
Right hand PAPER! – Jobb kéz papír  
Left hand PAPER! – Bal kéz papír  
It’s a butterfly! – Ez egy pillangó 
 
Right hand ROCK! – Jobb kéz kő  
Left hand SCISSORS! – Bal kéz olló  
It’s a snail! – Ez egy csiga 
 
Right hand SCISSORS! – Jobb kéz olló 
Left hand SCISSORS! – Bal kéz olló  
It’s a crab! – Ez egy rák 
 
A Super Simple Songs csatornán még két része megtalálható. 
Jó szórakozást! :) 
 
Hangos szótár: http://dictzone.com 
Online videók: http://youtube.com (Super Simple Songs) 
 

Baki-Nadu Judit 

                                                                                                                                                Szeretettel köszöntjük  
 

      SÁRI ISTVÁNNÉ EDITKÉT   

            99  0. 0. születésnapja  

alkalmából, további sok erőt és jó egészséget kívánunk!  
 

Ráckeresztúri „Őszirózsa” Egyesület vezetősége és tagjai 

 
 
 

„...Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat. 

A ráncos és eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket...” (Óbecsey István) 
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 NYEREMÉNYJÁTÉK 
 
 

Mi látható a képen? A fotó Rác-
keresztúron készült. Kérdés, hogy 
pontosan hol.  
 

A megfejtéseket személyesen is le-
adhatják a könyvtárban nyitvatartási 
időben, vagy elküldhetik a követke-
ző e-mail címre:  
 

rackereszturi.hirmondo@gmail.com 
 

Határidő: 2018. december 5., 
szerda, éjfél  

 

Az előző lapszámban közölt felad-
vány megfejtése: a játszótéri mászó-
ka részlete. Tizenegy helyes megfej-
tés érkezett, a – kivételesen –     
három szerencsés nyertes: Halász   
Hanga, Lengyel Bea, Puha    
Klaudia.  
     Gratulálunk! A nyeremény a 
könyvtárban vehető át nyitvatartási 
időben. 

ÚTRAVALÓ ÜZENET 

„Amíg vannak emlékeink, a 
tegnap megmarad. Amíg 
van reményünk, a holnap 
vár ránk, amíg szeretünk, a 
ma gyönyörű.” 

(Ismeretlen szerző)  

Nem csak könyvmolyoknak          www.moly.hu 
 

„Azt akarjuk, hogy olvass többet” – ez Magyarország 
legnagyobb könyves oldala, a moly.hu mottója. 2008-

ban alakult, célja a könyvek és az olvasás népszerűsí-
tése. Az eltelt tíz évben közel 180 000-en regisztrál-
tak, hogy a színes lehetőségeket élvezhessék. 

Szinte mindent megtehetünk ezen az oldalon. Vezethet-
jük az elolvasott könyveink jegyzékét, idézeteket társíthatunk 

hozzájuk, majd értékelést, kritikát írhatunk, érdekfeszítő eszme-
cserék alakulnak ki a könyvek szerelmesei között. Az úgynevezett zó-
nákban különböző témákról egy helyen beszélgethetünk. Itt minden-
ről szó esik – filmek, játékok, segítségkérések. Bármit megtalálunk, 
vagy ha nem, kérdezhetünk. 
     Magánkönyvtárunkban virtuálisan tarthatunk leltározást, minden 
újonnan vásárolt példányt rögzíthetünk. Nyomon követhetjük olvas-
mányainkat, s mások listájából is inspirálódhatunk. Polcokon rendsze-
rezhetjük az elolvasott vagy éppen az elolvasásra váró köteteket, akár 
azonos témájú könyveket is felhelyezhetünk ide. A várólistánkon az 
elolvasandó, a kívánságlistán a régóta beszerzésre váró alkotásokat 
vezethetjük, rendszerezhetjük.  
     A könyvmolyok különböző eseményeket, találkozókat is szervez-
nek évről évre, ahol lehetőség nyílik olvasmányélmények megosztásá-
ra, megvitatására. Karácsonykor az iskolai húzásokhoz hasonlóan 
ajándékoznak egymás közt a jelentkezők. Többnyire az elmaradhatat-
lan könyv mellett kézműves alkotások is a karácsonyfa alá kerülnek. 
     Mindennap szerencsesütemény vár egy híres vagy épp kevésbé 
ismert műből, amely motiválhat bennünket, elgondolkodhatunk üze-
netén, és a napunkhoz igazíthatjuk. Idén november 6-án például ezt 
az üzenetet rejtette a sütim: „Nem tehetünk meg mindent, de ez még nem ok 
arra, hogy ne tegyünk semmit.” (Paul S. Kemp: Áramlatok) 
     A moly.hu-n kihívásokat is teljesíthetünk, vagy akár hozhatunk 
létre, amelyekben feladatok elé állíthatjuk molytársainkat. Ha pedig 
teljesítünk egy kihívást (például: Olvassunk Menő könyveket!, 
Hashtag a könyvekben, Geronimo Stilton, Életrajzi könyvek [újra]
olvasása) vagy Olvassuk el az Ellenpontok sorozatot!), plecsnit      
kapunk. Szorgalmasan gyűjtögetve szép színessé varázsolják szemé-
lyes oldalunkat, és sikerélményt is nyújtanak.  

Az oldalhoz webshop is tartozik, ahol a vásárlást kitüntetéssel díjaz-
zák. 
     Nem múlik el nap, hogy ne nézzem meg a könyvbarátoknak ké-
szült oldalt. Mindenkinek szívből ajánlom, aki inkább a betűket falja, 
mintsem unatkozik naphosszat.                                                       ká 


