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Ködről, csöndről
Az év tizenegyedik hónapja a népi kalendáriumban Szent András hava. A XVIII. századi
nyelvújítók november helyett a gémberes elnevezést javasolták, hiszen ilyentájt sokszor elgémberednek ujjaink. Az utolsó őszi hónapban
gyakran száll a vidékre jótékony köd, melyről
Fekete István oly szépen ír:
„Szeretem a ködöt, amely eltakar, és egyedül
lehetek benne. Szeretem a ködöt, mert csend
van benne, mint egy idegen országban, melynek lakója a magány, királya pedig az álom.
Szeretem a ködöt, mert túl rajta zsongó
jólét, meleg kályha, ölelésre tárt karok és mesék vannak, melyek talán valóra válnak.
Szeretem a ködöt, mert eltakarja a múltat, a
jövőt és a jelen is olyan homályos benne, hogy
talán nem is igaz. Olyan kevesen szeretik a ködöt, és olyan kevesen találkozunk benne, de
akik találkozunk, nemcsak a ködöt, de egymást
is szeretjük.
A ködnek anyja a völgy, apja a hegy, sírásója a szél, és siratója a napsugár. A külországi
ködöt nem ismerem. Ott talán a hegyeken is
megterem, de nálunk jobbára a völgyek teknőjében születik – néha már nyáron –, és csak
akkor megy apjához látogatóba, ha nagyra
nőtt. De ekkor már rendesen november van.”
Az őszről a költők is szívesen írnak. Három
gyönyörű József Attila-sor:
„Tar ágak-bogak rácsai között
kaparásznak az őszi ködök,
a vaskorláton hunyorog a dér.”
Vagy az Őszi sanzon kezdete Paul Verlaine-től
Tóth Árpád fordításában:
„Ősz húrja zsong,
Jajong, busong
A tájon,
S ont monoton
Bút konokon
És fájón.”

Alakuló ülés, ünnepélyes eskütétel
Vélemények a közfoglalkoztatásról
Múltidéző – A piros bugyelláris
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Gyerekek írták; sakkrejtvény; sporthírek
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5., telefon: 25/455-812)
Nyitva tartás: hétfő−péntek 8.00−18.00
december 13., szombat: 8.00−13.00
december 31., szerda: 8.00−12.00

Gyógyszertári ügyelet
november 29., 30.: Martonvásár
december 6., 7.: Ráckeresztúr
december 13., 14.: Ercsi
december 20., 21.: Martonvásár
december 24–28.: Ráckeresztúr
2015. január 1–4.: Ercsi

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje
Dr. Bánovics Ilona
Telefon: 06-30/475-5781
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12

Dr. Mihalicza Ingrid
Telefon: 06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Kedd, csütörtök: 14–18
(Péntekenként felváltva rendel a két
háziorvos.)
Dr. Mihalicza Ingrid november 28ig szabadságon van, legközelebb
december 1-jén rendel.
Dr. Bánovics Ilona december 8-tól
28-ig szabadságon lesz. Legközelebb december 29-én rendel.

Orvosi ügyelet
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.

Sürgősségi betegellátás
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

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

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.)
Telefon: 06-25/517-900
E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu
Honlap: www.rackeresztur.hu
Polgármester:
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra (06-20/239-7255)
polgarmester@rackeresztur.hu
Jegyző:
dr. Hekman Tibor (06-20/852-0331)
jegyzo@rackeresztur.hu
Képviselők:
ifj. Cseprekál István (06-20/237-1113)
Dienes Gábor alpolgármester (06-20/237-1119)
Kókai Dávid (06-20/239-1902)
Lisziné Hunyadi Hajnalka (06-30/620-5912)
Szabó Dávid (06-70/336-6026)
Szabó József (06-70/324-6467)
Ügyfélfogadás:
Hétfő, péntek: 8.30−12.00
Szerda: 8.30−12.00; 13.30−17.00
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Pénztár:
Hétfő: 8.00−12.00
Szerda: 8.00−12.00, 13.00−17.00

Nagyné Czerula Mária ügyfélszolgálat, népesség
06-25/517-900; 06-20/852-0336
Elek Katalin anyakönyvvezető, hagyatéki és szociális ügyek 06-25/517-907; 06-20/852-0333
Molnár Nóra iktatás, képviselő-testülettel kapcsolatos teendők, titkársági feladatok
06-25/517-902; 06-20/852-0349
Baki Imréné adóügy
06-25/517-903; 06-20/852-0337
Matizevics Krisztina pénzügy, pénztár
06-25/517-906, 06-20/852-0338
Bilikné Bakonyi Edit pénzügy
06-25/517-906; 06-20/852-0339
László Andrea: ügyfélszolgálat, szociális igazgatás
06-25/517-900; 06-20/852-0335
Németh László műszaki ügyek, kereskedelmi
igazgatás 06-25/517-904; 06-20/852-03-41
A www.rackeresztur.hu honlapról letölthető minden
adatlap, amely az önkormányzati ügyintézéshez
vagy az adóbevallás elkészítéséhez szükséges.
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Tisztelt Választók, kedves Vendégeink!
A Fejér Megyei Hírlapban megjelent egy velem készült
interjú, amelyben sok mindenről esett szó. A cikk
szép és kerek, de amit sajnáltam, hogy kimaradt belőle, az a gondolat, amit utoljára megfogalmaztam, pedig én azt a gazdasági programnál, a teendőknél fontosabbnak tartom az elkövetkezendő öt évre nézve.
Ez pedig az, hogy ilyen mértékű választási győzelmet
csak tisztelettel és alázattal szabad kezelni.
Mit jelent ez? Az ember természetéből fakadóan
örül annak, hogy visszajelzést kap: igen, a fáradozásnak megvan az eredménye. A képviselők, a polgármester a választás alkalmával kapja meg ezt a visszajelzést a lakosságtól. Ez a visszajelzés most egyértelmű, világos, és elsöprő erejű volt: a falu nyilvánvalóan kifejezett akarattal szavazott bizalmat nekünk,
bízta ránk az elkövetkezendő öt évre a közösség sorsának irányítását.
Természetes, hogy mindannyian örömmel fogadjuk a megbízatást, de tudjuk, ez a bizalom egyben
óriási felelősséggel is jár. Örülni kell, az ünnepnek
megvan a maga helye és ideje, de nem dicsekvéssel és
önelégültséggel, hanem küldetéstudattal és alázattal
kell viselni a felhatalmazást.
Igazán szép és alapos munkát az képes végezni,
akiben van szorgalom, kitartás, együttérző-képesség,
önzetlenség és szeretet a közösség iránt. Nem magunkban, magunknak kell tevékenykednünk, hanem
együtt, Önökkel összefogva, kedves Választók. Mindannyian felelősek vagyunk a közösség sorsának alakulásáért. A maga módján mindenki hozzá tud járulni
ahhoz, hogy egy település élhető, fejlődő legyen.
Akit vezetőnek választanak, annak az ezzel járó
felelősséget viselni kell, azt áthárítani nem lehet. Bárhogy forduljon is a sors kereke, higgadtsággal, gondossággal és türelemmel mindenkor helyt kell állni.
Közös ügyeink intézésébe a lakosságot elengedhetetlenül fontos bevonni, de a végső döntéseket a falu
vezetőinek kell meghozni, akkor is, ha ez igen nehéz.
Felelős döntéseket pedig csak egyetlen módon szabad hozni: a közügyek intézését szolgálatnak kell
tekinteni.
Aki szolgálatot teljesít, azt belső indíttatásból teszi, nem dicsőségért, hírnévért, hanem mert elhivatottan tenni akar a közjóért, mindannyiunkért. Ez
rengeteg munkát feltételez, de nekem meggyőződésem, hogy csak kemény munkával lehet valódi eredményeket elérni. Nem csupán a kötelezőt kell elvégezni, hanem azon felül meg kell tenni minden tőlünk telhetőt.
Ottlik Géza Iskola a határon című művében így ír:
„…a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne,
hanem hozzáadni mindig…” Jómagam és képviselőtársaim az eskütétellel ezt a feladatot vállaltuk. Kérem
a Jóistent, erősítsen meg mindannyiunkat, hogy vállalásunkat teljesíteni tudjuk.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

Alakuló ülés, ünnepélyes eskütétel
Az önkormányzati választások után 2014. október 22-én
hivatalosan is letette esküjét Ráckeresztúr község polgármestere és a képviselő-testület tagjai. Bicskei József, a
Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás
eredményét, majd az eskütétel után a képviselő-testület
tagjai átvették öt évre szóló megbízólevelüket.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra újra megválasztott
polgármester hangsúlyozta: az ilyen mértékű választási
győzelmet csak tisztelettel és alázattal szabad kezelni.
(Az alakuló ülésen elhangzott székfoglaló beszédet teljes
egészében olvashatják.)
A képviselő-testület titkos szavazással Dienes Gábort
választotta alpolgármesternek A vagyonnyilatkozatok
benyújtása után kerülhet sor majd a gazdasági és a humán bizottság megalakulására.
A képviselő-testület megköszönte dr. Zamody János és
Ónody Miklós előző két évben végzett munkáját, majd
szándéknyilatkozatot tett arról, hogy támogatja dr.
Mihalicza Ingrid pályázatát, amelynek célja a Ráckeresztúron működő háziorvosi praxis korszerűsítése.
Az ünnepségen közreműködött a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola énekkara és tánccsoportja,
valamint a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda képviseletében
Sörös Mira, Tóth Mira és Zsigmond Réka.
RH
(A képen balról jobbra: Szabó József, Kókai Dávid, dr. SzentesMabda Katalin Dóra, ifj. Cseprekál István, Lisziné Hunyadi Hajnalka, Dienes Gábor, Szabó Dávid)
Részlet a Fejér Megyei Hírlap október 21-i számában megjelent, Ráckeresztúr polgármesterével készült interjúból:
„Az első és legfontosabb lenne, hogy az úthálózattal kezdjünk
valamit. Azt már többször elmondtuk a lakosságnak, hogy ez
önerőből nem megy. Tehát vagy pályázati forrást kell keresni,
vagy a gazdaságélénkítésből bejövő bevételeket kell majd beinvesztálni az utak rendbetételére. Még nem látjuk a megoldást,
de fontosnak tartjuk.” A kastélyból „jó lenne közművelődési központot csinálni (…), nagyon szeretném egyszer majd a hivatalt
visszatelepíteni oda. Valamikor ugyanis ott volt a polgármesteri
hivatal. Kinéztünk arra is épületet, hogy nagyobb méretű kultúrházat hozzunk létre. Jelenleg ugyanis a tornacsarnokot használjuk mindenre. A padlóját az idén felcsiszoltattuk, de nem ideális,
hogy a táncos rendezvények is ott vannak. Akadnak tehát nagy
hiányosságaink, de Ráckeresztúrnak fel kell zárkózni a környező
településekhez.”
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Vélemények a közfoglalkoztatásról

Kertművelés, virágosítás, betonozás

Megkérdeztük közmunkásainkat, szerintük miért jó
vagy rossz közfoglalkoztatottnak lenni. Íme néhány
vélemény a leírtakból:

Véget ért a 2014. évi nyári közfoglalkoztatási időszak, ami
május 15-től október 31-ig tartott. Százegy fő dolgozott
közfoglalkoztatottként, havi bontásban ez a következőképpen alakult: 2014. május 15–június 30.: 3 fő; 2014.
június 1–július 31.: 15 fő; 2014. július 1–augusztus 31.: 14
fő; 2014. július 15–augusztus 31.: 26 fő; 2014. augusztus
1–szeptember 30.: 16 fő; 2014. augusztus 11–október 31.:
27 fő. Munkaidejük 6 és 8 óra/nap volt, attól függően,
hogy melyik hónapban dolgoztak. Volt, aki többször is
részt vett a programban.
Tavasszal a kastély mögötti kertbe krumplit, tököt,
paradicsomot, paprikát és babot ültettünk. A krumpli szép
termést hozott, a rászorulóknak osztjuk majd ki. A Szent
János téri iskolaépület felújításában a közfoglalkoztatottak
is dolgoztak. Az óvoda pedagógiai szobája is elkészült, a
régi bútorokat felújítottuk. Folyamatosan gondoztuk a
temetőt és a templomkertet, valamint a Hősök terét, vágtuk a füvet a közterületeken, részt vettünk a virágosításban. A körforgalom közepén kialakított virágszigetet
diszkövekkel és virágokkal szépítettük. Felújítottuk a
Szent János téren lévő buszmegállót is.
Ősszel elkészült a lászlópusztai járda, és lebetonoztuk a
buszmegállót is.
A közfoglalkoztatottak közül többen a levelek kézbesítésében vettek részt, és takarítottak az önkormányzat
fenntartásában lévő közintézményekben. Segédkeztünk a
rendezvények szervezésében is, itt elsősorban a kulturális
közfoglalkoztatottak (azaz közösségi munkatársak) kaptak
igen nagy szerepet.
A téli közfoglalkoztatás 2014. november 1-jével indul,
tizenhat fő kap munkát.
Zólyominé Margitai Zita

„Azért jó a közmunka, mert helyben van. Nem kell utazgatni. Időben haza lehet érni, így a házimunkát is meg lehet
csinálni.”
„Jónak tartom a közmunkát, mert aki önhibáján kívül munkanélkülivé válik, annak van esélye több pénzhez jutni, nem
csak szociális segélyből tengődni! Sajnos manapság sok
embernek a közmunka az egyetlen jövedelme.”
„Miért tartom jónak, vagy rossznak a közfoglalkozást? Jónak tartom azért, mert megértőek az emberek és a jó munkát elismerik. Én részemről szeretettel járok dolgozni.”
Egy rossz van, hogy kevés a pénz. De gondolom, ezzel
mindenki így van.”
„Nem tudom, hogy mit írhatnék. Ez az ország szegénységi
bizonyítványa. Persze jó, hogy keresünk, és itt vagyunk
helyben, a falu szépül a kezünk által. De rossz a bizonytalanság, hogy nem tudni, a szerződés lejárta után mikor
vesznek vissza minket.”
„Én jónak tartom a közmunkát. Szeretek dolgozni. Ez jó
munkahely. Hét osztályom van, roma vagyok. Magyarországon ezekkel a feltételekkel nehéz állást találni. Ezért
van szükség a közmunkára, mert sajnos Magyarországon
nincs esélyegyenlőség, hiszen Magyarország a magyaroké,
bárhogy szemléljük is.”
„Azért jó a közmunka, mert nem kell megszakadni, és időben haza lehet érni. És ez is több mint a semmi. Legalább
lehet dolgozni, és nem otthon ülni. És néha jó a társaság is.”
„Ha fizetnének minimálbért, meg lennék elégedve. Így csak
a statisztikát javítjuk.”
„Én igen is jónak tartom a közfoglalkozást, mert így lényegesen rendezettebb a falunk. Kellene ezt a programot folytatni.”
„A közfoglalkoztatás szerepe a kisebb falvakban nagy jelentőséggel bír ebben az országban, ugyanis az itt élők kevés
munkahely közül tudnak választani. Így a helyben elérhető
közmunka sokak számára az egyetlen elérhető pénzkereseti lehetőség.”
„Szerintem azért jó a közmunka, mert: helyben biztosít
munkát, nem kell útiköltségről gondoskodni; gyermekek
mellett is végezhető; nem szükséges hozzá szakképesítés;
sok helybéli ember megélhetését segíti; mert több jövedelmet biztosít, mintha szociális segélyen lennénk; nem megerőltető fizikai munka; megbecsülik az ember munkáját;
összehozza az embereket, új barátságok alakulhatnak ki.”

A fenti gondolatokat nem nagyon kell kommentálni. Egy
azonban markánsan kitűnik a véleményekből: a munkahelyét mindenki megbecsüli, szeretné megtartani.
Pátkai István
közösségi munkatárs
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A halhatatlan hősök
emléke

„Szükség van bizonyos szertartásokra”

Nemzetközi gyertyagyújtási
akciót hirdetett a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága november 11-ére. E napon
minden településen 11 óra 11
perckor gyújtottak gyertyát a
hősökre emlékezve az első
világháborús emlékműnél vagy
a temetőben. A kezdeményezés
az I. világháború centenáriuma
jegyében jött létre, célja, hogy „a ma élő nemzedék tagjai
közül minél többen érezzék sajátjuknak a a csatatereken
maradt déd- és ükapáik sorsát, tekintsék fontosnak az emlékezetünk ébrentartását, a béke megőrzése melletti elkötelezettséget. A HŐSÖK – köztük a számtalan közkatona –
ÍGY LESZNEK HALHATATLANOK” – írja Németh István, a szervező Krajczáros Alapítvány kurátora. A megemlékezés fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes.
A kezdeményezéshez községünk is csatlakozott, igaz,
most csak néhányan álltunk a hősi emlékműnél,
de szólt a templom harangja, és rövid fohászt is
mondtunk az elesett katonák lelki üdvéért. Jövőre s
az azt követő években
szeretnénk, ha Ráckeresztúron is hagyománnyá
válna a csöndes, közös
megemlékezés.
(G.)

– figyelmeztette a róka a kis herceget. „Mi az, hogy szertartás? – kérdezte a kis herceg. – Az is olyasvalami, amit alaposan elfelejtettek, mondta a róka. Attól lesz egyik nap más,
mint a másik.”
Antoine de Saint-Exupéry örökérvényű sorait idézte az október 23-i ünnepi megemlékezésen dr. Szentes-Mabda Katalin
Dóra polgármester, majd hozzátette: „A ünnep célja, hogy
megmutassa az embereknek az igazi értékvilágot: amikor ünnepelünk, mindig maradandó érték, követendő példa áll az
ünnep középpontjában. Október 23-án ez az érték a szabadság és a haza szeretete. Az összefogás, a tenni akarás hihetetlen ereje, ami birodalmakat képes megrengetni. Amikor ünnepelünk, a szívünket is ünneplőbe kell öltöztessük: tisztán,
nyitottan, őszintén fogadjuk az ünnepet, így annak mondanivalója képes megérinteni szívünket, nyomot hagyni benne, olyan
értéket közvetíteni felénk, ami által mi is bölcsebbek, többek,
jobbak leszünk.”
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hetedik és
nyolcadik osztályos diákjai felidézték az ötvennyolc évvel ezelőtti eseményeket, a pesti srácok hősiességét, az örömteli,
majd a tragikus pillanatokat. A műsorban elhangzott az East
együttes 56 című, sokáig betiltott dala is: „Ötvenhat izzó ősze Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt
volt, / Magyarország remény és pokol. / Gyűlt a tömeg és a és kedves családját a hagyományos négy
harag nőtt, / Egy hazug világ szilánkokra tört, / Megmozdult a
adventi gyertyagyújtásra.
föld.”
Ünnepi műsorral készülnek a RáckeKókai Dávid önkormányzati képviselő ünnepi beszédében
hangsúlyozta, hogy az emlékezés nemcsak példa és mintake- resztúri
Mosoly Óvoda gyermekei
resés, hanem egyben mintaadás is: „Táplálkoznunk kell a múlt(advent első vasárnapján), a Ráckereszból, hogy megfelelően tudjunk dönteni a jelenben, hogy utódainknak élhető jövője legyen. (…) Fontos, hogy a gyerekek meg- túri Petőfi Sándor Általános Iskola diáktanulják valós történelmünket, megismerjék hazájukat, kötődje- jai (advent második vasárnapján), a köznek hozzá, és kialakuljon a hazaszeretet. A mai modern ség civil szervezetei (advent harmadik
okostelefonos, tabletes, rohanó világban emlékeztetni kell őket
arra, hogy nem mindig ilyen országban éltek az emberek. A vasárnapján) és a Ráckeresztúri Római
forradalmat tizennyolc–huszonkét éves fiatalok indították útjá- Katolikus Egyházközség tagjai (advent
ra. (…) Akkor nem az volt a legnagyobb problémájuk, hogy negyedik vasárnapján).
melyik több tízezer forintos telefont vegyék meg, hanem az,
Helyszín: a Polgármesteri Hivatal
hogy szabadságban élnek-e, vagy elnyomásban.”
Az ünnepi megemlékezés végén a Hősök terén álló emlékelőtti tér
műnél Ráckeresztúr Község Önkormányzata, a Ráckeresztúri
2014. november 30., vasárnap, 10.00
Petőfi Sándor Általános Iskola, a Bor-Ászok Dalárda Egyesü2014. december 7., vasárnap, 10.00
let, a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület, a Mákvirág Tánccsoport Egyesület, a Nemzetőrség, a Pávakör, a Népkör, az
2014. december 14., vasárnap, 10.00
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
2014. december 21., vasárnap, 10.00
képviselői is megkoszorúzták az emlékművet, és magánszemélyek is elhelyezték a megemlékezés virágait. Az 1945–1956 Ráckeresztúr, 2014. november 12.
közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége nevében vitéz
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
Kövesd Ferenc vezetőségi tag helyezett el koszorút.
– ró –

Adventi gyertyagyújtás
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Több amatőr színi előadást is tartottak Ráckeresztúron az 1930-as, 1940-es években. A KALOT és
a KALÁSZ ifjúsági egyesületek tagjai közösen mutattak be népszínműveket. Az egyik az országszerte népszerű
Csepreghy Ferenc-darab, A piros bugyelláris volt, amelyet 1878. november 22-én mutattak be először a Népszínházban. A Színészkönyvtárban olvashatjuk, hogy a szerző két műve, „A sárga csikó és A piros bugyelláris szerelmi bonyodalmakkal teljes, énekestáncos, megnyugtatóan
»happy end«-es bűnügyi
dráma.” A darab tartalma
röviden: Csillag Pál őrmester elveszítette a
piros bugyellárist és benne a század zsoldját. Új
állomáshelyére érkezve
ettől igen kínosan érezte
magát. Rosszkedve még
rosszabbra fordult, amikor megtudta, hogy szállásadója, a falu bírája
közben feleségül vette az
ő otthon hagyott menyasszonyát…
A ráckeresztúriak előadását Kárász Erzsébet rendezte, akit a tanítványai Baba néninek neveztek. Novák József könyvében (Ráckeresztúr község története 1347–1992) csak néhány szereplő neve olvasható: „Gajdó János, Baki Emma,
Kárász Erzsébet, Bendák László, Érces Ilona, Broskó Sándor, Szabó Károly, Magda László, Marcinka Béla, Gajdó
Ferenc, Baki Imre, Damak Károly, Oláh Irén, stb.” Sajnos az előadásról nem tudunk meg többet, de hátha valaki még
emlékszik rá. Akár a szülei vagy nagyszülei elbeszéléséből. S jó volna kideríteni, kiket rejt a „stb.”, vagyis hogy ki láthatók a képen az említetteken kívül. A fotót Sinka Ferencné Bendák Margit őrizte meg, akinek az édesapja szerepelt a
darabban. Egy-egy családi fotóalbumból számos értékes kép kerülhet elő, amik Ráckeresztúr történetét dokumentálják. Várjuk kedves Olvasóink emlékeit, észrevételeit!
(g. á.)

MÚLTIDÉZŐ: A PIROS BUGYELLÁRIS

EGYMILLIÓ CSILLAG
A SZEGÉNYEKÉRT!
Kedves Keresztúriak!
A Katolikus Karitász
jótékonysági
adventi vásárt
tart a Hősök terén a Coop előtt,
december 8–13. között,
melynek bevételét rászoruló családok megsegítésére fordítjuk.
A vásár része az országos Egymillió csillag
a szegényekért karitatív akciónak, melyben az Önök adományaiért cserébe egy
gyertyát adunk ajándékba, amit egy ima
kíséretében mindenki szenteste gyújt meg
családja körében. Az Önök adománya és
imája segít majd azokon a rászoruló családokon, akiknek a vásár bevételéből a karitász élelmiszert vásárol.
Jótékonysági vásárunkon szeretettel várjuk!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Páli Szent Vince Karitász Csoport
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A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola hírei

Az október az őszi szünet miatti rövidsége ellenére
meglehetősen mozgalmasan telt az iskolában. A
besnyői Sziront’Art Művészeti és Kulturális Közhasznú
Egyesülettel közös projektben vettünk részt, melynek
keretében számos kedvező lehetőséget kaptunk tanórán
kívüli nevelési tevékenységek megvalósításához.
„Színköltészet” elnevezésű drámajátékszakkör keretében alsós diákjaink drámapedagógiai módszerek segítségével megismerhették a színház, a zene és a tánc világát. E szakkör már a tavalyi tanév második félévében
elkezdődött, s idén októberben fejeződött be. A fenti
témák elmélyítése érdekében októberben alsós és felsős
diákjaink négy nagyon érdekes, hasznos kiránduláson
vehettek részt teljesen ingyenesen.
Szeptember 30-án a Néprajzi Múzeumban kirándultunk, október 1-jén a százhalombattai Régészeti Parkban jártunk. Október 9-én a kecskeméti Szórakaténusz
Hangszermúzeumba látogattunk el, majd október 14-én
a Hagyományok Házában voltunk. A kirándulásokon
harminc-harminc diákunk vehetett részt, így összesen
százhúsz tanuló kirándult októberben. A programokon
ingyenes ebéddel is megvendégelték gyermekeinket.
A Sziront’Art-kirándulásokon kívül október 17-én a
felső tagozatos diákjaink Pécsett jártak, ahol a fő cél – a
város nevezetességeinek megismerésén túl – a Leonardo-kiállítás megtekintése volt. A pécsi élményekről hetedik osztályos diákunk írt beszámolót.
Iskolavezetés

Tökprojekt ● Az önkormányzat jóvoltából már második
éve művelhetjük „gyakorlati kertként” technikaórák keretében a Hősök téri iskola melletti telket. Tavaly az alsós
kollégák vezetésével, lelkes tanítványaink segítségével tökmagot, napraforgómagot és céklát vetettünk. A sütőtököket és dísztököket a felsős diákok segítségével már leszedtük.
Az alsó tagozaton „Itt van az ősz, itt van újra…” címmel
minden osztály készített termésképeket, termésbábokat,
gyümölcskosarat, őszi fát szabadon választott technikával
a folyosói kiállításhoz. A tökfejek faragásához köszönjük a
szülői segítséget és lelkesedést! A felső tagozaton a folyosói kis ablakokba helyezhették el tanítványaink kész munkáikat, melyet a diákönkormányzat tagjai értékeltek is.
A napraforgó betakarítása még tart, vállalkozó kedvű
alsósaink lelkesen ütögetik ki délutánonként a magokat,
melyek további termésképek készítéséhez, illetve madáreledelként – ezáltal a madarak megfigyeléshez is – nagyon
hasznos lesz számunkra.
Zsigmond Zsuzsanna technikatanár
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Leonardo da Vinci nyomában
Egy borongós pénteki napon indultunk Pécsre Ica nénivel és
Gábor bácsival, hogy megnézzük Leonardo da Vinci műveit.
Tudtuk, hogy nem képzőművészeti kiállítás lesz, hanem a
reneszánsz polihisztor technikai újításait, terveit mutatják be.
Leszállva a buszról azonnal ott volt az idegenvezető, aki jó
vendéglátónak bizonyult, az érdekes és humoros előadáson
túl a városban is elkalauzolt bennünket. A múzeumban kaptunk egy-egy kis papír téglát, arra bármikor ráülhettünk, ha
elfáradtunk.
Leonardo rengeteg mindennel kísérletezett, megvalósítania azonban csak kevés dolgot sikerült. Nem tartotta magát
sem művésznek, sem tudósnak, csak a természet érdeklődő
megfigyelőjének. Nekem legjobban a Vitruvius-tanulmány
tetszett, ami az ember testének arányait vizsgálja. Érdekes
volt a rengetegféle körző, melyekkel különféle szabályos alakzatokat tudott szerkeszteni. A repülés lenyűgözte, denevérszárnyakkal sikló embert és egy szárnyas masinát is tervezett, de egyik sem volt működőképes. Hullákat is szerzett
illegálisan, ezeket felboncolta és vizsgálta a belső szerveket.
A kiállítás után a főtéren lévő Sforza-lóhoz sétáltunk, amit
Milánó hercegének tervezett. A tizenhárom tonnás építmény
talapzatába statikai okból nyolcezer liter vizet tettek. A kirándulás végén fagyiztunk egy jót, mert addigra a nap is kisütött!
Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek, hogy az útiköltségünk nagy részét kifizette, nem volt kidobott pénz, sokat tanultunk! Külön jólesett, hogy hazafelé Ica néniék nagyon megdicsértek mindenkit, hogy egy tömött busznyi érdeklődő gyerek
ilyen jól tud viselkedni!
Legközelebb hova megyünk…?
Csontos Réka 7. a
A Hagyományok Háza bejáratánál
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Virágosítás ● A Mákvirág Tánccsoport Egyesület tagjai a
Szent János téri virágszigetet szépítették meg, új virágokat
ültettek, s a környező bokrokat is megnyírták, hogy a lehajló ágak ne akadályozzák a járdán közlekedőket. A fotón a
dolgos kezű csapat tagjai (balról jobbra): Nagy Lajos, Baki
Sándor, Radócz József, Kocsmár János, Baki Sándorné, Bódis Rita
és Radócz Józsefné

Tizenöt éves a Népkör ● Idén december 11-én ünnepli megalakulásának tizenötödik évfordulóját a Ráckeresztúri Népkör Egyesület.
Ebből az alkalomból november 29-én rendeznek ünnepséget a tagoknak. A műsor mindenkinek meglepetés lesz.

A Darázsderék Nyugdíjas
Táncegyesület az idősek világnapja alkalmából kitüntető elismerésben részesült (lásd a képen).
A táncegyesület bejutott a IV.
Népek Tánca, Népek Zenéje országos
vetélkedő középdöntőjébe, amelyet november közepén Nagyatádon rendeznek.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÁSA

Ercsi, Fő u. 5.

Ercsi, Fő u. 5.

Az ERCSI-ÉRT Szövetkezet bérbe adja Ercsi központjában lévő
azonnal bérelhető helyiségeit kereskedelem, szolgáltatás, iroda,
ipari üzem és egyéb célra.
Bérleti díj:
60 ezer Ft + áfa +rezsi

Bérleti díj:
60 ezer Ft+áfa+rezsi

Ercsi, Szent István u. 87.
Az ERCSI-ÉRT Szövetkezet bérbe
adja a 6-os út melletti helyiségét
vendéglátás, kereskedelem,
szolgáltatás és egyéb célra.
Bérleti díj:
60 ezer Ft+áfa +rezsi

Érdeklődni: 06 (25) 492-003
06 (30) 252-9960 ercsiert@invitel.hu
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Vitéz Horváth János 1889. augusztus 15-én született Válban. A 8. honvéd
huszárezredhez vonult be, szakaszvezetőként szolgált. Hősies helytállásáért
több kitüntetést kapott: legénységi I. oszt. ezüst vitézségi érem, legénységi II.
oszt. ezüst vitézségi érem, sebesülési érem (kicsi), bronz vitézségi érem, Károly-csapatkereszt, sebesülési érem (nagy). 1926-ban avatták vitézzé, ekkor
vitézi telket is kapott. Kitüntetéseivel együtt temették el 1943-ban, sírja a
ráckeresztúri temetőben található.
Máté János és Herkli Antal elevenítették föl nagyapjuk élettörténetét.
Nagyapánk vitézül harcolt az I. világháborúban negyvenhét hónapon át azokkal a bajtársaival
együtt, akik jelölt vagy jelöletlen sírokban alusszák örök álmukat, Isonzó, Doberdó, Piave, Galícia nagy csatáiban védve a Hazát. Ők mind vitézek voltak, a szó legnemesebb értelmében.
Szabó Máriával (a Nyanyával) összeházasodva öt gyereket, Jóskát, Rozikát, Jancsit, Mancit és Katicát nevelték Isten-, haza- és emberszeretetre.
Nagypapa a sorkatonai szolgálatból tizedesként kapta meg az obsitot, huszonöt éves korában. Az I. világháború kitörése után a
komáromi 8. honvéd (Klapka) huszárezredhez vonult be kiképezőnek a Külső-erődbe. A huszárokat képezte ki a harc fortélyaira,
de a front akkor már elindult Szerbiában. 1914. szeptember közepén, búcsúkor már nem volt itthon, karácsonyra jött haza szabadságra, és újév után ment vissza. A háború már folyt, amikor a nagymama meglátogathatta a nagypapát valamikor 1915 tavaszán.
Ez akkor volt, amikor a komáromi erődben egy katonaszökevényt nyilvánosan felakasztottak. Hazaárulást követett el, mert megszökött a kiképzőrészről. Nyanya sokszor elmesélte, hogy amikor az akasztás volt, a laktanya udvarán felállították az akasztófát. A
katonákat kivezényelték és a civilek is ott lehettek a kivégzésen. Nyanya sokszor felidézte a hallottakat: „Bali Mihály hóhér, fölszólít
a törvény, törvény nevében teljesítsd a kötelességed. Akassz!”
Nagypapa 1915 tavaszán került ki az oláh frontra, ott harcolt sokáig.
1915-ben könnyebben megsebesült, akkor hazajött (ezért kapta a kis sebesülési érmet). Sebesülése után visszament Komáromba, onnét ment a csapatteste után. 1916 nyarán hazaengedték a gazdálkodókat aratáskor hoszszabb szabadságra. A család akkor körülbelül tizenöt holdon gazdálkodott.
1917-ben megszületett Jancsi bátyám (Horváth János).
Ezután az olasz frontra vitték a csapatát. Kivonták az oláhoktól az ő csapattestét, majd egy nagy kiképzés után bevetették őket Isonzónál. Onnantól
kezdve ott harcolt végig. Isonzónál nyolc támadási csata volt, egyikben sem
szenvedtek vereséget. Itt léptették elő nagypapát szakaszvezetővé. Álló
front volt, amikor csatazaj nem volt, ugyanahhoz a folyóhoz mentek vízért,
függetlenül attól, melyik oldalon harcoltak. Karácsonykor, ünnepekkor hallgattak a fegyverek, nem lőttek egymásra, meg amikor a szentmisét, tábori misét tartották. De amikor öldöklésre került a sor, akkor
iszonyat volt. Kemény kézitusák, a halottaknak több mint a fele nem aknaszilánktól, hanem kőszilánktól halt meg. Annyira köves
volt ugyanis az a rész, hogy amikor aknavetőkkel lőtték a sziklákat, tenyérnyi kövek találták el az embereket. Úgy mesélték, borzasztó gyilkolások voltak ott, csupa vér volt a folyó, ahova inni és vízért jártak. A harcokat követően hetekig nagy békességben
gyógyítgatták a sebesülteket, és ekkor betartották a fegyverszünetet. Az volt a becsületszó.
Nagypapa másodszor 1918-ban egy gyalogsági rohamnál
sebesült meg. A huszárok megtámadták a gyalogságot, és
egy kozák leszúrta a lovát alóla. Ott sebesült meg a kézitusában. A szúrás bal oldalán, két bordája között érte. Kórházba került, ahonnét negyvenhét hónap után leszerelték. (Ezért
kapta a nagy sebesülési érmet.)
1926. június 20-án avatták vitézzé a nagypapát, s telket is
kapott. Kispusztán túl, az Ékes-tanya és a Repkényi-tanya
között volt. Még ma is vitézföldeknek hívják azt a részt.
A két világháború között minden évben megtartották a
Szent Jobb-körmenetet István király ünnepén. Vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának, a
vitézek főkapitányának az volt az akarata, hogy a testőrséggel együtt minden megyéből öt kiválasztott vitéz kísérje a
Szent Jobbot és a kormányzó urat. A megyei vitézi állomány
Horváth Katalin, Máté János, Szabó Mária, ölében Horváth Gizella,
döntötte el minden évben, hogy kik azok, akik részt vehetvitéz Horváth János, Horváth Mária
nek a testőrségben. Nagypapa három alkalommal volt a
Fejér megyei küldöttség tagja, olyan öltözékben, mint ami a képen látszik. A kisebb lányai, Manci és Katica is ott voltak a meghívottak között. A családunk vitézi várományosa fia, vitéz Horváth János lett, aki a II. világháborúban öregbítette nagypapa érdemeit.
Ráckeresztúrra 1944. december 8-án jöttek be az oroszok. Nagypapa bekeretezett katonaképét szitává lőtték, kitüntetései miatt
tisztet véltek felfedezni benne.
Máté János emlékeit lejegyezte: Herkli Antal
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Idő és örökkévalóság
Az egyházi év máskor kezdődik és ér véget, mint a világi esztendő. Utolsó vasárnapján Krisztus királyt ünnepli az egyház (idén november
23.), a következőn, advent első vasárnapján pedig már a Megváltó érkezésére készülünk. Különleges hangsúlyváltás ez: Krisztus Király
ünnepe az év zárásaként az idő feletti Uralkodót, a trónusán ítélkező hatalmas Bírót állítja elénk, aki az Alfa és az Omega, hogy egy hét
múlva egy szegényes jászolban fekvő, emberré lett Isten előtt táruljon ki a szív. Mit akar üzenni számunkra ez a különleges évforduló? Azt,
hogy az Örökkévaló valamiért a történelem keretei közé és szabályai alá vetette magát, és ezzel megszentelte az időt is.
Nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy minden kor embere feltegye magának a kérdést: mi a haszontalan és mi a hasznos időtöltés?
Mi az értékes és mi az értéktelen, mi az időtálló, s mi nem az? Amikor még az egyiptomi Heliopolisban az oszlopok erdeje sorakozott, a
palotában a kincsek garmada állt, a tudomány, a művészet és a hatalom egy kézben összpontosult, akkor a legenda szerint egy öregaszszony jelent meg a fáraó előtt és így beszélt: „Döntsd le az obeliszkeket, hajítsd el fegyvereidet és hagyd el palotádat.” A fáraó nem tudta,
hogy haragudjon, vagy nevessen. „Körülöttem minden nép meghódolt, fegyvereit beszolgáltatta és adót fizet nekem. Te talán erősebb
vagy nálam? Ki vagy te?” „Én vagyok az Idő.”
Vallástól, hittől függetlenül az ember kérdez, mert kérdező lény. Ám a válaszokhoz hit nélkül nem vagyunk elegendőek. Mi az tehát,
ami értéket ad az időnek? Mi az, ami miatt az idő nem csupán egy falióra, ami önmagában és önmagáért ketyeg, attól függetlenül, hogy
kinek mutatja múlását? Ahogyan nincs „Én” „Te” nélkül, vagy nem létezhet az „itt” az „ott” nélkül, ugyanúgy a véges sem létezhet a Végtelen nélkül. Az időnek az örökkévalóság ad értelmet.
A kereszténység egyik legfontosabb üzenete, hogy minden olyan dolog haszontalan, ami nem az örökkévalóságnak szolgál. Ezért
legfontosabbak az emberi szeretetkapcsolatok. Hiába az öröknek hitt birodalmak építése és a mindenhatónak gondolt uniók, hiába a
művészet és tudomány oszlopcsarnokai, ha azoknak nem a harmonikus emberi kapcsolatok adják az alapját. Egy kis létszámú emberi
közösség – ahol mindez a legtermészetesebben működhetne – legnagyobb bűne az, amikor erről elfeledkezik, mert úgy gondolja, hogy
az ősi szokások, hagyomány és vallás mindezt kiválthatja. Ezek azonban ideig-óráig lehetnek csak közösségformáló erők. Az idő múlása
– bármilyen nagy is a kezdeti lelkesedés – a tartalmatlan emberi együttéléseket szétporlasztja, mint az üresen tátongó ősi piramisokat.
Ragaszkodás az e világi hatalomhoz, kövekhez, ideológiákhoz, üres vallásoskodáshoz; az idő megszentségtelenítése. Hiszen szentté
tenni az időt, értelmet és tartalmat adni számára annak az Örökkévalónak a műve, aki vágyva vágyott kapcsolatba kerülni a véges emberrel. Pál apostol írja: „(Jézus Krisztus) isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez…” (Fil 2,6-8) Ez Krisztusnak, az idő felett álló Úrnak a megtestesülése Betlehemben. Szentté tehát csak úgy válhat számunkra is a rendelkezésünkre álló idő, ha
igent mondunk az Örökkévaló közeledésére, a vele való szeretetkapcsolatra, amit azzal tett lehetővé, hogy maga is emberré lett.
Az egyházi esztendő fordulóján átvilágítja magát az ember: mire használtam, és mire akarom ezek után használni az időmet? Ünneppé válhatnak hétköznapjaim, ha jól döntök. Állíthatok sok mindent, élhetek sokféleképpen, de egyedül Jézus Krisztusról mondhatom:
„Újra eljön dicsőségben és országának nem lesz vége.”
v. v.

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
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ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
A helyi civil szervezeteket bemutató sorozatunkban a
Ráckeresztúri „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub Egyesületet
ismerhetik meg.

A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület tagjai

Márton-napi újborünnep
A téli évnegyed kezdő napján, november 11-én a rómaiak
Aesculapiust, az orvos-istent ünnepelték, s lúdlakomát rendeztek. Ilyenkor kóstolták meg az újbort is. A keresztény
naptárban ez alapján kapott helyett a Márton-nap, és a
libalakoma hagyománya is tovább élt. Az ’avis Martis’,
azaz ’Mars isten madara’ régi szófejtéssel ugyanis ’Márton
madara’. Több magyar közmondás és szólás is kapcsolódik e jeles naphoz: „A bornak Szent Márton a bírája”,
azaz az őszi időjárás dönti el, hogy milyen minőségű lesz
a hegy leve. A Márton-napi újbor kóstolgatásának szertartása azért is fontos a borosgazdáknak, mert egész évi fáradozásuk gyümölcse ekkor mutatkozik meg.
Nem véletlen, hogy a Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK
Dalárda Egyesület is Márton-nap környékén tartja őszi
rendezvényét. A házigazdák igen jó vendéglátóknak bizonyultak ezúttal is. Színvonalas műsorral készültek, s a
vendégfellépők is hozzájárultak a jó hangulathoz. A Pávakör Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dalcsokorral
készült, a Mákvirág Tánccsoport két koreográfiát is bemutatott, különösen a Nád a házam teteje, azaz a
„cinegés” produkciójuk aratott nagy sikert. Takács Gyöngyi
Kovács Kati egyik népszerű számával és a Csík zenekar
Ez a vonat ha elindult kezdetű slágerével, Mabda Luca pedig
a Hatan vannak a mi ludaink című dalocskával lepte meg az
egybegyűlteket. A négy éve alakult Hantosi Népdalkör
Koncz Mária vezetésével lépett föl, műsorukban nagykunsági népdalok szerepeltek, a hantosi férfi dalárda katona-

A Hantosi Népdalkör, citerán közreműködött Koncz Mária

dalokat és betyárnótákat énekelt. A rendezvényen elhangzott két vers is: Bogai Ferenc Csokonai A borital mellett, Bojer
Ferenc Petőfi A magyar nemzet című költeményét adta elő.
Az egyesület elnöke, Dobrádi Károly megköszönte
Damakné Ferenczi Anna művészeti vezető munkáját, akinek nagy szerepe volt abban, hogy májusban a BORÁSZOK Dalárda Egyesület országos ezüst minősítést
kapott a Székesfehérváron rendezett népzenei minősítőn.
A rendezvényen a jó hangulathoz elengedhetetlen zenéről Steimann György gondoskodott, és persze a poharakba töltött nedű. A vacsora előtt énekelt pohárköszöntőben ugyanis elhangzott a biztatás: „A poharat emeld a
magasba fel! Éljen a társaság! Éljen a barátság! Éljen a
bor!”
(dó)

A Ráckeresztúron elsőként 1977-ben Gálné Bözsi néni, Juhászné
Márika és Raffer Jánosné szervezésében megalakult klub harminchét éve működik. 2004-től mint önállóan bejegyzett civil szervezet tevékenyen részt vesz a helyi közélet magasabb színvonalra
emelésében, az igényesebb környezet megteremtésében. Valós
segítséget próbálunk adni klubtagjainknak és a községünkben élő
idős, beteg, mozgásukban korlátozott rászorulóknak.
A teljesség igénye nélkül tekintsük át négy évtized tevékenységét! Rendezvényeinkről: A gyerekek, unokák és klubtagjaink szereplése mindig élmény. Nagy Fanni és testvérei, Andrássy Kata és
Nene szinte szemünk előtt cseperedtek fel, de öröm volt látni óvodásainkat, iskolánk Jive Juniors gyermek tánccsoportján kívül
Mózsik Viki és Südi Iringó tanítványait. Az ünnepi hangulathoz illő
versekkel Kvaszné Irénke szavalata, a táncos estékhez pedig
állandó zenészünk a garancia. Úgy gondoljuk, színesebb és színvonalasabb minden rendezvényünk, ha változatos kultúrákat képviselő, hagyományőrző csoportokat hívunk meg. Vendégszerepelt
már nálunk a többszörös fesztiválgyőztes Zorica nemzetiségi
hagyományőrző tánccsoport, a Jorgovani rác kórus Ercsiből, görög táncokkal a Triandafylla néptáncosai, Kerepesről a Német
Önkormányzat hagyományőrzői, a Stammtisch és az Aranyeső
táncosai, Andresz Szofi csodálatos szólóénekével. Érdről a
Rosenbrücke Énekkar, a Harmonia Caelestis vegyeskar, a szigetcsépi „Nyírfácskák”, Aikler Tünde gyönyörű táncosai, de a Szironta
csillogó csengettyűs csodálatos előadását sem lehet említés nélkül hagyni. Sztárvendégként Szegedi Szászik Melinda és Pál Attila
operetténekesek, Vásárhelyi Prodán Miklós előadóművész is
felejthetetlen élménnyel gazdagította műsorunkat.
Rendszeresen szervezünk színházlátogatások, üdüléseket,
kirándulásokat. Minden évben kiemelkedő esemény Mága Zoltán
újévi koncertje, a Szenes Iván-estek és az Interoperett. A Csepeli
Színház előadásait pedig a martonvásáriakkal közösen, az igényeknek megfelelően szervezzük.
Meghirdetjük a kirándulások, üdülések lehetőségét. Évek óta
Görögország, Nagyatád, Zágráb a legnépszerűbb. Az Életet az
Éveknek Szövetség keretein belül kedvezményes üdülésre tagjaink Cserkeszőlőre és Hajdúszoboszlóra családostól visszajáró
vendégek.
Számtalan esetben méltányossági nyugdíjemelést, segélyeket
intéztünk tagjainknak, ügyes-bajos gondjaikat minden esetben
felvállaljuk. A községünkben élő beteg, mozgásukban korlátozott
időseknek hatalmas segítség, ha EL–GO mopedekkel közlekedhetnek. Az idősek biztonsága érdekében a polgárőrséggel közösen részt veszünk a távfelügyeleti rendszer szervezésében, népszerűsítésében. Fontos számunkra a biztonság, az érdekvédelem
és egészségmegóvás is. Gyakran látogatjuk az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda programjait, szívesen járunk az Ercsi Egészséges
Életmód Egyesület által rendezett szűrőnapokra is.
Élhetőbb környezetünk érdekében aktívan részt veszünk az
országos és községi szemétgyűjtő és virágosítási akciókban. A
HuMusz és a „Gaja” Egyesület környezetvédelmi „Illegális szemétlerakók felszámolása” című „tájsebészet-pályázatán” megyei helyezettek voltunk.
Szeretettel és tisztelettel gondolunk alapító tagjainkra. Köszönjük az önzetlen segítségeket, a támogatást és munkát, valamint a
további tevékenységünkhöz felajánlott szja 1%-ot. Nagyon régi
fotó-„kincseinket” szeretnénk majd elérhetővé tenni közösségi
oldalakon és a község honlapján is.
Kocsis Zsuzsa
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Erdősi Zoltánné éppen öt esztendeje, 2009 novemberében került Ráckeresztúrra, dr. Bánovics Ilona háziorvos asszisztense lett. Bea a budapesti
Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Szakközépiskolában végzett,
majd a Kékgolyó utcai onkológián és a Rókus Kórház sebészetén dolgozott hosszú ideig. Munka mellett végezte el a kétéves általános ápolói és
általános asszisztensi képzést.
Baracskán lakik a családjával, fia tizenkilenc, lánya tizenöt éves. Kevés
szabadidejét velük tölti.
Néha kétségbeejtően nem ismerjük egymást, mi emberek – Thomas Mann egyik kisregényében olvasható
ez a gondolatébresztő kijelentés. S milyen igaz! Itt
élünk Ráckeresztúron, gyakran találkozunk, köszönünk egymásnak (jó esetben…), ám mégis alig tudunk a másikról valamit.
Bánovics doktornő asszisztensének teljes nevét
kevesen ismerik, hiszen mindenki Beának szólítja,
netán Beácskának. A kedves, mosolygós Erdősi Zoltánné Steigervald Beatrix a véletlennek köszönhetően
került Ráckeresztúrra, de nagyon szeret itt dolgozni.
Korábban kórházban volt ápolónő, ám az átalakítás
idején megszűnt a sebészet a Rókus kórházban, akkor jött el Budapestről. Rövid ideig dolgozott a martonvásári idősek otthonában is. Mint mondja, szereti
az embereket, az időseket és a fiatalabbakat egyaránt. Szívesen segít rajtuk.
A háziorvos melletti feladatokat, rendszeresen
elvégzendő teendőket fokozatosan tanulta meg, hiszen szinte mélyvízbe került, amikor elkezdett a doktornő mellett dolgozni. A leletek számítógépes rögzítése, a recept és beutaló írása mellett a kötözés, injekciózás, a krónikus betegek rendszeres látogatása
is a feladatai közé tartozik. Keddenként és csütörtökönként kijár a mozgásukban korlátozott betegekhez
vért venni, vagy a gyógyszerüket ellenőrizni. Olykor
néhány barátságos, biztató szó is elősegítheti a
gyógyulást, a jó közérzetet.

A rendelőben várakozó betegek gyakran türelmetlenek,
mert olykor sok idő eltelik, mire sorra kerülnek. Nagyon
fontos ilyenkor, hogy türelemmel, kedvesen forduljon hozzájuk az egészségügyi szakember. Beából árad a nyugalom, lelkiismeretesen és igen alaposan végzi munkáját,
mindig van egy-két kedves szava a várakozókhoz.
Az egyik beteg nemrég megkérdezte tőle, mióta van itt.
S mikor kiderült, hogy már öt éve, az illető megállapította:
„Életed legjobb döntése volt, hogy ebbe a faluba jöttél, mert
nekünk ez nagyon jó.” Ennél nagyobb elismerés talán nem
is kell, hiszen ebben minden benne van. Az igazán elhivatott szakember pedig jól tudja, nem a dicséretért, nem az
elismerésért dolgozik, hanem mert mindez így természetes
számára.
Amikor a szabadidejéről kérdeztem, Bea elmosolyodott.
Nem sok van belőle, hiszen gyakran elhúzódik a rendelés,
és még utána el kell végeznie az adatok rögzítését s más
adminisztrációs ügyeket. De ami marad, azt a családjával
tölti, hiszen a gyerekek a legfontosabbak.
Az elmúlt öt évet Bea a következőképpen összegezte:
„Szeretem a munkámat. Szeretek ide járni. Ha megyek az
utcán, integetnek az emberek, nem is mindig tudom, hogy
ki kicsoda, de ők tudják, hogy én ki vagyok. Ha el kell mennem valakihez, nyitott kapuval várnak, s ez nagyon jólesik.
Van, aki megölelget, úgy köszöni meg, hogy segítek neki.
Pedig csak a munkámat végzem.”
Gajdó Ágnes

Különdíjas slammer
A III. Országos Slam Poetry Bajnokságon a zsűri különdíját Hlinyánszky Domonkos kapta. A Doma néven versenyző, azaz slammelő tehetséges ráckeresztúri fiatalember a kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kilencedik osztályos
tanulója.
A versenyről az mno.hu tudósítója a
következőket írta: „Az est legnagyobb meglepetését alighanem a fiatalok okozták.
A slam-közösség átlagéletkora eddig sem volt túl magas, de a döntőben egymást
váltották a bőven húsz év alatti fellépők. Közülük a zsűrikülöndíjas, mindössze
tizenöt éves Hlinyánszky Domonkos és a közönségdíjas Wesselényi Tamás emelkedett ki.” Gratulálunk!
RH, fotó: Pereszlényi Erika

slam poetry: A múlt század nyolcvanas
éveinek közepén jelent meg mint önálló
előadói műfaj. Nem versfelolvasás, mert
első hallásra is érthető a szöveg és többnyire fejből mondják. Kicsit mégis rap,
mert az utca nyelvén szól, aktuális témákról, hétköznapi emberektől hétköznapi
embereknek. Kicsit mégis színház, mert
az egyes versek előre megtervezettek,
begyakoroltak és az előadók a szavakon
kívül egész testüket is bevethetik. Kicsit
mégis vers, mert többnyire van benne
rím, hasonlat, metafora. A slammernek
három perce van a színpadon a szavalásra, hogy érveljen, meggyőzzön, megnevettessen, szórakoztasson, elgondolkodtasson és sikert arasson!
Forrás: slampoetry.hu/mi-az-a-slam-poetry
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OLVASÓLÁMPA: LUFI-KÖNYVEK
Lányokról, fiúkról
Lufi eleven és vadóc lány.
Legjobb barátja a szelíd,
állatkedvelő Szamóca.
Együtt bukkannak régiségek
nyomára a temetőből nyíló
titkos átjáróban, együtt idomítják Kamillát, Szamóca
aranyhörcsögét, együtt próbálják visszafizetni a tíz
doboz összezúzott cserépangyalka árát.
Lufi a barátnőivel egy
klubot is alapít. Először csak
hárman vannak benne, később nyolcra bővül a létszám.
Közösen küzdenek meg egy párizsi útért, mindent megtesznek annak érdekében, hogy Lufinak ne kelljen elköltöznie, és megszervezik Lufi fergeteges születésnapi buliját.
Dalos Hanna a főhős (Lufi) igazi neve. A becenevével
csak később tud megbarátkozni.
Lufi és barátai nyolc köteten keresztül nevettetik meg az
olvasót szórakoztató történeteikkel.
A Lufi-könyvek szerzője Balázs Ágnes színművész és
ifjúsági író, akinek első gyerekkönyve 2003-ban jelent meg.
A Lufi-könyveket kislányának, Bibinek ajánlotta. Az író mottója: „Ha szívedben ott a
szeretet, legyőzhetetlen
maradsz mindörökké!”
Kristóf Ágnes
A következő Balázs Ágneskönyvek kölcsönözhetők a
községi könyvtárból: Feladó: Fekete Szivárvány;
Lufi és Szamóca; Lufi és a
zűrös vakáció; Lufi és a
Boszorkányfarsang; Lufi és
a hajmeresztő szerelem;
Lufi és az elcserélt születésnap; Lufi és a nyolcpecsétes titok; Lufi és a hóba rajzolt szív; Lufi és a párizsi
randevú; A tésztapacsni; Rakoncátlan Rozi
Ramazuriországban; Torkos Turpi és a felhőgyár

FIGYELEM!

A községi könyvtár nyitvatartási
ideje november 1-jétől megváltozott! Az új nyitvatartási rend a következő:
hétfő, vasárnap: zárva
kedd: 8.00–14.00
szerda: 10.00–18.00
csütörtök: 10.00–16.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: 10.00–18.00
A könyvtár elérhetőségei: Hősök tere 4., telefon:
06-25/454-655, e-mail: wakonyvtar@gmail.com

I R Á N Y A K Ö N Y VT Á R !
A Móra Kiadót mindannyian a legjelentősebb klasszikus és
kortárs, hazai és külföldi gyermek- és ifjúsági irodalom közvetítőjeként ismerjük. Ahogyan arról már előző lapszámunkban írtunk, a könyvtár egy nagylelkű felajánlásnak
köszönhetően a kiadó közel teljes kínálatát ajándékba kapta.
A legismertebb „mórás” könyvek a mesék, mesegyűjtemények. A legtöbb család könyvtárában megtalálható a
Minden napra egy mese és az Icinke-picinke. A Mesebirodalom
című kötet hatvan év legszebb magyar meséit gyűjti egybe.
Benedek Elek és Arany László népmesegyűjteményei, Szepes
Mária Pöttyös Panni-sorozata, illetve régi, kedves, a televízióból is ismert mesék, mint a Mézga család, a Doktor Bubó,
Frakk, Moha és Páfrány történetei már a könyvtárunkban is
elérhetők. A kisebb gyermekeknek szóló kiadványsorozat, a
Már tudok olvasni első és második osztályosoknak készült
klasszikus és kortárs szerzők könyvei az olvasás gyakorlását
segítik. A Lélekdoki sorozat kötetei különféle problémákat
(például a testvérféltékenység kérdését, a szülők válását, az
osztály piszkálódását)
segítenek a gyermeknek
feldolgozni. A nagyobbak Janikovszky Éva,
Eric Kästner, Kertész
Erzsébet és Fekete István
életműsorozatán túl a
pöttyös könyvsorozat
köteteibe – G. Szabó
Judit, Balázs Ágnes, Fehér
Klára, Halasi Mária,
Turbuly Lilla műveibe –
feledkezhetnek
bele.
Kalandvágyó gyermekek a Talizmán sorozat
rejtélyekkel, titkokkal
teli köteteiben nyomozhatnak vagy vadászhatnak kincs
után, vagy Darren Shan vámpírtörténeteit vehetik kézbe. A
tinédzserekhez szóló LOL sorozat kötetei fiatalokat érintő
témákat dolgoznak fel szórakoztató stílusban. A Segítség,
Youtube-sztár lettem! című könyv például az internetezés veszélyeire hívja fel a figyelmet. A TABU sorozat regényei
elhallgatott témákról, kényes kérdésekről és megrázó történetekről szólnak. A Móra X sorozat a szerelmi kérdéseket
boncolgatja.
A kiadó ismeretterjesztő kiadványai gyermekeknek és
felnőtteknek is egyaránt hasznosak. A Miért jön vissza a bumeráng? és a Miért sós a tenger? című kötetek izgalmas kérdésekre
adnak érthető és részletes válaszokat. A Mesél a festmény sorozat képzelt vagy valós történeteket tartalmaz festményekről, keletkezésük körülményeiről és az alkalmazott technikáról.
Az Apák kézikönyve az apaság kérdéseit veszi sorra; A
hiperaktív, figyelemhiányos gyermek című könyv pedig segítséget
nyújt a felismeréshez és a kezeléshez. A Kineziológia gyerekeknek a tanulási zavarokra nyújt megoldást. Gerlinde Ortner és
Lumpi Lumpi gyógyító meséi a gyermekek legkülönfélébb
problémáit jelenítik meg, a szülőket pedig tanácsokkal látják
el, így leküzdhető például az agresszió, a sötéttől való félelem, a füllentés, a rendetlenség.
Az idegen nyelvű könyveket a nyelvet tanulók forgathatják nagy haszonnal. Kölcsönözhetők például Marék Veronika és Janikovszky Éva művei, a Vuk és a Kisvakond története
angol, német és francia nyelven. A legkisebbek daloskönyv
és a hozzá tartozó CD-melléklet segítségével kerülhetnek
közelebb a nyelvek világához.
Szokoli Krisztina
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Gyerekek írták

A magyar népmese napja alkalmából
meghirdetett vetélkedőn az egyik
legnehezebb feladat talán a meseírás
volt. A következő szavak mindegyikének szerepelnie kellett a történetben: medve, vízibicikli, borz, dezodor, varázsfuvola, a beszélő fa.
A legjobb mesékből közlünk
most néhányat.

Ede, a borz
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy nagy erdő, melyben sok erdei állat élte mindennapjait. Itt élt Ede, a kis bűzborz is, akinek éppen ez a kellemetlen szaga okozott sok szomorúságot, ezért az erdő
lakói nem szívesen keresték az ő társaságát. Egy napon
elindult legjobb barátjához, Medve Misihez, aki az erdei
tavon vízibiciklizett. Tanácsot kért tőle, hogyan szabadulhatna meg kellemetlen adottságától. Misi azt tanácsolta,
hogy keresse meg az erdő bölcsét, a beszélő fát.
Úton a beszélő fa felé: segített egy madárfiókának, egy
pókhálóba ragadt lepkének és egy otthonról elcsavargó
süninek. Ezek után megjelent az erdei tündér, és megköszönte a borz kedvességét, egy varázsfuvolával ajándékozta
meg, amibe ha belefúj, ő a segítségére siet. Ede a beszélő
fához érve feltette a kérdést, melyre az erdei bölcs ezt válaszolta: – Használj dezodort!
A borz egy darabig gondolkozott, hogy honnan szerezheti meg a tárgyat, aztán belefújt a fuvolába, és megkérdezte a tündért: – Hogyan szerezhetek dezodort? Mire ő így
felelt: – Majd én hozok neked! – és egy szempillantás alatt
visszajött a spray-vel a kezében. A borz erre nagyon megörült, és azonnal be is fújta magát. A többi állat mind azt
kérdezte, mitől van ilyen jó illatod, erre Ede azt mondta: a
dezodortól.
– Az meg mi?
– Illatosító.
Ezentúl mindig
ezt
kiáltották:
„Ede, de bedezodoráltad magad!”,
ha megérezték
kellemes illatát.
Garai Fanni 5. b

Mese a borzról és a medvéről
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy borz meg egy medve,
akik jó barátok voltak a beszélő fával. A borz és a beszélő
fa egymás mellett lakott. A beszélő fának elege lett a borz
szagából, ezért megkérte a medvét, szerezzen be egy dezodort. A medve elment a boltba. De a medvének nem volt
egy fityingje se, ezért elindult vízibiciklit árulni. Naponta
háromszáz forintot keresett, három nap múlva összegyűlt a
pénz. Megvette a dezodort, és odaadta a borznak, de a
borz nem akarta magát befújni. Aztán beadta a derekát, de
még mindig büdös volt. Meghallotta a medve, hogy ha
valaki megfújja a varázsfuvolát, akkor olyan illatos lesz,
mint a rózsa! Megörült erre a fa. Elmentek megszerezni a
fuvolát. Nagy nehezen, de megszerezték. Hazahozták. A
borz belefújt. Mindenki csodálkozva szaglászott. Mondja a
medve: Éljen, illatos a borz! A fa örült a legjobban, és itt a
vége, fuss el véle.
Török Regina 5. b

Fontosak az állatok
A hatszögű erdő kellős közepén lehetett megtalálni a Csoda-tavat. Ennek a tónak a közepén vízibiciklizett a borz a
medvével. Egyszer a szél csodaszép dallamot fújt feléjük.
Nem tudták biztosra, hogy mit hallottak, ezért az erdős
parton kikötöttek.
Ez volt az erdő bűvös harmadik szöglete. Ahogy egyre
beljebb értek az erdőben, lassan odaértek a fához. Ez a fa
beszélő fa volt. Az ágon egy madár üldögélt, aki ügyesen
utánozta a varázsfuvola hangját. Az állatok együtt hallgatták a csodás dalt. Nem tudták, hogy lehet ilyen szép hangja
a madárnak. A fa mondta el nekik, hogy ez a csiripelő kismadár az utolsó ilyen teremtmény. A többi belélegezte a
dezodorok káros gázát, ami elvette a hangjukat. A borz és
a medve összefogtak a természet védelmére, hogy megmentsék a többieket és magukat.
Bucsi Csenge 4. b

A medve és a borz
vitája
Egyszer volt, hol nem
volt, volt egyszer egy
borz és egy medve. A
borz egy szép napon
kitalálta, hogy menjenek el vízibiciklizni. A
medvének tetszett az
ötlet. Másnap délután elindultak. Pár órával később kimentek a partra pihenni. De a medve még nem volt fáradt,
ezért egész végig locsogott. Na, a borznak elege lett ebből,
és ezt mondta: – Téged még egy varázsfuvolával sem lehet
elaltatni. A medve ezzel vágott vissza: – Téged még egy
flakon dezodorral sem lehet illatosabbá tenni.
A borz nagyon megsértődött, és elindult hazafelé. A
medve dühében elment mézért, ám nem tudta, hogy ez egy
beszélő fa. A fa megkérdezte, mi a baja. A medve ezt válaszolta: – Összevesztem a legjobb barátommal.
– Hát, ha a legjobb barátod, igazán bocsánatot kérhetnél
tőle.
– Igazad van, megyek is, köszönöm szépen, beszélő fa.
A medve megkereste barátját és bocsánatot kért. A borz
ugyanígy tett. És visszamentek vízibiciklizni.
Minden jó, ha a vége jó.
Csesztregi Eleonóra 3. b

Mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy varázsfuvola.
Elhatározta, hogy vándorútra kel. Nyakába akasztotta a
tarisznyáját. Elindult. Útközben találkozott a borzzal.
– Hová mész, kedves pajtásom?
– Vándorútra megyek, gyere velem!
Azzal együtt mentek tovább. Mentek, mendegéltek,
találkoztak a medvével.
– Hová mentek, kedves pajtásaim?
– Vándorútra megyünk, gyere velünk!
Azzal együtt mentek tovább. Mentek-mendegéltek, egy
folyópartra értek.
– Ha beleültök a vízibiciklibe, és fújtok a dezodorból, ott
lesztek, ahol akartok – mondta nekik a beszélő fa.
Úgy is tettek. Mivel nagyon honvágyuk volt, az otthont
kívánták.
Ha honvágyuk nem lett volna, az én mesém is tovább
tartott volna.
Drozdik Balázs 2. a
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REJTVÉNY
Ki adja fel?

Negyvennyolcból
a legjobb

Egy keresztúri sakkmérkőzésen az alábbi állás alakult ki:

Az M1 csatornán látható
Pecatúra című műsor
októberi adásában a
ráckeresztúri Kocsis
Lászlót mutatták be, aki
a 2014-es esztendő országos magyar feederbajnoka. Augusztus végén, a szolnoki HoltTiszán rendezték meg a
háromnapos horgászversenyt, amely az utolsó pillanatokig tartogatott meglepetéseket, és rendkívül kiélezett küzdelmet hozott. A Magyar Országos Horgász Szövetség honlapján olvasható
tudósításból kiderül, hogy a célhal a dévérkeszeg és a
törpeharcsa volt, a nyeréshez a lehető legfinomabbra
hangolt szerelékek összeállítására volt szükség.
A www.youtube.com/watch?v=MzGOLq_CPTc honlapon megtekinthető az országos bajnokkal készült
A sötét bábukat vezető játékos elégedetten szemlélte a játsz- beszélgetés, és egy-két trükköt is elleshetnek a horgáma alakulását, hatalmas előnye birtokában széles mosollyal szat iránt érdeklődők.
(rh)
szólt oda ellenfelének:
– Feladhatnád már. Elég csak megszámolni a figurákat, min- Labdarúgás ● Szeptember végén és
denem megvan, neked mindjárt semmid nem marad a táblán. októberben hat mérkőzést játszott a
Világos némi töprengés után így felelt:
Ráckeresztúri SE. Eredmények:
– Nem inkább neked kéne feladnod? Még adok is egy figurát,
Ráckeresztúr – Vereb
6-0
nekem elég lesz egy bábu is a mattadáshoz.
Baracska – Ráckeresztúr
1-6
Világos lépett, és sötét arcára fagyott az önelégült vigyor.
Lovasberény – Ráckeresztúr 0-3
Mit lépett világos? Matt két lépésben!
(mérkőzés nélkül)
Beküldendő világos első lépése.
Ráckeresztúr – Besnyő
0-0
A megfejtéseket a rackereszturi.hirmondo@gmail.com címen várjuk
Dinnyés – Ráckeresztúr
0-0
december 8-ig. Három szerencsés nyereményben részesül.
Ráckeresztúr – Etyek
0-1
November 2-án pótolta a csapat a Zichyújfalu elleni, elhaAz októberi Ráckeresztúri Hírmondóban megjelent ke- lasztott meccset. Az eredmény:
Zichyújfalu – Ráckeresztúr 2-1
resztrejtvény helyes megfejtése: A gondolatok vámMindez
azt jelenti, hogy a csapat Etyek mögött a tabella 2.
mentesek. Sajnos a rosszak is. A három szerencsés
helyén várja a folytatást.
(gá)

nyertes: Karajz Istvánné, Komondi Gáborné, Bíró
Tamás. A nyeremények a könyvtárban vehetők át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!

ELADÓ

FIGYELEM!
Ráckeresztúr, Kocsy-Mayer u. 40. Alapterület: 1080 m2
(lakóház + udvar), összközműves. Eladó a mellette lévő
1078 m2 beépítetlen telek is. A kettő együtt vagy különkülön is megvásárolható.
Érdeklődni: Wágner Róbertné Telefon: 06-20/346-8210

Elkészült a ráckeresztúri karatecsoport honlapja,
amelyet Ujvári József mesteredző szerkeszt.

Elérhető a www.kerukarate.hu címen.
Friss hírek a csoport életéből, eredmények, fényképek és videók.
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Emlékezetes őszi pillanatok
Ősszel mindig ámulatba ejt a lombhullató erdők
fantasztikus varázsa. Csodálatos színek, friss
levegő, nyugalom. A napról napra változó
természet mindig újabb izgalmas dolgokat rejteget. Hétvégeken gyakran
sétálok a közeli erdőkben, réteken. A levelek színpompás
játéka mellett ilyenkor a vadon élő állatokat is
megfigyelem. A madarak zajos és mozgalmas életét csend
váltja fel. Néhány madár itt marad, de éneke
alábbhagy. A cinegefélék,
a búbos pacsirta, a tengelic, a citromsármány, a harkályfélék és még pár
madárfaj nálunk töltik a zord időt. A nagyobb madarak közül a ragadozók és a fácánok törik meg néha a csendet.
Ha az estét is a szabadban töltjük, tanúi lehetünk annak, ahogyan a nappal
éber állatok átadják az éjjel aktívaknak a terepet. Amikor délután négy óra körül
letáborozom, még az őz és a nyúl is kijön legelni a lucernára vagy a szántásra, és
a vércse is szitál még a tarló fölött. Ahogyan leszáll az est, a fácánkakasok elkezdenek felgallyazni, a róka is ekkor indul portyázni, ezzel megzavarva a fácánokat,
akik hangos kakatolásba kezdenek. Az ölyvek egy utolsó kört tesznek, mielőtt az
éjszakázó helyükre repülnének.
A nap már a horizont alá bukott,
amikor éles kiáltás hallatszik, a
törpe kuviké. Egyszer csak
hangtalanul megjelenik a fejem
fölött egy sötét árny, majd lecsap
a földre: elkapta zsákmányát az
erdei fülesbagoly.
2014. október 30.
Takács Flóra

ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Olvashatod Platónt és
Arisztotelészt,
Szent
Ágostont és Tamást,
Descartes-ot és Spinozát, Kantot és Schopenhauert, a világ lényegét
és az élet értelmét mégis inkább érezteti veled
egy harmatcsepp a virágon és egy könnycsepp a szemben.”
(Juhász Gyula)

Megkérdeztük…
Milyen eredménnyel zárult az állatok világnapjára kiírt rajzpályázat?

Válaszol: Molnár Nóra,

a bírálóbizottság egyik tagja
– A zsűri, mint minden évben, most is nehéz helyzetben volt, hiszen szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb műveket
bírálhattunk el. Külön kiemelném az ovisok és alsósok lelkesedését, akik szép számban mérettették meg magukat. A díjazás során külön értékeltük, ha valaki írt arról néhány sort, miért éppen azt az állatot választotta, illetve ha valamilyen különleges technikát alkalmazott. A pályaművek között voltak különleges 3D-s rajzok, festmények vagy a fekete-fehér kontraszt
alkalmazásával egyedivé tett alkotások. Ezeket a műveket legtöbb esetben különdíjjal jutalmaztunk. A díjazottak:
Ovis kategória ● I. Venczkó Zsófia (6 éves, Napsugár csoport); II. Bereznai Anna (6 éves, Napsugár csoport); III. Ács
Tamara (6 éves, Napsugár csoport). Különdíj: Kovács Ádám (7 éves, Napsugár csoport); Mészáros Bettina (6 éves, Napsugár csoport); Szabó Deniza (5 éves, Micimackó csoport). 1–2. osztály ● I. Dobi Lénárd László (1. a); II. Apró Maja (2. a);
III. Világosi Dorka (2. b) és Földes Laura (2. b). Különdíj: Peszeki Bálint (2. b), Ábrahám Arnold (2. a). 3–4 osztály ● I.
Furján Bernadett (4. a); II. Venczkó Alexa (4. a); III. Vagyóczki Szilvia (3. a) és Turai Kíra Petra (3. a). Különdíj: Furján
Fanni (3. a), Török Máté (3. a). 5–6 osztályos kategória ● I. Elek Júlia (6. a); II. Apró Lili (6. a); III. Nagy Ruben Dominik
(5. a). Különdíj: Török Regina (5. b), Nikolics László (5. b). 7–8 osztályos kategória ● I. Fekete Kristóf (7. b); II. Ligler
Vivien (8. a); III. Raffer Dorina (7. a)
Minden résztvevő kap apró jutalmat és emléklapot, a különdíjasok csokoládét, a helyezettek pedig a papírboltban levásárolható kuponokat, 4000-3000-2000 Ft értékben. A nyereményeket az óvodán és az iskolán keresztül osztjuk ki.
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