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Fotografiák
(részlet)
Én úgy szerettem rendezgetni őket
Fekete album szürke erdejében,
Mely halkan zizegett, mint csöndes őskert.
Ó arcok, amint némán, egyre néznek,
Örökre néznek és a végtelenbe,
Mert ide lopta őket egy igézet.
A földi másuk jár, kél, tova, messze.
Tán hervad, mint a dérvert őszirózsa,
Vagy melegíti őt napod, szerencse.
Itt mindig így maradnak mosolyogva,
Vagy mindig mélán komolyodva néznek,
Amíg pereg, pereg a homokóra.
És rám köszönnek ők is, kik nem élnek.
[…]
Itt távol tájkép, tóval és hegyekkel,
Oly vadregényes és valószínűtlen
És rajta házaspár, sok víg gyerekkel.
Galambok turbékolnak nyári égen
És a képen mindenki mosolyog,
A talmi bárány is a talmi réten.
Ó mosolyok, ti ódon mosolyok,
Ti talmi örömök, mik elmúlátok,
Mi dolog ez, mi szomorú dolog?
Ma úgy tekintek már kábulva rátok,
Mint Andersen-mesék rajzára néztem
Én koravén fiú, kit sújt az átok.
Ó érzem én, hogy mindörökre végem,
Borom kifolyt, rózsám elhervadott
És csillagom megindult már az égen.
És jaj nekem, de már bús sem vagyok.

Juhász Gyula

Szent István ünnepén
Hírek az óvodából, iskolából
Üzenet a jövőnek
Múltidéző: A moziról
Olimpiai érdekességek
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Újszülöttek

Gyógyszertári ügyelet

Vasadi Boglárka 2016. június 23.

aug. 20., 21.: Ráckeresztúr 06-25/455-812
aug. 27., 28.: Ráckeresztúr
szept. 3–4.: Ercsi 06-25/505-790
szept. 10–11.: Martonvásár 06-22/569-146
szept. 17–18.: Ráckeresztúr
szept. 24–25.: Ercsi

Az újszülött kisbabának és családjának szeretettel gratulálunk.

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvosok rendelési ideje
Dr. Bánovics Ilona 06-30/475-5781
Asszisztens: Erdősi Zoltánné
Hétfő, szerda: 14–18
Kedd, csütörtök, péntek: 8–12
Dr. Mihalicza Ingrid 06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva
Hétfő, szerda, péntek: 8–12
Kedd, csütörtök: 14–18
(Péntekenként felváltva rendel a két
háziorvos.)
Vérvétel – augusztusban szabadság
miatt a vérvétel szünetel. A következő
vérvétel ideje: szeptember 1. Augusztusban vérvétel az Ercsi Egészségügyi Központban lehetséges 7 és 9 óra között.

Védőnői szolgálat
Farkasné Vancsura Ildikót Peszter
Zsuzsanna helyettesíti
06-20/852-0351
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba
06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpontegyeztetés szükséges!

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)

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 (éjjelnappal hívható): 06-20/376-2808

Elhunytak
Parti József 2016. március 10.
Novozáncki László 2016. március 14.
Gyurisics Vincéné (Árpási Anna) 2016. március 20.
Tóth Sándor 2016. április 5.
Kovács Ferenc 2016. május 2.
Patatics Gabriella Bea (Kovács Gabriella Bea) 2016. május 20.
Gajdó Imréné (Herkli Mária) 2016. május 26.
Mogyorósi Mihály 2016. május 27.
Száraz Ferencné (Vizi Zsuzsanna) 2016. június 14.
Az elhunytak hozzátartozóinak sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.
Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a rovatban csak azok nevét tesszük közzé, akiknek hozzátartozói írásban hozzájárultak ehhez.)

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, adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket, hogy az Erzsébet-utalványokat
augusztus végén, személyesen vehetik majd át a polgármesteri hivatalban. Kérjük, figyeljék a hivatal hirdetőtábláját, a pontos dátumot ott tesszük közzé.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

FOGORVOSI RENDELÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2465 Ráckeresztúr, Petőfi Sándor u. 7.

(A rendelő az épület udvara felől, a hátsó bejárón át közelíthető meg.)

Asszisztens: Petrik Tiborné Telefon: +36-20/389-0278
E-mail: rackeresztur@jeneifogaszat.hu
Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14.00–20.00;
kedd, csütörtök: 7.30–13.00
péntek: 7.30–12.30
Gyermekfogászat – kedd: 8.30–12.30
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Szent István ünnepén

„Első királyunk a kereszténységben az István nevet kapta. A
névválasztás tudatos lehetett az európai keresztény államok
közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem részéről: István,
görögül Sztephanosz azt jelenti: »koszorú, korona«. Hogy a
név jelentőségét felismerték, arról a Kálmán-kori Hartvik
püspök-féle István legenda tudósít. Eszerint a szülés előtt
álló Sarolt fejedelemasszony előtt álmában megjelent Szent
István első vértanú, s így szólt hozzá: »Bízz az Úrban, aszszony, s légy biztos,
hogy fiút fogsz szülni,
akinek e nemzetségben először jár korona és királyság, és az
én nevemet ruházd
reá.« Hartvik a görög
nyelvben járatlanoknak még a szájába is
rágja a látomás értelmét: »az István nevet
kapta… mert ami
’István’ a görög nyelvben, ’korona’ a latin beszédben« – írja
Jankovics Marcell Jelkép-kalendárium című könyvében.
A szent király alakja több költeményben felbukkan.
Reviczky Gyula például nemcsak István dicső tetteiről szól,
de a magyarság összefogását is sürgeti:
Hatalmas, bölcs, előrelátó
Jézus tanát megismerő;
Néped’ pogányságból kiváltó,
Te jóság, bölcseség, erő!...
Kinél dicsőbbet és nagyobbat
Nem szülnek hosszu századok:
Első királya magyaroknak,
Áldassék áldott jobb karod!
Hazámnak szentje, nagy királya!
Tisztelni meg nem szűn’ e nép.
Kezében a kereszttel állta
Meg ezer éven át helyét.
Török félhold, tatár s a német
Hiába vívták ekkorig:
A vésszel mindig szembe nézett,
Mohácstól le Világosig.
Ha néha hallád is fohászát,
Midőn kitört az érczkebel,
Panaszkodón, hogy ős hazáját
Egy rosszabbal cserélte fel:
Véres csatákban, végveszélyben
Azért nem ingott, csüggedett;
Mint büszke czédrus, oly kevélyen
Állott meg századok felett.
S lesz még idő, jön még olyan nap,
Midőn, dicsőséges király,
Hatalmát a rég’ vert magyarnak
Majd nem gyöngíti belviszály,
Ha majd a népek viharába’
Csak a te koronád nem ing,
S a magyarok fölkent királya
Magyar király leszen megint!

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél
Egyetlen nap leforgása alatt több millió fényképet készítenek világszerte. Napjainkban a digitális fényképezésnek köszönhetően korlátlan mennyiségű fotó készül és
kerül fel az internetre. Sokan már csak CD‑n, DVD-n
vagy a számítógépen őrzik a családi eseményeken, külföldi utazásokon készült felvételeket. Nem tudjuk,
mennyire lesznek időtállóak a fotópapírra kinyomtatott
képek, megtartják-e színüket több évtizedig, netán évszázadig.
Pedig a fénykép mindig is különleges szerepet töltött
be az emberek életében. Hamar felismerték ugyanis eleink, hogy a fotó nem más, mint lehetőség arra, hogy
halhatatlanok legyünk. Legalábbis addig, amíg arcvonásainkat őrzi egy szépen beállított vagy épp spontán felvétel. A fénykép a jelen egyetlen pillanatát rögzíti, amely
azonnal múlttá válik. A felejtés ellen mégis hatásos eszköz. A fényképek segítenek ébren tartani az emlékezetünket. Nem véletlen gyűjtjük a még fellelhető múltdarabkákat. A Keresztúri képeskönyv mintegy kilencszáz nagyon régi és kevésbé régi fotót tartalmaz, bízunk benne,
hogy bővül, és egy-egy kép mellé nemcsak nevek, hanem
történetek is kerülnek majd., mert az lenne az igazi.
A magyar fotográfia napját augusztus 29-én ünnepeljük. Ez alkalomból ismét kérem Önöket, osszák meg
velünk féltve őrzött fényképeiket. A könyvtár helytörténeti gyűjteménye egykor majd a következő generációk
kíváncsiságának célpontja lesz, hiszen előbb-utóbb mindenki eljut odáig, hogy érdekelni kezdje, honnan jött, kik
voltak az ősei, hogyan éltek a nagy- és dédszülei.
Előbb-utóbb valamennyien szembesülünk az idő
múlásával, s azzal, hogy „az idő könyörtelen vonatán fut
minden tovább…”

Gajdó Ágnes

Augusztusban született
Pollack Mihály (1773–1855)
építész
A magyar klasszicista építészet kimagasló mestere Bécsben született. Apja
Josef Pollack építőmester volt, s igyekezett fiát beavatni a mesterség apró
rejtelmeibe. Az ifjú a bécsi képzőművészeti akadémián tanult, majd a milánói dóm építésénél
dolgozott. 1798-ban érkezett Pestre, pár évvel később
polgárjogot nyert. Feleségül vette Eger Magdolnát, akivel
több mint ötven évig éltek együtt.
Pollack Mihály nevéhez fűződik egy sor olyan nevezetes épület, amely meghatározta a pesti városképet:
Almássy-ház, Wurm-ház, Festetics-palota. Ő tervezte és
építette a dégi, a nagylángi és az alcsúti kastélyt, a
Ludovica Akadémia épületét, a Sándor-palotát. Legismertebb alkotása az 1837–1847 között épült, klasszicista stílusú Magyar Nemzeti Múzeum, amelyet gróf Széchényi
Ferenc alapított.
A Józsefvárosban teret neveztek el róla, több oktatási
intézmény viseli Pollack Mihály nevét. Szegeden, a Nemzeti Emlékcsarnokban látható portrészobra, amely az
olasz Rafael Monti alkotása.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HÍREK

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. július 13-án tartott ülésén hozott
döntésekről:
● A testület döntött arról, hogy a családi bölcsődei ellátást
2017-től a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
keretében kívánja biztosítani.
● Megtárgyaltuk főépítész társulási szinten történő alkalmazásának lehetőségét.
● Elfogadtuk az étkeztetés biztosításáról szóló, Rácmenza Kft.vel kötendő szerződést.
● Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot nyújtunk be.
● Szintén pályázunk kültéri sportparkok létesítésére, eszközök
beszerzésére.
● Megvitattunk egyes önkormányzati kiadásokat.
● Elfogadtuk a közelmúltban létesített játszótér házirendjét.
● Tájékoztató hangzott el a lakóhelyi környezet állapotáról.
● Döntöttünk a helyi építési szabályzat apróbb, célirányos
módosításáról.
● Megtárgyaltuk a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívását és a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést.
● Zárt ülésen döntöttünk egy humán bizottsági határozat elleni
fellebbezésről.

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. július 25-én tartott ülésén hozott
döntésekről:
● A testület döntött közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
benyújtásáról, melynek keretében a könyvtár és a tornacsarnok számára szeretnénk bizonyos eszközöket beszerezni.
● A bölcsődei ellátás jövőbeni megszervezése érdekében
jóváhagytuk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását.
● Támogattuk kárpátaljai diákok bicskei táborozásának költségeit.
● Döntöttünk a hivatal számára eszközbeszerzésről.
● Tárgyaltunk az óvoda karbantartási munkáiról.
● Támogattuk hittantábor megszervezését és a könyvtár által
meghirdetett pályázatok költségeit.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

ÁLLATORVOS – dr. Zamody János 06-30/974-0374

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Vízszolgáltatás:
Rézbányai József 06-30/598-1269
Varga István 06-30/598-4776
Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607
Gondi Géza 06-30/868-2293

FALUGAZDÁSZ – Glaszhütter Anett 06-70/436-2449

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Ercsi rendőr járőr:
06-20/3800-039
Körzeti megbízott – Szilukács
Krisztián, Vásári Dénes:
06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424

www.rackeresztur.hu

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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Amit az iskolakezdésről tudni kell
A tanévnyitó ünnepély
szeptember 1-jén, csütörtökön, 8 órakor lesz
az iskola Hősök téri
épületének
udvarán.
Ezen a napon az ünnepélyen kívül két tanítási órát
tartanak az osztályfőnökök, a gyerekek 11 órakor mennek haza. Legyen
náluk jegyzetfüzet, tolltartó, és hozzák magukkal a bizonyítványukat!
Péntektől már órarend szerint folyik a tanítás, a
napközit és az étkezést szeptember 5-étől biztosítjuk.
A pótvizsga augusztus 30-án, 10 órakor lesz,
ezt megelőzően 23-án, 10 órakor előkészítőt tartunk a tanulóknak a Szent János téri épületben.
Az írószerlista augusztusban az iskola honlapján, illetve hivatalos Facebook-oldalán megtekinthető lesz, valamint megtalálható a helyi papírírószer boltban.
A tankönyvosztás augusztus 31-én, 8 órától
17 óráig lesz az iskola Hősök téri épületében.

Az iskola vezetősége

Hírek az óvodából MOSOLY PERCEK
A Ráckeresztúri Mosoly Óvodába 2016–2017-es nevelési
évben felvételt nyert gyermekek névsora:
Nagy-középső csoport: Makkai Attila, Nagy Dominik
Dávid
Kiscsoport: Lengyel Kevin, Kis Gyula, Zsigmond Levente József,
Csuka Kira Mária, Barkóczi Bianka Boglárka, Cseppen Lili
Bonita, György Lara, Balog István Eduárdó, Cserna Zita, Baki
Kevin Martin, Durányik Máté, Király Milán, Huber Jázmin,
Kocsis Ármin Regő
Mini csoport: Fodor Lili, Bíró Samu, Nagy Kamilla Bernadett,
Molnár Balázs, Borbély László, Kővári Júlia, Szávuj Vajk,
Vagyóczki Dorina, Sajtos Liliána Emília, Kónya Virág, Maros
Csaba, Balog Eszter Frida, Mészáros Gréta, Mészáros Levente,
Kovács Zoltán, Hajdu László Zoltán, Kovács Gyula Armandó,
Kucsera Kitti
Örömteli, boldog óvodás éveket kívánunk új kisgyermekeinknek.
A szülőknek 2016. augusztus 30-án, kedden, 16 órától
szülői értekezletet tartunk.
• Megismerkedhetnek a csoportbeosztással, az óvó nénikkel, dajka
nénikkel.
• Ismertetjük az óvodai élettel kapcsolatos tudnivalókat.
• Tájékoztatást kapnak a szükséges
felszerelésekről.
A gyermek nevelésében elsődleges szerepet a család tölti
be. Az óvoda erre épít, ezt egészíti ki. A gyermekek számára az örömteli óvodás évek, a későbbi életüket is meghatározhatja. Ehhez minden feltételt és segítséget meg kell
adnunk.
Óvodánkban dolgozó felnőttek a rájuk bízott gyermekekkel szeretettel, türelemmel, megértéssel bánnak. Legjobb tudásuk szerint foglalkoznak velük. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfelelő módon fejlődjenek, az óvodában töltött idő élmény legyen, és emlékezetes maradjon számukra.
Jó eredményt csak közös, együttes munkával érhetünk el.
Kérjük a kedves szülőket, működjenek velünk együtt,
gyermekük érdekében segítsék, támogassák munkánkat!
*
Az udvar felőli négy csoportszobában nagyon elhasználódott a parketta. A felújítási munkálatok megbeszélésekor,
tervezésekor nevelőtestületünk javaslatát fenntartónk figyelembe vette. A harmincöt éves parketta felcsiszolása,
újralakkozása helyett laminált padlómintás PVC-re esett a
választás. A hozzávalók ötszázezer forintba kerültek.
A munkálatokat Radócz József irányításával precízen,
pontosan és gyorsan Kiss Gábor és Czeiner Ferenc végezték.
Az elő- és utómunkákban diákok is részt vettek. Köszönjük Huang Viktornak és Ábrahám Dávidnak a csoportszobákból a bútorok ki-, majd bepakolását. A Napraforgó és a
Makk Marci csoportokban a székek és az asztalok lábát
Süvegesné Rózsika vezetésével Vadász Csilla és Sörös Marcellina festette át. Régi bútorainkat újjávarázsolták a szorgos
kezek!
Szeptemberben, az ünnepi év kezdetén, a harmincöt
éves óvoda szép és tiszta csoportszobákkal várja a nyolcvan régi és harmincnégy új kisgyermeket.
Baki Bálintné óvodavezető
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Üzenet a jövőnek
A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség ifjúsági ház felépítését
tűzte ki célul, melynek alapkőletételére 2016. július 2-án került sor. A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, majd Dienes Gábor a Kő az úton című
verset mondta el: „S ha lelked Istennel találkozott, / Utadban minden kő
áldást hozott.” Pátkai István, az egyházközség világi elnöke ismertette, mit
rejt a Novozánszki Frigyes által készített időkapszula, ami egyben üzenet a
jövőnek. A ma használatban lévő pénzérméken kívül a kapszulába került a
Ráckeresztúri Hírmondó 2016. júniusi száma, a 2008-ban a Julianus-füzetek
sorozatban megjelent Ráckeresztúr című kiadvány s egy részletes leírás Ráckeresztúr jelenlegi helyzetéről.
Az ünnepélyes alapkőletételen elhangzott az is, milyen sok jó szándékú ember segített önzetlenül a tervek megvalósulásában.
Az induló tőkét jótékonysági farsangokon gyűjtötte az egyházközség, az adakozásból körülbelül egymillió forint jött össze.
Pályázaton másfél millió forint támogatást nyertünk. Az épület műszaki terveit Baki Zsolt vállalkozó készítette el ellenszolgáltatás nélkül. Az építést Szakolczi Zsolt vállalkozó vállalta, aki már az alapokat is megépítette. A régi épület bontásában segítettek az egyházközség tagjai, a drogterápiás otthon lakói és a közfoglalkoztatottak. Cseprekál István és István fia mindenfajta támogatást térítésmentesen megad, segítettek a melléképület gépi bontásában, a törmelék teherautókkal történő elszállításában, a gépi rakodásban, a tereprendezésben. Köszönet illeti Kozocsa
Mihály és Petkes József rakodógép-kezelőket, Szücs Károly és
Kovács Kálmán gépkocsivezetőket, valamint Leicinger Tamás
vállalkozót is. Az ifjúsági ház építésének szervezője, összetartója Daradics Zoltán, az egyházközség képviselőtestületének tagja.
Dr. Hankovszky Béla, Jácint atya megáldotta az időkapszulát, majd Szakolczi Zsolt vállalkozó, az építkezés vezetője
lezárta azt.

Herkli Antal
Az Országházban

Hittantábor harmadszor

Nagy élmény volt a hittanos gyermekek és a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület közös éneklése a bemutató után. Pénteken
diákmisével kezdtük a napot, majd akadályversenyt tartottunk
magyar Nobel-díjasokról, feltalálókról. Vetítéses előadáson
ismerkedtünk meg Kassai Lajos lovasíjász hagyományőrző
életével, valamint nagy olimpikonjainkkal a közelgő ötkarikás
játékokra készülve. Délután szabad játékkal, tábortűzzel zártuk
a hetet.
Hálásan köszönjük a Székesfehérvári Püspökségnek, Ráckeresztúr Község Önkormányzatának és néhány nevét titkolni
kívánó magánszemélynek az anyagi támogatást, mely által a
gyermekek igen jutányosan vehettek részt ebben a programokban gazdag táborban. Köszönjük Tessely Zoltán képviselő úrnak az ingyenes parlamenti belépőket. Évek óta a hittantábor
támogatói: Cseprekál István, Csabi Élelmiszerbolt, Rácmenza
Kft., Szent László Falugazdálkodási Kft., a Glócz család. Köszönöm a csoportvezetőknek, hogy szabadidejüket feláldozták
a tábor sikeréért: Benke Boglárka, Darufalvi Bernadett,
Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, Gajdó Rózsa, Herkliné Boros
Márta, Ónodyné Nebehaj Erzsébet. Valamint az egyházközség
tagjainak, akik a hátteret biztosították, és finomabbnál finomabb
ételeket főztek nekünk. Mindenkinek jó pihenést, további szép
nyarat kívánok!
Dienesné Zsebi Regina

Immár harmadszor lengett a zászló a plébánián a napközis hittantábor idején. Idén a „Magyarok vagyunk!” mottó köré szerveztük a programokat, melyen huszonnyolc gyermek és hét felnőtt
kísérő vett részt.
Hétfőn dr. Hankovszky Béla, Jácint atya vetítéses kiselőadást
tartott magyar szentjeinkről. Csapatokat alakítottunk, majd kézműves foglalkozáson ismerkedtünk a nemezeléssel (Fazekasné
Domak Anikó), a rovásírással, és tarsolyt készítettünk Drozdikné
Nagy Ágnes Tünde vezetésével. Délután Endrődi Noémi sportdélutánt tartott nekünk. Kedden megtekintettük a Parlamentet,
majd átsétáltunk a Margitszigetre, ahol a zenélő szökőkutat, a
rózsakertet, a Szent Margit-kolostor romjait és a vadaskertet
fedeztük fel. Szerdán Tihanyba kirándultunk: kisvonattal felmentünk az apátságba. Kipróbáltuk, működik-e a híres visszhang,
túráztunk a barátlakásokhoz, megtekintettük az apátságot. Ezen
a napon megismerkedhettünk Kovács Zoltán atyával, aki augusztus 1-jétől a nyugdíjba vonuló Schrőder Gyula atyát váltja és látja
el a plébánosi feladatokat Ráckeresztúron. Csütörtökön történelmi játékon vettünk részt a dinnyési várkertben, valamint nem
maradhatott el a vízipisztolycsata sem. A magyar népzenei kincseket közös énekléssel, valamint a BOR-ÁSZOK citerazenekar
fellépésével és művészeti vezetőjük, Péter András igen érdekes
hangszerbemutatójával idéztük fel.
Tihanyban
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„Ügyes kezek” kézműves tábor
A technika-, életvitel- és gyakorlati órákon nem jut mindenre
idő, így a 2016. július 11–15. között megrendezett nyári táborban az érdeklődő huszonkilenc kisgyerek többféle kézműves
technikával ismerkedhetett meg.
Első nap Herkli Marika néni a papírfonást tanította meg
nekünk. Miután mindenki tekert magának kellő mennyiségű
papírpálcát, Marika néni megmutatta, hogyan kell belőlük kosarat fonni. Másnap délelőtt papírmasé technikával felfújt lufira
újságpapírcsíkokat ragasztottunk, amiből csütörtökön léghajót
készítettünk. Délután dekorgumival dolgoztunk: mindenki névre
szóló ajtódíszt készített magának. Szerdán a budapesti Népi
Nyári sporttáborok
Iparművészeti Múzeumban jártunk. Múzeumpedagógiai foglalImmáron ötödik alkalommal szerveztük meg napközis sporttáborunkat kozás keretén belül megtanultak a gyerekek csomózni, bogozharminchárom gyerek részvételével. A hagyományokat megtartva ismét
voltunk lovagolni Tordason, úszni Ercsiben, elutaztunk Budapestre, az
Eleven Parkba. Első nap kijelöltük a csapatkapitányokat, hiszen egész
héten ügyességi játékokban mérték össze erejüket a gyerekek. A legkisebbek még ovisok, a legidősebbek meg már majdnem végzősök voltak. A
héten igazi családias légkör alakult ki, s még az idő is nekünk kedvezett.
A pénteki napot eredményhirdetéssel zártuk, s mindenki megkapta a jól
megérdemelt fagyiját is. A gyerekek jókedve, öröme tette ismét felejthetetlenné a tábort. Táborvezetők: Sutyinszkiné Simon Ilona és Endrődi Noémi
Ahogy befejeződött a napközis sporttábor, máris jött a következő: a
Barátság 2014 Diáksport Egyesület kis focistáinak tábora harmincnyolc
labdarúgóval. A tavalyi évhez hasonlóan ismét bent aludtunk a tornateremben. Hétfőn
focitornán vettünk részt, ahol ni, karkötőt fonni. A kalácskészítés tudományát szintén ellesmind a négy
ték, a gyerekek madár formájú kalácskát készítettek magukkorosztály (U7,
U9, U11 és nak, amit a sütés után jóízűen elfogyasztottak. Csütörtökön
U13) Tordas és délelőtt katicát ábrázoló hűtőmágnest készítettünk kartonból,
délután pedig agyagoztunk. A maroktálakat a száradás után
Beloiannisz
csapataival ját- kifestettük. Az utolsó napon sem unatkoztunk: ekkor festettük
szott. Sokadik alkalommal vettük igénybe a település kisbuszát – a tanév ki a léghajókat, az agyagedényeket, délután pedig gyöngyöt
során is sokban megkönnyítette helyzetünket, hogy az önkormányzat fűztünk, az ügyesebbek halacskát, a többiek nyakláncot és
karkötőt készítettek maguknak.
jóvoltából számtalan versenyre a falubusszal juthattunk el.
Kedden az Eleven Parkot, míg szerdán az Orczy Kalandparkot hódíKöszönjük szépen a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítványtottuk meg. Csütörtökre kicsit hidegebbre fordult az idő, de ettől függet- nak a felajánlott huszonhétezer forintot, Ráckeresztúr Község
lenül Velencén, a strandon töltöttük az időnket. Este került sor az évad- Önkormányzatának az ötezer forintot, Novozánszki Csabának
záró bankettünkre, ahova minden kedves szülőt nagy szeretettel vártunk. a finom dinnyét, a konténerben dolgozó konyhás néniknek a
Pénteken házibajnoksággal zártuk a hetet.
finom reggeliket és nem utolsósorban a falugazdálkodási kft.
Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzat és az alapítvány dolgozóinak, hogy mindennap finom ebédet főztek nekünk.
anyagi támogatását, a Szent László Falugazdálkodási Kft.-nek, hogy
Nagyon gyorsan teltek az órák, napok, sokszor észre sem
egész héten finomabbnál finomabb ételeket főztek nekünk, Novozánszki
vettük,
és a szülők már jöttek a gyerekekért, akik még éppen
Csabának, hogy minden szükséges alapanyagot beszereztek, elkészítették
ragasztottak,
vagy karkötőt fontak, vagy festettek. Senki nem
úti csomagjainkat, s felajánlottak gyümölcsöt a gyerekeknek. A legnaunatkozott,
hiszen
mindig volt mit csinálni.
gyobb köszönet pedig a kedves Szülőknek jár, akik ott voltak a BozsikDrozdikné Nagy Ágnes Tünde és Gajdó Tímea
tornákon, segítettek elvinni a gyerekeket, s kitartóan szurkoltak s biztatták
őket. Táborvezetők: Drozdikné Nagy Ágnes Tünde, Bendákné Halász Mária
Vélemények a táborról
és
Endrődi Noémi „Élményekkel teli táborban vehettem részt, sok embert megismertem, és majdnem olyan volt, mintha az osztálytársaimmal
lettem volna. …ez a tábor kb. pótolta őket, és köszönöm, hogy
ott lehettem. Ez egy nagyszerű tábor volt. Sok dolgot megtanultam ott. (Virág Dorottya 5. osztályos tanuló – martonvásári
lakos)
„Köszönjük szépen ezt a szép, kreatív és tartalmas hetet!
Emma beszámolói szerint nagyon pontosan, aprólékosan szerveztetek meg minden napot, a gyerkőcök egy percet sem unatkoztak. Tudom, hogy ez nem könnyű kihívás, de Nektek sikerült véghezvinni, hiszen nagy figyelmet szántatok minden résztvevőre. Ezek után már csak egy kérdés maradt hátra... Ugye
jövőre is terveztek valami hasonlót?” (Nové Rita szülő)
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Táncsikerek
A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület és a Mákvirág Tánccsoport
Egyesület egyaránt arany minősítést
kapott a Gyulán megrendezett VIII.
Országos Szenior Táncversenyen.
A Darázsderék csoport Király
Antalné vezetésével az ötletes és látványos rendőrnő koreográfiát mutatta be, s a siker most sem maradt el.
Arany minősítést kaptak a zsűritől.
A Mákvirág Tánccsoport két produkcióval lépett színpadra: rác tánccal és a háremőrök táncával varázsolták el a közönséget. Az arany minősítés mellett megkapták a rendezvény
különdíját is (a bal oldali képen). Az
egyesület elnöke, Radócz József elmondta, továbbra is nagy szeretettel
várják a táncot kedvelőket, csatlakozzanak a csoporthoz.
Gratulálunk mindkét egyesületnek! (RH)

VIRÁG-NYELV 3.
Hajnalka avagy délignyíló
Szemben álltam a nappal. Arccal
a szikrázó reggeli fény felé nem
tudtam annyira összeszorítani a
szemem, hogy ne szűrődött volna
át szemhéjamon legalább egy
picike fény. Aztán engedtem.
Rájöttem, az ember nem dacolhat
a világossággal. Egy csöpp sugárnyi fény, ami beszökik az ember életébe, elég ahhoz, hogy a
lélek kitárulkozzon és megmeneküljön.
A hajnalka rendkívüli virág. Fényéhes. Akár az ember. Vágyik
az első napsugarakra, hogy egészen addig, amíg annak ereje
növekszik, kitárva tartsa szirmait. Egész lénye erre fókuszál, majd
amikor az éltető elem szépen lassan veszít erejéből, ő maga is
becsukódik. Ezért egyes vidékeken úgy is nevezik, hogy
délignyíló. Egy pillanatig nem gondolnám, hogy déli bezárkózása
csüggedés lenne, vagy bárminemű keserű lemondás, sokkal inkább az ellenkezője: magába fordulása telve van reménnyel. Mintha tudná, hogy a sötétségre mindig új hajnal érkezik. Sajnos az
ember, aki a mélypontjain tele van félelmekkel, kételyekkel, sokszor elveszíti ezt a biztos reményt. Fényéhségét elnyomva beletörődik, vagy akár bele is hal egy kis szürkületbe. Ami azonban a
valódi tragédiánk, hogy sok esetben közelebb állunk a sötétséghez; ha úgy tetszik, otthonosabban mozgunk benne, mint a világosságban. A zavarosban halászás, a képmutatások, a pitiáner
hatalmi játszmák emberét pedig egyenesen zavarja a Fény. Mert
ha az igazság „fényre derül”… Nem hiába „fénnyel sebzett árny”nak énekelte meg az embert a kiváló magyar zenekar, az After
Crying. Ám azt hiszem, ha már így áll a dolog, inkább legyünk
Fénnyel sebzettek, mint a sötétbe örökre belehervadók. Inkább
legyünk hunyorgók, mintsem örök világtalanok. Még ha eleinte el
is vakít a Fény, tudnunk kell, hogy értünk van.

Tanulhatnánk a hajnalka „életszemléletéből”. Addig szemlélődik,
amíg a nap az égbolt csúcsára ér. Miért adná alább? Miért szemlélné a csökkenést, ha szemlélheti a növekedést? Éppen ezért ő
maga is rendkívül gyorsan nő. Akár három méter magasságba is
felkúszik. Nem csak napközben, éjszaka is! Bár ő a Fény virága,
ilyen értelemben nem tesz különbséget világosság és sötétség
között. Hiszen a sötétség ideje nem jelenti azt, hogy nem növekedhetünk. Sőt! A nehéz, fénytelen időszakok elképesztő lelki energiát
képesek mozgósítani. Ha azt pozitív irányba állítjuk – mert bennünk él a remény –, akkor győztünk. Akkor sikerül „átnövekednünk”
a sötéten. Sőt, akkor az új hajnali fénysugarakat és a világot már
máshonnan – magasabbról – szemlélhetjük, mint előző nap. A
fényre fókuszált élet azt eredményezi, hogy tudja, mikor mit kell
tennie. Mikor kell kinyílni, és mikor bezárkózni, mikor kell beszélni,
mikor hallgatni, mikor szabad igent mondani, és mikor kötelező
nemet. Tudja, mert a hajnalka a világos és tiszta gondolatok virága.
És talán az sem véletlen, hogy levele szabályos szív alakú. Igen, a
szeretet tudja igazán, mikor mi a helyes. Érdekes, hogy nincs illata.
Nem „reklámozza” önmagát. Nem azért növekszik, hogy felnézzenek rá, de azért sem, hogy ő bárkit is lenézzen.
Ha valaki azt kérdezné; mégis mi a virágunk legfőbb üzenete,
egyszerűen azt mondanám: a jövő. Mert ilyen kizárólagos elköteleződés a Fény felé csakis a jövőért szentelt küzdelem jele lehet. Az
egyértelműnek tűnhet, hogy a sötétségből nem születhet jövő, mert
a sötétség a Fény hiánya: a mindennel szemben a semmi. Mégis
veszélyt jelent, mert ha jól érezzük magunkat, és berendezkedünk
ebbe a sötétségbe, előbb vagy utóbb elhisszük, hogy ilyen a világ.
Ezzel szemben viszont a hajnalka, úgy tűnik, valamilyen titkot
őriz, valamilyen ősi ígéretet rejt: a végső, örök napfelkelte ígéretét.
Ami nélkül nem érthetnénk meg mindennapi küzdelmét, és ami
nélkül ő maga is erejét vesztené. A semmibe oly sokszor belegabalyodó embernek azt üzeni, hogy a világ épp az a hely, ahol a
Fénnyel – így vagy úgy, fájdalmasan vagy fájdalom nélkül, de –
találkoznunk kell. Ha valaki bujkál előle, valójában a jövő elől bujv. v.
kál, ha dacol vele, saját jövőjével dacol.
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Novák József
könyvéből is
tudható, hogy
a mozi gondolata Király
András magánember
személyében
vetődött fel. A végleges, száznegyven személyt befogadó
mozihelyiség és a hozzá tartozó kiegészítő helyiségek
többszöri bővítéssel készültek el. Vályogtéglákat vetettek,
majd következtek az építési munkák. A Hotel Kikelet című
filmmel nyitotta meg kapuit a mozi. 1944 közepéig tartottak előadásokat. Vetítették például a Rákóczi hadnagya,
a Dankó Pista, a Megfagyott gyermek, az Édes mostoha,
a Tóparti látomás, a Halálos
tavasz című
filmeket, s minden film előtt
volt híradó is.
A második
világháború
után újjáépítették a mozit.
Király András
üzemvezető
1945. október
20-án jelentette
be a község
elöljáróságának, hogy a
mozi másnap
megkezdi működését. Villamos energia ekkor még nem volt
a településen, ezért áramfejlesztővel működött a vetítés.
„Mivel községünkben nagy befogadóképességű helyiség nem volt, itt bonyolódott le az ünnepélyek megtartása, valamint az ifjúsági egyesületek, a tűzoltó testület és
az iskola színdarabjainak előadása is” – írja Novák József, s hozzáteszi, hogy a tulajdonos nagy támogatója
volt az egyesületi rendezvényeknek.
1949. augusztus 21-én államosították a mozit. A tulajdonjogot és az üzemelést a helyi földműves szövetkezet
gyakorolta. Petróczki Ferenc lett az üzemvezető, majd
később a régi tulajdonos lett az üzemvezető és a gépész
is. Az 1950-es évek elején a székesfehérvári MOKÉP
vette át, ekkor az üzemvezető Kaplonyi Kálmánné lett, a
pénztáros Király Andrásné, a gépész Király András. Szerdán és vasárnap volt vetítés. Egy időben Szabó Antalné
és Weinrauch Sándorné is volt üzemvezető, Weinrauch
Sándor pedig gépészként tevékenykedett. Az ötvenes
években főként mozgalmi jellegű és propagandafilmeket
vetítettek, ezért igen kevesen látogatták a mozit.
A Király-féle moziban 1986. április 30-án szűnt meg a
filmvetítés.
(Forrás: Novák József: Ráckeresztúr község története
1347–1992)
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A moziról

M

Pier Imre bácsi emlékének Ú

Imre bácsi gyakran jött a könyvtárba, s mindig felidézett egy-egy régi történetet, sőt, javaslatot tett arra is, L
miről írhatnánk a Hírmondóban. Egy alkalommal a T
moziról mesélt.
I
„Van még egy sztorim. A mozi. Kezdem az elején.
1939. szilveszter napján játszották először a Hotel D
Kikeletet. A mozit Király András bácsi építette egye- É
dül. Mégpedig érdekes módon. A Kanális fenekéről
Z
hordta föl talicskával a vályognak való anyagot.
Adták a Gonosz mostohát, adták a Halálos tavaszt s a Ő
Piros bugyellárist. Nagyon sok filmet adtak. S ami érdekesség még, hogy a háború után nem volt villany a faluban.
András bácsi szerzett egy kis áramfejlesztő dinamót, s azzal
működtette. Nem tudom, meddig, de elég sokáig. Mondjuk
ennek az volt a hátránya, hogy nagyon zörgött. De megszoktuk. A másik érdekesség: mikor megindult a mozi, a
gyerekjegy tíz fillér, egy felnőtt jegy húsz fillér volt. – Valamikor az ötvenes években államosították, de továbbra is
moziként működött. Először a Kozma Bözsi, a Víg Ferenc
felesége működtette, aztán az igazgató bácsi, Weinrauch
Sándor és felesége működtette sokáig. Bán néni volt a
pénztáros.
Ha jó filmet akartam nézni, akkor bementem Pestre. Az
Urániában láttam a Fekete zászlóaljat. Jókai Aranyemberét
a Royal Apollóban (akkori Vörös Csillagban). A Szikrába is
elég sokat jártam. Volt a körúton egy kis mozi, a Vesta.
Nem volt nagy mozi, de volt páholya. S ha egy fiú jegyet
vett, a pénztáros megkérdezte tőle, hogy a filmet akarja
nézni, vagy a páholyba akar jegyet akar venni. A Bányász
mozi szintén a körúton volt, ott is többször voltam, meg a
Puskin moziban. Szerettem a premier filmeket nézni. Volt
rá időm, pénzem ugyan kevés.

Turay Ida és Kabos Gyula a Hotel Kikeletben

Hogy én mért emlegetem az András bácsit? A szüleivel
közvetlen szomszédok voltunk. Ha jött hozzájuk András
bácsi, mindig üdvözölte nagyapámat: – Jó napot, János
bácsi! – Szervusz, András fiam – mondta ő.”
Lejegyezte: G. Á.

Gondolatébresztő…
„Néha akkor érintjük homlokunkkal a csillagot, amikor lehajtjuk
fejünk.”

(Vihar Béla)
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Több visszaemlékezésben kegyetlen megpróbáltatásokról
olvashatunk; a bakancsok talpa levált, nem volt élelem, és a
hadművelet egész tartama alatt katonáink a szabad ég alatt
éjszakáztak… November 22-én az ezred I. zászlóalja,
amelyben Molnár István is harcolt, letért az útról, és a
Mehanon állást foglalt, amikor az ellenség az oldalába került; heves tűzharc alakult ki, így kénytelenek voltak visszavonulni. 24-én indulnak tovább. Menetelés és állandó csaták
közepette megfogyatkozva, november 28-án érték el a
Mokra Perina-hegy gerincét.
A 17-esek ezredkönyvében nincs névsor az itt eltemetett hősökről, de valószínűsíthető, hogy Molnár István is ezekben a harcokban halt hősi halált. Unokája
elmondása szerint Szarajevóban temették el. Apai
nagynénjével 1968-ban felkerestek egy helyszínt, ahol
egy öreg platánfától tíz-tizenkét méterre megmutatták
„nagyapja sírját”, rajta egy kopott keményfa kereszttel.
A közelben más sírhelyet nem látott. A kételkedésre ott
és akkor nem volt oka.
Az elfáradt és megfogyatkozott 17-esek a további
menetelések folyamán Siljak Rajac tetőn át a Gornij
Milanovactól északra fekvő hegyekbe jutottak, ahol már
beállt a kemény tél. Ám ekkor december 5-én este a
csapatoknak meg kell kezdeniük az általános visszavonulást.
Ha tíz nappal előbb érkezik a parancs…
év után eldördült egy pisztoly Szarajevóban. A világot felforgató háborúban milliók maradtak a harctereken.
Végül egy száz évet megkésett közlés Molnár István hősi
A pályaudvaron, a búcsúzáskor a katonák azzal haláláról, amit 2016. február 23-án kaptam a Bécsi Hadile„vigasztalták” az otthon maradottakat, hogy pár hét múlva véltárból:
hazajönnek. Ezt hallották a feletteseiktől, így ezt mondták ők
„Molnár István 17-es népfelkelő honvédgyalogezred 3.
is… De a háború szertefoszlatta a jövőt: István három és fél század, közember ütközetben hősi halált halt 1914. novemhónap múlva a szerb fronton, András testvére ismeretlen ber 25-én Szerbiában. Sz.helye: Ráczkeresztúr 1879. sárhelyen halt hősi halált.
bogárdi járás. Római katholikus, 35 éves, nős, földműves.
Molnár István, mivel már volt tényleges katona, a 17-es Feloldozásban részesült. Eltemetve november 25-én,
népfelkelő honvédezredhez vonult, hogy melyik zászlóaljá- Rovnón, Szerbiában. A temetését saját csapata végezte.
hoz, az nem egyértelmű. Haláláról két dátumot találtam az Anyakönyvezte Nagy András, magyar királyi tábori lelkész.
1915. I. 29-én, Bécsben kiadott listán: 1. népfelkelő 17.3. Az elhalálozást igazolta Nagy János őrmester sk. és Sebők
század, meghalt 1914. 11. 25., 2. népfelkelő 17.12. század, Bálint szakaszvezető sk.” Kisfia tízévesen maradt apa nélmeghalt 1914. 11. 27.
kül. A helyszínt kérésemre Molnár Tibor zentai főlevéltáros
A székesfehérvári 17-es népfelkelő ezred I. és II. zászló- azonosította: eszerint a helység „Rovni és Valjevótól 15 kmalját augusztus 11-én Szarajevóba vezényelték, ahová 18-án re nyugatra fekszik”. Ezúton is köszönöm a kutatásomhoz
érkeztek. Feladatuk a Drina menti határ elzárása, megfigye- nyújtott segítségét.
lése, majd a folyón való átkelés volt. Az itt előzőleg lezajlott
Prága Ildikó
két Drina menti csata után, október közepén a hadvezetés a
(Forrás: ráckeresztúri kereszteltek anyakönyve, Sipos Gyula: 17-esek a Világszerbek elleni harmadik támadás megindításáról döntött. háborúban, Osztrák Nemzeti Könyvtár veszteséglisták, Bécsi Hadilevéltár)
Ennek azonban nem kedvezett a csapatok létszáma,
erőnléte, felszerelése és a zord időjárás sem.
Obodnik tetőn (609 m) állást építettek, felderítést végeztek, az ellátmányról gondoskodtak, és november 6-án
megkezdték a nagy támadást. St. Peter elfoglalása után a
szerbek elhagyták állásaikat. A 17-es ezred vesztesége
két tiszt, a legénységből negyven halott és százhúsz sebesült. November 9-től 16-ig folytatódott a menetelés, az
ellenség visszavonult. Valjevón áthaladva Veliko Brodra
érkeztek (220 km). November 21-éig itt maradtak. A folyamatos havazás és a hideg ellen földkunyhókba húzódtak. Erős menetekben, nagy sárban haladtak előre, körülöttük mindenütt hó lepte a tájat.

Molnár Istvánt 1879. szeptember 20-án keresztelték szülei,
Molnár István és Király Anna, mindketten ráckeresztúriak,
akiknek 1895-ig öt kislányuk és két fiúk született, az ezután
születettekről nincs adatom. Molnár István a Nagy Háború
hősi halottja, akinek öccse, András is elesett. Ők Európa sok
ezer katonatemetőjének valamelyikében nyugszanak, mára
jeltelenül.
István 1902. január 25-én – a tényleges katonai szolgálat
után – a kismarton-pusztai (régen Ráckeresztúr része volt)
Juhász Katalint vezette az oltár elé. Néhány boldog, békés
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A pécsi planetárium

Augusztusi éjszakán sokan ábrándozva, vágyakozva vagy épp
reménytelenül szemlélik a csillagos égboltot, megválaszolatlan
és megválaszolhatatlan kérdésekre keresve magyarázatot. Az
égi világhoz mítoszok, népi hiedelmek kötődnek, s a naprendszer számos titkot rejt. A kis hercegtől jól tudjuk, hogy az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagok. Akik úton járnak,
azoknak iránymutatók az égbolton ragyogó fények, másoknak
pedig nem mondanak semmit. A csillagok többnyire hallgatnak, de akad közöttük olyan is, amelyik nevetni is tud. Csilingelő, csengő kacagással.

„A Balaton ábránd és költészet”

Ha szeretnénk közelebb kerülni a bolygókhoz, csillagokhoz,
látogassunk el a pécsi planetáriumba, amely a Zsolnay Kulturális Negyedben található. Az egyszerre negyvenöt érdeklődő
befogadására alkalmas létesítményben számítógéppel vezérelt vetítőberendezés százhatvanöt fokban jeleníti meg az
égbolt látványát a nyolc méter átmérőjű kupolán. A modern
digitális planetárium oktatási célokat is szolgál.
Magyarországon korábban csak Budapesten és Kecskeméten volt nyilvánosan látogatható digitális planetárium, a
pécsivel és a bakonybéli Pannon Csillagdával együtt most már
négy „égbolt-színház” közül választhatunk. Augusztusban
azonban szabad szemmel is kémlelhetjük az eget, s ha hullócsillagot észlelünk, ne feledkezzünk el titkos vagy kevésbé
titkos kívánságainkról…
(gá)

A fővárosból indulva vonattal a Budapest–Nagykanizsa
vonalon a déli parton utazhatunk; az északi part települései
Tapolca irányában érhetők el. Szinte minden településen
érdemes lenne megállni és körülnézni, hiszen – ahogyan
Eötvös Károly írja – „a Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös
magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó
reménység a jövőre. Se mérnök, se tudós, se állatbúvár azt
igazán felismerni sohase lesz képes. Utazó kell ahhoz.”
Valamennyi települést felsorolni lehetetlenség, ám a
nevezetesebbek közül íme néhány. Balatonakarattyán vészelte át a második világháború viharát családjával együtt
Kodolányi János író, s a háború után itt születtek monumentális biblikus témájú regényei, az Égő csipkebokor, az Én
vagyok, az Új ég, új föld, s itt írta utolsó regényét, a Vízválasztót is. Néhány kilométerrel távolabb, Balatonfüreden Jókai
Mór nyaralóját érdemes felkeresni, Badacsonytomajban
Kisfaludy Sándor és felesége egykori lakhelyét, a Szegedy
Róza-házat, s Tapolca, Batsányi János szülővárosa is sokféle
élményt kínál.
Ha a Balaton déli partját választjuk, akkor az első állomás Balatonszárszó lehet, s természetesen a József Attila
Emlékmúzeum. De szorosan kötődik e településhez Rónay
György is, aki gyerekkorától kezdve minden nyáron megfordult itt. Balatonszemes nevezetessége a már idézett Eötvös
Károly nyaralója.
Balatonbogláron a gömbkilátó várja a turistát, Tihanyban a bencés apátság, a visszhang és a levendula. Siófokon
ásványmúzeum, rózsakert, víztorony, Balatonedericsen
Afrika Múzeum és állatkert. A magyar tenger és környéke
megunhatatlan!
(g)
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Fűszernövények tartósítása

Gyümölcskocsonya

Mélyhűtő: (pl. zsálya, rozmaring) a vastagabb, nem
nagyon lágy levelű fajtákat lehet fagyasztani. A leszedett zsályaleveleket vagy rozmaringágakat egyszerűen
tegyük be a fagyasztóba. Felhasználni még fagyosan is
lehet, de pár perc alatt szobahőmérsékleten kiolvadnak
és nem esnek össze. Petrezselymet és kaprot finomra
vágva kis dobozban egész évben tarthatunk a mélyhűtőben, azt közvetlenül a fagyasztóból kivéve lehet felhasználni, kiolvasztani nem érdemes.
Szárítás: (bazsalikom, oregano, majoránna, kakukkfű, stb.) a
lágyabb levelű fűszernövényeket könnyen és gyorsan lehet
szárítani. Akkor szedjük le, amikor hajtásaikon az első virágok kinyíltak, ugyanis ekkor tartalmazzák a legtöbb illat- és
zamatanyagot, illóolajat. A hajtásokat kötegekbe kötjük, ha
porosak, lemossuk, s a kötegeket árnyékos, szellős helyen
felakasztjuk száradni. Hat-nyolc napnál tovább ne hagyjuk a
szabadban a kötegeket, mert rovarok költözhetnek beléjük
és beporosodhatnak. Közvetlen napsütés hatására az illóolajak elbomlanak, így ne tegyük a napra a szárítani kívánt fűszernövényeket.
Fűszervaj: ezt bármelyik fűszerrel meg lehet csinálni, a kiválasztott fűszernövényt vágjuk finomra, és keverjük ki lágy
vajjal, mehet jégkockatartóba és be a fagyasztóba. Hónapokig fölhasználható sült húsokra, halakra, ragukba.
Fűszerolaj: egy semleges ízű olajjal össze kell turmixolni a
kiválasztott fűszert, összemelegíteni, majd átszűrni. Formás
üvegekbe töltve akár csodaszép gasztroajándék is lehet.
Fűszersó: nem kell hozzá más, mint a kiválasztott fűszer és
jó minőségű tengeri só. Ha előtte megszárítjuk a fűszernövényt, akkor csak össze kell keverni a sóval, és már lehet is
üvegekbe zárni őket. Ha frissen keverjük össze, akkor egy
napra terítsük ki a fűszeres sót egy tálcára, és csak ha megszáradt, akkor töltsük be üvegekbe. Négy ág rozmaring apróra vágott levelei mellett egy citrom reszelt héját is keverjük
tíz dekagramm sóhoz, morzsoljuk jól össze, és szárítás után
töltsük üvegekbe.
Fűszeres cukor/cukorszirup: Az édes ízekhez illő fűszerekkel kristálycukrot is ízesíthetünk a sóhoz hasonlóan.
Menta, citromfű, de akár egy rozmaringos cukor is izgalmas
lehet egy desszert tetején. Azonos mennyiségű cukor és víz
összeforralásával készítsünk cukorszirupot,
amibe
tegyünk menta/citromfűleveleket,
hagyjuk benne
kihűlni,
majd szűrjük
le és már
kész is a házi
szörp, ami hideg vízzel hígítva limonádé vagy koktél ízesítőjeként kiváló.
Jégkockába zárva: Egy-egy menta- vagy citromfűlevelet
tegyünk a jégkockatartó rekeszeibe, töltsük fel vízzel, és úgy
fagyasszuk le. Koktélokba, limonádéba az így ízesített jégkocka bármikor jól jöhet. Csodaszép lesz tőle az ital is. Egyegy szem ribizli, áfonya vagy málna is mehet a zöld levélkék
mellé, és akkor még látványosabb lesz.
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„A gyümölcskocsonyát gyors tűzön, hirtelen kell főzni, habját
folyton szedni, hogy szép tiszta legyen. Ha sűrűsödni kezd,
többször megnézzük, jó-e. A kocsonyához lapos, kis poharakat használjunk, a kész kocsonyát forrón ezekbe öntjük, a
kamrában másnapig állani hagyjuk, tetejébe rumba vagy
tiszta borszeszbe áztatott pergament papirost vágunk, és
efölött jól bekötjük. A gyümölcskocsonyákat süteményekhez
és tésztákhoz használják. Kocsonyát leggyakrabban almából,
körtéből, egresből, alma és körtéből vegyest szoktak készíteni. A hullott, másodrendű almát tisztán megmossuk, a hibás
részeket kivágjuk, de a magházat és a héját meghagyjuk. A
feldarabolt almára annyi vizet töltünk, hogy befödje. Puhára főzzük,
de nem kavarjuk, csak többször felrázzuk, hogy oda ne
égjen. A puha almát szitára
töltjük, míg leve át nem folyt.
Azután szűrő papíron vagy
flanell-zacskón átszűrjük.
Minden kilogramm léhez
kilencven dekagramm cukrot
mérünk, és vele addig főzzük, míg megsűrűsödött.
Ekkor üvegbe töltjük, és másnap rumos papírral befödve pergamenpapírral bekötjük. Pompás kocsonya készül ily módon az egresből, földi szederből, körtéből, almából vegyesen, ribiszkéből és
birsből. A kocsonya készítésénél felmaradó gyümölcshúsból jó íz
készíthető.” (Részlet egy 1913-ban kiadott könyvből)
Citromos almakocsonya
Hozzávalók: 4 kg alma, 2 citrom, 2,5 kg kockacukor
Pucoljuk meg az almákat, szeleteljük fel, engedjük fel vízzel, és
facsarjunk bele egy citromot. Pároljuk meg az almákat, majd
szűrjük le. Az almalevet főzzük fel, és rotyogtassuk, amíg sűrű
nem lesz. Ekkor tegyük bele a másik citrom héját két percre,
majd vegyük ki. Ezután kanalazzuk befőttesüvegekbe, rakjunk
bele a citrom héjából, hagyjuk kihűlni, és végül zárjuk légmentesen. (Forrás: www.izletes.hu)

BANANAS-KONCERT
A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség
a templombúcsú alkalmából jótékonysági
koncertet szervez a templomkertben.

Időpont: 2016. szeptember 17.,
szombat, 19 óra
A belépés ingyenes!
Adományokat szívesen fogadunk.
A bevételt a helyi karitász a rászorulók
megsegítésére fordítja.

Mindenkit szeretettel várunk!

2016. augusztus
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Különleges humor, sajátos mesevilág

Ráckeresztúr Község Önkormányzata és a községi könyvtár „Az öröm vagy te, Sport” címmel Lázár Ervin prózájában, életében meghatározóak a gyerirodalmi és rajzpályázatot hirdet óvodások- mekkori emlékek, édesapja könyvgyűjtő szenvedélye. Az
író különleges mesevilágot teremtett, melynek szimbólunak és általános iskolai tanulóknak.
mai szülőföldjéről eredeztetheIRODALMI PÁLYÁZAT
tők. A Négyszögletű Kerek Erdő
megálmodója
Alsó-RácegresA pályázat korcsoportjai:
pusztán nevelkedett (vagy aho1. 1–2. osztályosok
gyan ő nevezte: Rácpácegresen),
2. 3–4. osztályosok
ahol apja uradalmi intéző volt.
3. 5–6. osztályosok
„Egy világvégi kis pusztán nőt4. 7–8. osztályosok
tem föl. Ma is váltig állítom, eszTémakörök:
ményi hely lehet egy ilyen termé• Írj verset, mesét vagy elbeszélést, amely- szet közeli falucska, a maga biztonságot adó bensőségességével,
ben szerepel a sport!
lakóinak közvetlenségével. Telje• Mutasd be kedvenc sportágadat!
sen természetes volt, hogy a gyerekek ismerték a növé• Mutasd be kedvenc sportolódat!
• Fogalmazd meg, milyen lenne az olimpiai nyeket és az állatokat. A felnőttek is meséltek egymásnak, táncoltak, zenéltek. Ezek az élmények együttesen
dobogón állni!
számomra elengedhetetlen előfeltételei voltak alkotói
• Írj a legemlékezetesebb sportélményedről!
munkám indulásának. Alsó-Rácegrespusztán nem volt
Kérjük, a pályamunka terjedelme ne haladja
iskola, bolt, villany, s még köves út sem vezetett oda. A
meg a két A4-es oldalt. A pályázatot e-mailben
szüleim nem akarták, hogy naponta öt kilométert gyaloés személyesen is beadhatjátok. Kézzel vagy goljak, ezért az iskolaéveim alatt keveset voltam otthon.
géppel írt pályázatokat egyaránt elfogadunk.
Rokonoknál laktam, majd a középiskola ideje alatt egy
A legjobb pályamunkák megjelenhetnek a bentlakásos intézményben. Ezért nagyon megnőtt száRáckeresztúri Hírmondóban.
momra az otthon becse” – nyilatkozta egy interjúban.
Lázár Ervin írásai nem csak a gyerekek körében népBeküldési határidő:
2016. szeptember 26., hétfő, 16 óra szerűek. Meséit, novelláit valamennyi korosztály szívesen
olvassa, egy-egy meseregénye az iskolai tananyagnak is
E-mail cím: wakonyvtar@gmail.com
része. Sajátos humora és világlátása teszi még vonzóbbá
novelláit, meseregényeit.
(G)

RAJZPÁLYÁZAT

A pályázat korcsoportjai:
1. Óvodások
2. 1–2. osztályosok
3. 3–4. osztályosok
4. 5–6. osztályosok
5. 7–8. osztályosok
A pályázat témája kötetlen – a lényeg, hogy a
gyerekek örökítsenek meg egy-egy szép pillanatot, ami a sporthoz kötődik. Lerajzolhatják
kedvenc sportolójukat, bemutathatják kedvenc
sportágukat
vagy
emlékezetes
sportélményüket. A rajz minimum A4-es méretben
készüljön. A pályázók bármilyen rajzeszközt
használhatnak. A rajzhoz mellékelhető néhány
soros fogalmazás arról, mit ábrázol a kép.

A rajzokat személyesen a könyvtárban
lehet leadni nyitvatartási időben
2016. szeptember 26-ig a pályázó
nevével, életkorával együtt.
Az eredményhirdetésre előreláthatóan
2016. október elején kerül sor.

A legjobbak minden korcsoportban
vásárlási utalványt nyernek.

Tisztelt Olvasóink!
A könyvtár augusztusban
szombatonként zárva tart.
Köszönjük megértésüket!

Szüreti felvonulás és bál
Ráckeresztúron
A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány

2016. október 8-án,
szombaton
tartja a községünkben hagyományos
szüreti felvonulást és az azt követő
szüreti bált.
Tisztelettel kérjük, aki szeretné fogadni
iskolás táncosainkat, jelezze a
06-20/542-7616 telefonszámon.
Előre is köszönjük
együttműködő segítségüket.
Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány Kuratóriuma
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SKANDINÁV
REJTVÉNY
(Forrás: skandomata.hu)

Augusztus 12. – A fiatalok világnapja ● Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nevezte ki augusztus
12-ét a fiatalok nemzetközi napjának. A világnap célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, kötelességeikre, valamint a nehézségekre, amelyekkel a mai társadalomban találkoznak. Az idei ifjúsági világnap mottója: „Fiatalok és klímaváltozás: ideje cselekedni”. Az UNESCO főigazgatója, Macuura
Kóicsiró a nemzetközi nap alkalmából kiadott üzenetében hangsúlyozta, a fiatalok egyre jelentősebb szerepet játszanak a klímaváltozás kihívásaira adandó válaszok megfogalmazásában és a
fenntartható fejlődés támogatásában. Az UNESCO-főigazgató üzenetében minden fiatalt sürget
és bátorít, hogy kreativitását, energiáját és dinamizmusát „mozgósítsa” e globális küzdelemben.

A rejtvényben két
magyar olimpiai bajnok nevét rejtettük el.
Kik ők és milyen
sportágban versenyeztek?
A megfejtés beküldésének határideje:
2016. szeptember 6.,
kedd, éjfél.
A 2016. júliusi rejtvény
megfejtése: Árpád-házi
Szent Kinga, Lengyelország és Litvánia
védőszentje. Tizenhét
helyes megfejtés érkezett. A három szerencsés nyertes: Herkli
Istvánné,
Madai
Ármin, Szabó Zsoltné
Simon Zita.
A nyeremények a
könyvtárban vehetők
át nyitvatartási időben.
Minden megfejtőnek
gratulálunk!

HOLLÓHÁZA
Nemcsak a porcelánjáról híres az ország legészakibb
pontján fekvő, nyolcszázhúsz lelkes település, hanem
arról is, hogy itt, az ezeregyszáz kilométer hosszú
Országos Kéktúra keleti végpontján található a 0
kilométert jelző kő, mellette Sárossy Tibor szobrászművész alkotása, a Korsós lány. A közeli domboldalon Csaba László építész tervei alapján épült
fel 1967-ben a különös formájú, sátorra emlékeztető római katolikus templom, melyet Szent
László tiszteletére szenteltek fel. – Hollóházán 1777-ben szlovák telepesek alapítottak üveghutát,
ami a mai gyár elődjének tekinthető. A XIX. században az üveghutát kőedénygyárrá alakították
át, majd 1956-tól fokozatosan tértek át a porcelángyártásra. A hollóházi porcelán messze földön
híres. A település a Zempléni-hegységben található, a Zempléni Tájvédelmi Körzethez tartozik.

Szent László-templom ● A hatvanas években ritkán épülhetett
templom, de Hollóházán a porcelángyár bővítése miatt el kellett bontani a régit, és az állam finanszírozta az új építését. „A hajó és a
szentély közötti nyíláson érkező fényzuhatag transzcendenssé teszi a
feszületet és az oltárt. A liturgikus tér már a II. vatikáni zsinat előírásai
szerint készült. A feszület Somogyi József munkája, a ferde oldalfalra
ültetett konzolokon Kovács Margit stációi láthatók. Ilyen alkotás csak
különlegesen kedvező körülmények egybeesése mellett jöhetett létre.
(…) A falu közössége a kezdeti idegenkedést követően egy idő után
már sajátjának tekintette a templomot. (…) Az eltelt évtizedek alatt a
kopár domboldalra kiültetett fák megnőttek, a templom ma az erdő
ölelésében áll” – olvasható Erő Zoltán építész érzékletes leírásában.

2016. augusztus
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Olimpiai
érdekességek
Rio de Janerio az
első dél-amerikai
város, ahol olimpiát
rendeznek augusztus 5. és 21. között.
A 2016-os nyári
olimpia megrendezésére pályázott
még Madrid, Chicago és Tokió is. Várhatóan kétszázhat ország sportolói vesznek majd részt a játékokon, ami rekord.
Dél-Szudán és Koszovó most először küld sportolókat.
Huszonnyolc sportág szerepel az olimpia műsorán: asztalitenisz, atlétika, birkózás, cselgáncs, evezés, golf, gyeplabda,
íjászat, kajak-kenu, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, lovaglás, műugrás, ökölvívás, öttusa, rögbi, röplabda,
sportlövészet, súlyemelés, szinkronúszás, taekwondo, tenisz,
tollaslabda, torna, triatlon, úszás, vitorlázás, vívás, vízilabda.

Kezdődik a pontgyűjtés
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A Megye II.-ben 2×16 csapat részvételével rajtol az új szezon. Az
MPF Ráckeresztúr csapat az Agárdi Termál csoportban szerepel,
ellenfelei: Adony, Besnyő, Enying, Iváncsa IIBeloiannisz, Káloz, Kisláng, LMSK Cobra Sport,
Nagykarácsony, Nagylók, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Sárbogárd II., Seregélyes, Soponya, Szabadegyháza. A csapat új edzővel vág neki a 2016–2017es idénynek: Fülöp János a Pusztaszabolcs csapatától érkezett Ráckeresztúrra. Az első felkészülési mérkőzést július közepén az Adony ellen játszották.
Július 31-én a Fejér Megyei Kupában Gyúró ellen
2–2-es döntetlent ért el a csapat. A szabályok értelmében
az alacsonyabb osztályban játszó Gyúró jutott a következő
fordulóba.
Az őszi szezon menetrendje:

augusztus 13., 17:00 MPF Ráckeresztúr–Seregélyes
Érmek ● Az olimpián háromszázhat aranyérmet osztanak ki.
augusztus 21., 17:00 Rácalmás–MPF Ráckeresztúr
Az érmek egyik oldalát egy babérlevéllel övezett szemaugusztus 27., 17.00 MPF Ráckeresztúr–Pusztaszabolcs
szimbólummal díszítették. A másik
szeptember 4., 16.30 Nagylók–MPF Ráckeresztúr
oldalon a hagyományoknak megfeszeptember 10., 16.30 MPF Ráckeresztúr–Nagykarácsony
lelően Niké istennő, a Panathinaiko
szeptember 18., 16.00 LMSK Cobra Sport–MPF Ráckeresztúr
stadion és az Akropolisz látható. Az
szeptember 24., 16.00 MPF Ráckeresztúr–Adony
érmek súlya ötszáz gramm, higanyt
október 1., 15.00 Szabadegyháza–MPF Ráckeresztúr
nem tartalmaznak. Az ezüst- és a
október 8., 15.00 MPF Ráckeresztúr–Sárbogárd II.
bronzérmek harminc százalékban
október
15., 14.30 Besnyő–MPF Ráckeresztúr
újrahasznosított anyagokból, példáoktóber
22., 14.30 MPF Ráckeresztúr–Soponya
ul elektronikai hulladékból készüloktóber
30.,
13.30 Enying–MPF Ráckeresztúr
tek. Az érmek szalagjainak alapanyaga műanyag palack. A
november
5.,
13.30 MPF Ráckeresztúr–Kisláng
medáliákat tartó díszdoboz brazíliai freijó fából készült.
november
13.,
13.30 Iváncsa II-Beloiannisz–MPF Ráckeresztúr
A paralimpiai játékok érmei különleges fejlesztéssel jöttek
november
19.,
13.00 MPF Ráckeresztúr–Káloz
létre, ugyanis található bennük egy speciális eszköz, amely
hangot ad, ha rázzák, így a látássérült sportolók is tudják, Az U19-es csapat az OSZ-CAR csoportban szerepel:
augusztus 13., 10:00 Vál–MPF Ráckeresztúr
hogy arany-, ezüst- vagy bronzérmet tartanak a kezükben. Az
augusztus
21., 10:00 MPF Ráckeresztúr–Pátka
aranyérem a leghangosabb, a bronz a leghalkabb.
augusztus 27., 10.00 Fehérvárcsurgó–MPF Ráckeresztúr
Vinicius és Tom, az olimpia
szeptember 3., 10.00 MPF Ráckeresztúr–Kőszárhegy
és paralimpia kabalafigurái
szeptember 10., 10.00 Szabadbattyán–MPF Ráckeresztúr
a világ ötödik legnagyobb orszeptember 17., 10.00 Pákozd–MPF Ráckeresztúr
szágának flóráját és faunáját
szeptember 24., 10.00 MPF Ráckeresztúr–Videoton Baráti Kör
szemléltetik, kialakításukban
október 1., 10.00 Nádasdladány ’A’–MPF Ráckeresztúr
pedig a pop-art és az animácioktóber 8., 10.00 MPF Ráckeresztúr–Bakonycsernye
ós filmek játszottak közre. Az
október 15., 10.00 LMSK Cobra Sport–MPF Ráckeresztúr
olimpia jelképe egy sárga macskára emlékeztet, míg a
október 22., 10.00 MPF Ráckeresztúr–Bodajk
paralimpia figurája egy kék-zöld, falevél-frizurás teremtmény.
október 29., 10.00 Etyek–MPF Ráckeresztúr
A neveket Vinicius de Moraes és Tom Jobim brazil zenészek
november 5., 10.00 MPF Ráckeresztúr–Pázmánd
emlékére adták.
november 12., 10.00 Mány–MPF Ráckeresztúr
Magyar résztvevők ● Több mint százötven magyar sportonovember 19., 10.00 MPF Ráckeresztúr–Csór Truck-Trailer
ló versenyez Rióban. Az olimpia megnyitó ünnepségén a Az öregfiúk csapatának őszi programja:
kardvívó olimpiai bajnok, Szilágyi Áron viszi a magyar zászlót.
augusztus 27., 17.00 Adony–Ráckeresztúr
A következő sportágakban vagyunk érdeszeptember 3., 16.30 Ráckeresztúr–Ercsi Kinizsi
keltek: asztalitenisz, atlétika, birkózás,
szeptember 10., 16.30 Pusztaszabolcs–Ráckeresztúr
cselgáncs, evezés, hegyikerékpár, kajakszeptember 17., 16.00 Ráckeresztúr–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
kenu, műugrás, ökölvívás, öttusa, sportlöszeptember 24., 16.00 Baracs–Ráckeresztúr
vészet, súlyemelés, szörf, tenisz, tollaslaboktóber 1., 15.00 Ráckeresztúr–Seregélyes
da, torna, triatlon, úszás, vitorlázás, vívás,
október 8., 15.00 Dunaújváros PASE–Ráckeresztúr
vízilabda. A paralimpián tizenegy sportágoktóber 15., 14.30 Ráckeresztúr–Beloiannisz
ban harminckilenc versenyző képviseli a
október 22., 14.30 Baracska–Ráckeresztúr
magyar színeket. A megnyitón, szeptember 7-én a hetedik
október 29., 14.30 Ráckeresztúr–Sárosd
paralimpiáján részt vevő, Ráczkó Gitta viszi a magyar zászlót.
november 5., 13.30 Martonvásár–Ráckeresztúr
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Gyógyír a léleknek

verspatika.wordpress.com ÚTRAVALÓ ÜZENET

Az internet átláthatatlan világában nehezen igazodik el az
ember, ezért nem meglepő, hogy olykor olyan gyöngyszemek kerülnek a szeme elé, amikre nem is számított. Rengeteg értékes és tartalmas blog létezik, ilyen például a
Verspatika is, amelynek alcíme: „verbális simogatás a
léleknek”. A készítő nagyon röviden határozza meg a
Verspatika lényegét: „Hiszem, hogy az irodalom olvasása kiteljesít, röptet és gyógyít. Ez a blogom küldetése.”
Az oldalt 2 738 718 látogató tekintette meg eddig. Klasszikus és kortárs
alkotásokat egyaránt találunk itt. Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály
költeményei mellett olvashatunk Kosztolányitól, József Attilától,
Reményik Sándortól, Ágh Istvántól, Szabó Magdától, Rakovszky Zsuzsától. Dalszövegek is bekerültek a válogatásba, például Adamis Anna,
Bereményi Géza és Sztevanovity Dusán jól vagy kevésbé ismert gondolatai. A legnépszerűbbek közé tartozik a Radnóti Miklós Bájolója, Szabó
Lőrinc Nyár, Móra Ferenc A szív című költeménye és Weöres Sándor
nyolcsorosa, A társ:
Keverd a szíved
napsugár közé,
készíts belőle
lángvirágot,
s aki a földön
mellén viseli
és hevét kibírja,
ő a párod.
A Verspatika gyűjteménye idén márciusban frissült utoljára, azóta nincs
újdonság, de az eddig föltöltött költemények között bátran válogathat az
érdeklődő, hiszen szebbnél szebb, lélekemelő gondolatok sorakoznak az
oldalon. Mint például Tóth Árpád Arany felhő című verse:
Arany felhő az égen,
Hova száll, hova száll?
Fekszem az esti réten,
A füvön, a setéten.
Hallgat a táj.
Arany felhő az égen,
Tova száll, tova száll.
Egy szív az esti réten,
A füvön, a setéten,
Hallgatva fáj.

„Akár egy házról van szó, akár
a csillagokról, akár a sivatagról:
ami széppé teszi őket, az
láthatatlan.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó
Ráckeresztúron készült. Kérdés,
hogy pontosan hol.
A megfejtéseket személyesen
is leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik
a következő e-mail címre:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Határidő:
2016. szeptember 6., kedd, éjfél

Előző havi játékunk megfejtése: a
könyvtár
homlokzatán
lévő zászló.
Tíz
helyes
megfejtés
érkezett,
a
nyertes:

Szabó Loren
Deniza.
S ha netán elfogynak a Verspatika medicinái, az interneten biztosan található még számtalan olyan blog, szövegtár vagy akár a Magyar Elektronikus Könyvtár (www.mek.oszk.hu) gyűjteménye, ahol bánatunkat, csalódott- Gratulálunk!
ságunkat a líra segítségével enyhíthetjük. Érdemes böngészni, búvárkod- A nyeremény
ni, hiszen aki keres, talál!
■ a könyvtár-

Fűnyírást, fűkaszálást, bozótvágást vállalunk!
Hívjanak bizalommal! 06-25/454-095
Szent László Falugazdálkodási Kft.

ban vehető át
nyitvatartási
időben.
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