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MOCSAI KATALIN:
Fájnak az őszi éjszakák
Fájnak az őszi éjszakák.
belém marnak a sötéten
csöpögő érzések.
Félek!
Mellettem utak futnak el
telve reménnyel, hogy majd
megérkeznek valahová.
Fájnak a szeptemberi szelek.
Nem látható napok haladnak el,
ablakomra követ dobva.
Arcomba csap kacagva a szél.
Keresem a Reményt, de nem
találom, pedig itt van,
de fél.
Fájnak a nélküled töltött órák.
Rám teríti gúnyos mosolyát a
CSEND.
Valami elveszett!
Talán a távolságba fulladó
ölelések melege suhant el a
végtelen júniusi éjszakán.
Szólj rám!
Mondd, hogy itt vagy, és
nem hagysz el soha!
Mondd, hogy kell a meleg,
mely mellettem fogad!
Szeress! – mert fájnak az őszi
éjszakák…

Fő az egészség! – Miért olvassunk mesét?

(2000)

Múltidéző – Régi búcsúk

Egyedülálló évkezdési támogatás
Felújítás az óvodában
A Szív Csücske-táborról
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KERESZTÚRI KISOKOS – FONTOS CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Szent Kereszt Gyógyszertár

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

(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.

Gyógyszertári ügyelet
szept. 29., 30.: Ercsi 06-25/505-790
okt. 6., 7.: Martonvásár 06-22/569-146
okt. 13., 14.: Ráckeresztúr
okt. 20., 21.: Ercsi
okt. 22., 23., 27., 28.: Martonvásár
nov. 1., 2., 3., 4.: Ráckeresztúr

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.;

25/455-804)

Háziorvos:
Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva
Mindkét körzet közös rendelési ideje:
Hétfő: 9.00–15.00
Kedd: 9.00–15.00
Szerda: 9.00–15.00
Csütörtök: 9.00–15.00
Péntek: 8.00–12.00
Terhes- és csecsemő-tanácsadás ideje:
Szerda: 8.00–9.00
Csütörtök: 8.00–9.00
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

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

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361

Falugazdász – Bodnárné Jávori Tímea

06-70/199-2773

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

Fogorvos – dr. Rózsás Diána
06-20/389-0278
Hétfő, szerda: 14.00–19.30
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00
Gyermekfogászat: kedd: 8.30–12.30
Fogorvosi ügyelet: 06-20/250-8583

Védőnői szolgálat
I. körzet: Peszter Zsuzsanna
06-20/852-0351;
e-mail: rackeresztur.vedono@gmail.com
II. körzet: Farkasné Vancsura Ildikó
06-20/225-1820; e-mail:
vedono.rackeresztur@gmail.com

Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János
tér 31.) Telefon: 06-25/455-806 (Szent János téri épület), 06-25/455-823 (Hősök téri
épület). E-mail: alsosuli@rackeresztur.hu
RÁCKERESZTÚRI MOSOLY ÓVODA (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.)
Telefon: 06-25/455-824; 06-20/852-0342; e-mail: mosolyovoda@rackeresztur.hu
Étkezés lemondása és rendelése reggel 8 órától 10 óráig: 06-20/852-0332
Posta (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819. Nyitva tartás:
hétfő−péntek: 8.00−12.00; 12.30−16.00 (ebédidő: 12.00−12.30)
Takarékszövetkezet (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5.)
Telefon: 25/455-074; 30/435-7047. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök:
7.30–15.30, szerda: 7.30–16.30, péntek: 7.30–14.30 (ebédidő: 12.00–12.30)

06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpont- A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői ● Vízszolgáltatás: Jordán Géza
06 -3 0/ 5 98 -1 2 69 ; C s a t o r n a sz o l g á l ta t á s:
Sm igo l Lá sz ló
egyeztetés szükséges!

Orvosi ügyelet

06-30/819-5607, Gondi Géza 06-30/868-2293

Készenléti sürgősségi ügyelet
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuHibabejelentő: 06-80/533-533
álisan rendelő háziorvos.
Sürgősségi betegellátás
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács Krisztián,
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 Vásári Dénes: 06-20/210-5166 – Polgárőrség: 06-70/211-6424
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnaMENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
pokon: Ercsi Egészségügyi Központ
(Esze T. u. 14., 06-25/492-021)

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

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!

Huszonhat év
szolgálat

Szerkesztői levél

Petrik Tiborné Marikát jól
ismerik a településen, hiszen több mint negyed
századon át, egészen pontosan huszonhat évig tevékenykedett fogorvosi aszszisztensként. Kedvességét,
szerény mosolyát, együttérzését sokan megtapasztalták. Marika Ráckeresztúron
született, itt járt általános
iskolába, majd a fővárosban, egészségügyi szakiskolában tanult tovább. Dolgozott a SOTE Tömő utcai
szemklinikáján, majd a BM Korvin Ottó Kórházában,
az egészségügyi alkalmasságot vizsgáló osztályon.
Három gyermeke született, s amikor az ikrek 1992ben óvodába mentek, Marika a ráckeresztúri fogorvosi
rendelőbe került Ürmösi Gyöngyi doktornő mellé. Később dr. Sevella Mária asszisztense lett, majd egy budapesti magánrendelőben dolgozott. 2016. május 1-jétől a
Jenei Fogászat alkalmazottja lett, s továbbra is fáradhatatlanul látta el feladatait, bármelyik orvos rendelt is a
korszerűen felszerelt rendelőben.
Idén augusztus elsejétől Marika mint friss nyugdíjas
másféle feladatokra koncentrál. Hamarosan unokái
születnek, szeretne mindennap legalább egy órát olvasni, s a ház körüli teendők sem fogynak el soha.
Köszönjük Petrik Tiborné Marikának több mint két és
fél évtizedes ráckeresztúri szolgálatát, s kívánunk jó
egészséget, sok örömet, nyugalmas napokat családja
körében.

gá

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
ÉS KOSZORÚZÁS
2018. október 23.,
kedd, 10.00
Tornacsarnok
Közreműködnek a Ráckeresztúri
Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói
Az ünnepi műsort követően
koszorúzás a Hősök kertjében

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Ötéves a Ráckeresztúri Hírmondó. Az évforduló mindig
alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk, számvetést
készítsünk; hogy végiggondoljuk, mi okozott gondot,
mi jelentett örömet. Honnan indultunk, merre haladunk, min kell és lehet változtatni.
Ha emlékeznek, az első lapszámban azt írtam: a
Ráckeresztúri Hírmondó „Arról szól majd, mi történik itt,
Ráckeresztúron, ahol élünk. Vagy mi történik máshol,
ahol ráckeresztúri gyerekek, felnőttek versenyeznek,
szerepelnek, táboroznak, kirándulnak, színházi előadást
néznek vagy éppen zarándoklaton vesznek részt.”
Visszatekintve: mindez megvalósult. Szinte minden
lapszámban olvashattak híreket az óvodai és iskolai
eseményekről, a civil szervezetek rendezvényeiről, sikereiről is rendszeresen beszámoltunk. Bemutattuk a
településen élő tehetséges fiatalokat, a különleges hobbit űző vagy szakterületükön példaértékű munkát végző felnőtteket.
A települést érintő változásokról, fejlesztésekről,
pályázati sikerekről is hírt adtunk; s minden évben tudósítottunk a Keresztúrok találkozójáról és a diáktalálkozókról is. Az újranyílt könyvtár külön rovatot kapott,
hiszen a kultúrát őrizni fontos feladat. Ahogyan Kodály
Zoltán figyelmeztetett: „Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
A kezdeti tizenkét oldal helyett 2014 februárjától
tizenhat oldalon jelenik meg a lap, amit nem csak Ráckeresztúron olvasnak. Eljut a megye több településére,
de még Tolnában és Bács-Kiskun megyében is forgatják, sőt, Budapestre, Debrecenbe, Szolnokra, Pécsre is
küldtem már tiszteletpéldányt, s az internet révén akár
külföldön is elérhető.
Amit a 2013. szeptemberi számban írtam –
„szeretnénk felkutatni és közkinccsé tenni a múlt értékeit” –, most is érvényes. Minden apróság, megsárgult
fotó, szakadozott dokumentum, levelezőlap, igazolvány, hivatalos levél érdekes lehet, hiszen csak így őrizhető meg a múlt. Ha nem tudjuk, hogyan éltek eleink,
azt sem tudjuk, mi kik vagyunk. Ha nem mutatjuk meg
gyerekeinknek, unokáinknak a falu minden értékét és
szépségét, sosem kötődnek majd ide. Hiszen csak azt
szeretjük igazán, amit ismerünk. S gyökerek nélkül nem
lehet élni. Valahová tartoznunk kell… (A települési
értéktár létrehozása, a helytörténeti klub megalakítása
épp ezt mozdítja elő, de eddig sajnos kevesen kapcsolódtak be a munkába. Bízom benne, ez változik majd a
következő időszakban.)
Öt évvel ezelőtt azzal fejeztem be levelem:
„Véleményüket, észrevételeiket tisztelettel és örömmel
fogadom, szeretettel várom.” Most is ezt teszem.

Gajdó Ágnes

Gondolatébresztő…
„Egy szoba könyv nélkül olyan,
mint test lélek nélkül. ”
(Marcus Tullius Cicero)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Lakossági fórum

HÍREK

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Tájékoztató Ráckeresztúr Község Önkormány- Fejér Megyei Kirendeltsége értesítette többek közat képviselő-testülete 2018. augusztusi ülésein zött önkormányzatunkat is, hogy a Tordason működhozott döntésekről:
tetett Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény te-

lephelyének kiváltását tervezik a következőképpen: az
ottani 60 fő értelmi fogyatékos lakó életminőségét
javítanák oly módon, hogy számukra a környező településeken családias otthonokat és hozzá kapcsolódó megfelelő ellátást, szakmai támogatást és szervezett foglalkoztatást biztosítanának. Mindehhez összesen öt belterületi építési telekre van szükségük, melyeken EU pályázati forrásból egyenként tizenkét fő
befogadására alkalmas lakóépületet építenének kb.
200 m2 nettó alapterülettel.
Önkormányzatunkat arra kérték, hogy egy építési telket, valamint egy kb. 150 m2 területű szolgáltató központ megépítéséhez szükséges telket
adjon ingyenes használatba, melyről a főigazgatóság és az önkormányzat külön megállapodást kötne.
A projekt néhány fő számára helyi munkalehetőséget
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester is teremthet.
A program része a lakók kiválasztásán és a létesítméFriss hírek, információk: nyek megépítésén túl a lakosság megfelelő tájékoztawww.rackeresztur.hu tása is. Ennek részeként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségnek munkatársait meghívtuk egy lakossági fórumra, ahol az
önkormányzat és a lakosság közvetlenül tájékozódhat
a program részleteiről, szakmai hátteréről és a megvalósításról.
Kérem, hogy akit érdekel a téma, kérdése vagy javaslata van, jöjjön el 2018. szeptember 25-én, kedden,
18 órakor a polgármesteri hivatalban tartandó
lakossági fórumra, ahol a Kirendeltség munkatársai
is jelen lesznek. Kérjük, hogy részvételüket lehetőség
szerint előre jelezzék, hogy tudjuk, kb. hány főre számíthatunk.
Elérhetőségeink: telefon: +36-25/517-902; e-mail:
racker.ph@rackeresztur.hu

● Az orvosi rendelőbe új nyomtató beszerzéséről
döntöttünk.
● Módosítottuk a településképi arculati kézikönyvet
és a településkép védelméről szóló önkormányzati
rendeletet.
● Támogattuk a búcsú megrendezését.
● A Fejérvíz Zrt. előterjesztésére megtárgyaltuk a
szennyvíz-elvezető rendszer több évre szóló gördülő
fejlesztési tervét.
● Módosítottuk a szociális rendeletet.
● Elfogadtuk a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
● Zárt ülésen döntöttünk a települési támogatásokról.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Ráckeresztúr Község Önkormányzata a községi fűnyírási
feladatok ellátásához munkavállalót keres. Díjazás megegyezés szerint!
Érdeklődni
lehet
Lisziné
Hunyadi Hajnalka alpolgármesternél a +36 20 250 5746
telefonszámon.

Ráckeresztúr Község
Önkormányzata
H

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Avar és kerti hulladék égetésének
engedélyezett időpontja
Minden kedden 14–20 óra között.
Minden szerdán 8–14 óra között.
Minden szombaton 8–12 óra között.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI

NAPTÁR

,
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Egyedülálló évkezdési támogatás
„A gyermek az öröm, a reménység” – írja
Gárdonyi Géza. Az önkormányzat a gyermekek
nevelését, oktatását a jövő zálogának tartja,
ezért nemcsak a környéken, de országosan is
kiemelkedő módon jövedelemhatártól függetlenül nyújt óvoda- és iskolakezdési támogatást a ráckeresztúri gyermekeknek, illetve
szüleiknek.
Azért, hogy a szeptemberi évkezdés még
zökkenőmentesebben indulhasson, az állami
támogatásokat fokozott odafigyeléssel és soron kívül folyósítja a hivatal. A gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok jogosultjait névre szólóan kiértesítették, az utalványokat pedig azután, hogy augusztus 23-án, csütörtökön érkeztek, a pénzügyi csoport minden más munkáját félretéve már 24-én, pénteken kiadta.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt sikeres
évkezdést kívánunk!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Fedett homokozó a játszótéren
Rókás György nagylelkű adományának köszönhetően szeptembertől nagy méretű, fedett homokozót vehettek birtokba a gyerekek a játszótéren. Bár a fák szépen nőnek, az új homokozó nagy előnye, hogy ugyanúgy használható
lesz ragyogó napsütésben, mint kicsit borúsabb napokon. Köszönjük szépen az adományt!
Az ősz folyamán megtörténik a játszótér és
a pihenőpark füvesítése, a vízelvezető árkok
tisztítása is, hogy jövőre még szebb lehessen a
környék.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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Új vezető az óvodában
Gáborné Kutasi Katalin óvónőt nevezte ki az önkormányzat képviselő-testülete a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda élére. Az új vezető 2018. július
2-ától öt éven át látja el az
óvodavezetői feladatokat. A
2018/2019-es nevelési év
kezdetén terveiről, hitvallásáról kérdeztük.
– A gyerekeket az óvodából indítjuk útjukra, s nem mindegy,
hogy mit adunk nekik. Fontos, hogy megismerjék a hagyományokat, szokásokat, közösségi, beilleszkedési normákat, amelyek a társadalomban elvárhatók. Úgy gondolom, hogy azok a
pillérek, amiket az óvodában lerakunk, elkísérik a gyerekeket
egy életen át. Nem mindegy, hogy milyen szemlélettel közelítünk például a környezeti neveléshez, vagy miként segítjük a
gyerekeket, hogy tartós baráti kapcsolatokat alakítsanak ki.
Napjainkban a legtöbb szülő dolgozik, s a csemetéik egyre
több időt töltenek az óvodában. Ezért nagyon sokféle feladat
hárul az óvónőkre. A tevékenységközpontú óvoda programja
épp az, hogy minél több mindent megmutassunk a gyerekeknek. Fontos, hogy megismerkedjenek például azzal, hogyan
kell kertészkedni, alapvető haszonnövényeket ültetni, gondozni, vagy hogyan történik a háziállatok tartása. Minthogy az óvoda korábban kétszer is elnyerte a Zöld Óvoda címet, ezekkel a
feladatokkal kiemelten kell foglalkoznunk.
A másik dolog: a néphagyomány. Valamikor én is néptáncoltam, ezért szívügyem a népzene, a népmese, a kézművesség – minden, ami népi. Sok helyi szokás már elfelejtődött,
ezeket fel kellene kutatni, s a helyi értékeket bemutatni. Gondolok például a sibálásra. Mindig azt szoktam mondani, ha
óvodás korban lerakjuk az alapokat, azzal a tudással megy
tovább a gyerek, s őrzi majd az értékeket. Az óvodások a legfogékonyabbak, nekünk az a dolgunk, hogy föltárjuk s átadjuk
nekik a kincseket.
Az óvodapedagógiai munka mellett nagyon fontos feladatnak tartom az intézmény menedzselését. Pályázatokon veszünk részt, s minden lehetőséget megragadunk, ami a gyerekek érdekeit szolgálja. Sikerként könyvelhetjük el a százhalombattai JYSK áruház nagylelkű adományát. Támogatókat kell
keresnünk, hogy szépítsük, élhetőbbé tegyük a környezetünket. Ha jól menedzseljük az óvodát, akár referenciaintézmény
is lehet a jövőben. Ehhez hozzátartozik az is, hogy jó légkör
legyen az óvodában, amit a kollégákkal közösen alakítunk ki.
Folyamatosan tovább képezzük magunkat, hogy megújuljunk,
s az új módszerekkel, szakmai lehetőségekkel megismerkedjünk. Nemrég részt vettem egy mesterpedagógus továbbképzésen, ahol szintén elhangzott, hogy szükséges a pedagógusoknak a megújulás, az új módszerek elsajátítása. Szeretnénk
majd tanulmányutakon részt venni, s előadókat is hívunk, akiktől tanulhatunk. Szeretném fölkutatni a régióban fellelhető, a
gyerekeknek szóló lehetőségeket is.
Célom, hogy a meglévő értékeket, az eddig elért eredményeket továbbvigyük, hogy továbbra is jól együttműködjünk a
fenntartóval, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel. Reméljük, több olyan programot szervezhetünk majd, amelyen nemcsak a gyerekek, hanem szüleik, nagyszüleik is részt
vehetnek.
gá
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Felújítás
az óvodában
Szeptember hónaptól a gyermekeket szebb, tisztább, egészségesebb környezet
várja az óvodában: a tavaly decemberben
elnyert állami támogatás és saját
forrás felhasználásával nyár végén megújultak az óvoda nyílászárói. A csoportszobákban és a mosdókban új, hőszigetelt, rovarhálóval ellátott műanyag ablakok várták a kicsiket, a legnagyobb sikere mégis a nagy üvegfelületeinek köszönhetően világos, előrébb
hozott bejárati ajtónak volt.
Az új ablakokat és ajtókat a BI-ZO Bt. szállította és állította be.
A gondos és
szakszerű munka
ellenére a régesrégi vakolat a
bontás
során
több helyen nagy
darabokban vált
le, jócskán adva
munkát Radócz
József falugondnoknak és csapatának,
Czeiner
Ferencnek
és
Nyerges Sándornak,
valamint a nyári diákmunka résztvevőinek: Bilik Lórántnak, Balogh
Leventének, Madai Marcellnek és Liszi Áronnak. A párkányok alatti
rések Gajdó Gábor keze
munkája nyomán tűntek el,
a festést Csizmarik Gabriella fejezte be.
A munkálatok jókora felfordulással és kosszal is jártak, de lelkes
szülők: Bogdán László, Takács Krisztina, Csernicskó Marianna, Dani Tamás,
Petkes Kinga Mária, Óanna Sándorné, a közfoglalkoztatásból pedig Palkó
Tiborné, Béni Istvánné, Kovács Szilvia, Dénes János Józsefné az óvoda valamennyi dolgozójával együtt megfeszített munkával minden csoportszobát berendeztek, a legutolsó apró játékot is megtisztogatták, és a helyére pakolták, mire az óvoda kis lakói újra birtokba vették az intézményt.
A százhalombattai JYSK áruház adományából új függönyök, törülközők, terítők, lábtörlők, két íróasztal és négy szék is érkezett.
A segítők munkáját és az adományokat a bejárattal szemben lévő
falon kis emléktáblák kihelyezésével köszönte meg az óvoda. A háttérként szolgáló fát Cseppen-Molnár Zsanett festette.
Az ősz folyamán sor kerül még az elavult elektromos kapcsolószekrény cseréjére, és a tervek között szerepel az udvar további rendezése is.
Tisztelt Szülők!
Reméljük, hogy a gyermekek jól érzik majd magukat a
Az óvoda megközelíthető a Kossuth Lajos utca
felől is. A kapu munkanapokon reggel 6 órától megszépült óvodában!

9 óráig, délután 15 órától 17 óráig lesz nyitva.
Ráckeresztúri Mosoly Óvoda

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

2018. szeptember
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A lelki egészségvédelemről
Nyár végén, még a
nevelési év kezdete
előtt
csapatépítő
szakmai napot tartottak a Ráckeresztúri
Mosoly Óvodában.
A nap kezdetén
Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető ismertette munkatársaival az éves programot,
közösen megbeszélték a legfontosabb teendőket, a csoportbeosztást, majd Zsidákovits Sándorné Katalin, a százhalombattai Pitypangos
Óvoda nyugalmazott vezetője tartott előadást
Lelki egészségvédelem – mentálhigiéné az
óvodában címmel.
Miért fontos, hogy egészséges lélekkel menjünk dolgozni? – hangzott a kérdés, s a több
évtizedes gyakorlattal, szakmai tapasztalattal
rendelkező előadó számos elgondolkodtató
választ adott. Rajtunk múlik, miként szemléljük
a dolgokat, hiszen mindig érnek különböző hatások. Inkább a pozitívumokat kell észrevenni,
nem szabad belesüppedni a gondokba. Lógó
orral nem lehet dolgozni. Ez nem azt jelenti,
hogy nem veszünk tudomást a problémákról,
de meg kell keresnünk mindenben a jót. Katalin
igen meggyőzően érvelt a pozitív életszemlélet
mellett, s kifejtette: mindig lehet változtatni, s
kell, hogy legyenek mellettünk társak, akikben
megbízunk, akikkel jól együtt tudunk dolgozni.
Az óvónők, a dajkák élő anyaggal, hús-vér gyerekekkel foglalkoznak nap mint nap, nagyon
fontos, hogy gondjaikat, félelmeiket tudatosan
kezeljék, hiszen a kicsik észreveszik, ha a felnőttnek bánata, fájdalma van. Az érzelmi nevelés egyik eszköze, ha beszélgetnek a gyerekekkel érzéseikről, ezáltal fejlődik az ovisok lelkivilága, kifejezőkészsége is.
Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy
nemcsak az érzelmek szóbeli kifejezésére kell
odafigyelni, hanem a nonverbális kommunikációra, a gesztusokra, mimikára is. Az érzelem
nélküli világ olyan, mint a színek nélküli világ
vagy a só nélküli étel. A mindennapos stresszt
lehet és kell kezelni, hangsúlyozta Katalin, s
mindezt nemcsak elméletben mutatta be, hanem gyakorlatban is: lélekerősítő feladatokkal,
bizalomjátékokkal, feszültségoldó, szorongáslevezető gyakorlatokkal.
gá

Megkezdődött a 2018/2019-es tanév
A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola tanévnyitó
ünnepségén Gergics Mihályné igazgató köszöntötte a diákokat, külön az elsősöket, akik nyakába a nyolcadik osztályosok kötötték föl az iskola nevével ellátott nyakkendőt.
Az igazgatónő beszédében kitért a nyári táborokra, bemutatta az osztályfőnököket. Az iskolában a római katolikus egyház szervez hitoktatást, amelynek óráit Dienesné
Zsebi Regina tartja, a református egyház által szervezett órákat Darvas-Tanács Erik, a Hit Gyülekezetéét Erdélyi Anna.
A tanévnyitón közreműködött Durányik Petra, Békes
Gergő 2. és Bedő Álmos 6. a osztályos tanuló.
(RH)

1. a osztály: Pintér Piroska ● Balog Dávid Lajos, Balog Zafira,
Balogh Olivér, Bársony Botond, Csejdi Dávid, Csizmarik András,
Dienes Boldizsár, Ferenczi Jázmin, Ladosinszki Panna, Mónos Csilla,
Nagy Dominik, Rényi Barnabás, Süveges Barbara, Szabó Martin,
Szegedi Szilárd, Tandari Anna (A képről hiányzik Süveges
Barbara.)

1. b osztály: Gajdó Tímea ● Balog Kamilla, Balog Viktor, Berta
Levente, Bíró Kevin, Erdődi Réka, Katona Szófia, Kovács Boglárka,
Kovács Noémi, Leicinger Levente, Lósits Antal, Makkai Attila,
(Az írás szerkesztett változata megjelent a Fejér Somodi Zétény, Szita Erika, Takács Mariann, Völcsei Levente
Megyei Hírlap 2018. szeptember 7-i számában.)
(A képről hiányzik Erdődi Réka és Lósits Antal.)
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Szakszolgálati nyár
Pedagógiai Szakszolgálatunk egész évben, folyamatosan fogadja a hozzánk érkező gyermekeket és
családjaikat.
Munkatársaink a nyár folyamán a tanévben megszokottól eltérő, változatos tevékenységekkel várták
a gyermekeket. Az egyéni korai fejlesztő foglalkozások, logopédiai órák, alapozó és TSMT terápia,
valamint a pszichológiai ellátás egyeztetett időpontokban zajlott, beszédindító csoportjainkat hetente egyszer fogadtuk.
Júliusban két héten át intenzív terápiás foglalkozást szerveztünk a jelentkezőknek. A két hét alatt komplex fejlesztést kaptak a gyermekek, játékos mesefeldolgozás színesítette napjaikat, terápiás kutyák érkeztek hozzájuk.
Nagy sikere volt a felső tagozatosoknak meghirdetett „Labdageometria” foglalkozásoknak, melyet kollégáink matematikus hallgató bevonásával vezettek. A foglalkozás célja a matematikai-logikai gondolkodás fejlesztése és a matematika tanulásának megkedveltetése.
A foglalkozásokon, szülők hozzájárulásával készült képeket az érdeklődők honlapunkon megtekinthetik (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat/Martonvásári Tagintézmény: http://fejermepsz.hu/?page_id=1842).
Nyári programjaink támogatója a Harmonikus Fejlődés Alapítvány volt, ezúton
köszönjük az anyagi hozzájárulást, mely lehetővé tette a terápiás kutyák bevonását
és új fejlesztő eszközök beszerzéFejér Megyei Pedagógiai Szakszol- sét.
Szeptembertől az ellátás a tanévgálat Martonvásári Tagintézménye
ben megszokott módon folytatódik,
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. intézményünk hétfőtől csütörtökig 8emelet (a családsegítő szolgálat épülete)
tól 16 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig
Telefon: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453 tart nyitva. A lap következő számaiE-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
ban nyolc szakfeladatunkhoz kötődő
Honlap: www.fejermepsz.hu
tevékenységünket mutatjuk be részNyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00; letesebben.
péntek: 8.00–14.00
Szabó Antalné igazgató

ELEKTRONIKAI

HULLADÉKGYŰJTÉS
2018.
október 13.,
szombat,
8.00–12.00
Hősök tere,
volt
gázcseretelep
Figyelem!
Képcsöves
televíziót nem
vesznek át!

Részletek a
plakátokon!

ÚJONNAN NYÍLT
ÉLELMISZERÜZLETÜNKBEN
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN
KEDVES VÁSÁRLÓT!

Bő választék, kedvező árak,
frissen sült FORNETTI

SZUPER DISZKONT
Ráckeresztúr,
Kossuth Lajos utca (főút) 13.
(a korábbi CBA helyén)

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 6–18
Szombaton: 7–12
Vasárnap: 7–12

2018. szeptember

9

„Szív Csücske” nyári táborozás 2018
A Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot
hirdetett civil szervezetek szakmai programjának támogatására. A Szív Csücske Alapítvány élt a pályázati lehetőséggel, és „Szív Csücske” nyári táborozás 2018 címmel
pályázatot nyújtott be. A Támogatáskezelő az alapítvány
pályázatát NEA-TF-18-SZ-0063 azonosító számon befogadta, és 970 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesítette. A kapott támogatási pénzből harminc hátrányos helyzetben élő gyermeknek szerzett örömet az alapítvány, mert sikerült elvinni őket a csodás környezetben
lévő Csolnokra táborozni.
A táborban többek között számháború, ügyességi vetélkedők, éjszakai elemlámpás kalandtúra, mozizás és nem utolsósorban
fürdés várt a gyerekekre. A programon részt vevő gyerekek a gyakorlatban ismerkedhettek meg a fenntartható és egészséges
életmóddal és a körülöttünk burjánzó természet kifogyhatatlan titkaival. A tábor helyszínén számos akvárium és terrárium volt,
így a gyermekek bepillanthattak a kishüllők és halak életébe. A gyerekeknek a panzió tulajdonosa kígyóetetést szervezett, amit
mindenki nagy érdeklődéssel figyelt.
Önkénteseink és a kísérő szülők éjjel-nappal
elérhetők voltak. A tábor helyszínén csocsóasztal,
biliárdasztal és számos társasjáték állt a gyerekek rendelkezésére. A kertben lévő játszótér és
trambulin nagy örömöt szerzett nekik. A gyermekek új élményekkel tértek haza Csolnokról, és
reménykednek abban, hogy jövőre is lehetőségük
lesz részt venni a táborban. Az együtt töltött idő
nemcsak a gyermekeknek, de a tábor megvalósításában részt vevő felnőtteknek is felhőtlen pillanatokat szerzett. Reméljük, lehetőség lesz újabb
és újabb tábort szervezni, és minél több gyermeket elvinni.
Köszönettel tartozunk az Emberi Erőforrások
Minisztériumának, hogy lehetőséget biztosított
alapítványunknak a tábor megtartására.
Nagy János
elnök

A BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület
hírei
A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
pályázaton a Csoóri Sándor Alapból népdalkörök,
citerazenekarok támogatására 600 000 forint öszszegű vissza nem térítendő támogatást kapott. Ezt
citera vásárlására, női és férfi fellépő ruhákra,
cipőkre használták fel. A nők ruhát, blúzt, cipőt, a
férfiak inget, nadrágot, cipőt kaptak. Péter András
művészeti vezető mesterciterát kapott.
2018. május 6-án a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek – KÓTA – által szervezett országos és térségi népzenei minősítőn Dabason már az új ruhájukban léptek fel. Itt már második alkalommal országos arany fokozatot értek el.
2018. június 2-án a BOR-ÁSZOK rendezvényén a
ráckeresztúriaknak is bemutatták új fellépő ruhájukat.
Fényképek: www.facebook.com/bor.aszok.9
E-mail: borasz.keresztur@gmail.com
***
Szent István napja, augusztus 20. az egyik legrégebbi magyar
ünnep, amely a keresztény magyar államalapítás, így Magyarország születésnapja, és egyben az új kenyér ünnepe is.
A Ráckeresztúri BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület tagjai a Szent
István-szobornál emlékeztek rövid műsorral, virággal, mécsessel.
Utána a katolikus templomban részt vettek a misén és az új kenyér szentelésén. A megszegett, szentelt kenyérből mindenkinek
jutott.
P. E.
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail címen.

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

2018. szeptember
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Miért olvassunk mesét?
„A mesék oldják, vigasztalják, megnyugtatják a gyereket”
(Vekerdy Tamás)

A gyermek életének első néhány évében rengeteget
E és nagyon gyorsan tanul. A mese fontos a gyermek
fejlődésében, viszont nem mindegy, milyen formában
G
jut hozzá. Olvasunk neki, vagy leültetjük a televízió,
É okostelefon vagy akár a táblagép elé, ahol egyedül
S nézheti a mesét, magára hagyva. Ezzel sokszor az a
Z baj, hogy ha kérdése van, nem válaszolja meg senki.
S Meseolvasás közben viszont meg lehet állni, meg leÉ het beszélni a kérdéseket, vissza lehet olvasni a kérG déses részletet. Akár azt is megtehetjük, hogy nem
fejezzük be, hanem a gyermek fantáziájára bízzuk a
! befejezést. Ha jól olvassuk a gyermekünknek a mesét,
észrevehetjük, hogy a mese elején nagy szemekkel nézi a
mesélőt, de ahogy haladunk előre, a gyermek elmereng,
elképzeli, beleéli magát a történetbe. Ez a látott mesénél
nem valósul meg, mert nem kell elképzelnie, mert már
készen kapja a képet a szöveghez. Meseolvasással a szókincsét is remekül tudjuk fejleszteni.
Miért hasznos a mese? Fejleszti a gyermek fantáziáját;
szórakoztat és nevel; a gyermek énképe alakul; szókincse
bővül; az írott szöveg iránti vágy felkeltése; feszültségoldó;
a képzelőerőt fejleszti; az értelmi és szociális kapcsolatok
alakulását segíti; elősegíti a beszédfejlődést.

Elek Júlia rajza

Fontos lehet a meseolvasásnál, ha mi is átéljük mesét,
hangszínünket változtatjuk, vagy hangsúlyozva olvasunk.
Mese minden korosztálynak ajánlott, egészen a csecsemőktől kezdve, mert az osztott figyelem alakulását
segíti (ők a rövid mondókákat, dalokat részesítik előnyben).
1-2 éves gyerekek a képeskönyveket szeretik, ezekben egyszerű rövid történetek vannak, amelyek könnyen
értelmezhetők számukra. Szeretik az állatokat, melyekhez állathangokat tudunk párosítani, valamint mondunk
egy-egy hasznos dolgot az adott állatról. (Pl.: ez itt a kutya, azt mondja: vau-vau; ő itt a házőrző.)
A 2–4 éves gyerekek már gyakran visszakérdeznek,
kíváncsiak. Mi ez? Érdemes olyan meséket választani,
ahol ő már járt, pl. játszótér, bolt, bölcsőde, óvoda, hogy
tudja valamihez kötni a mesét. Ez a korosztály már gyakran kéri többször ugyanazt a történetet, ez is a kíváncsiságukat mutatja, mert lehetséges, hogy nem tudják az
egészet egyszerre elképzelni, érdeklik őket a részletek.
A 4–6 évesek a mese cselekményében már az összefüggéseket keresik. Megjelenik a Miért? és a Hogyan
történt? kérdés. Gyakran előfordul, hogy közbeszól, és
saját maga fejezi be a történetet.
Iskolás korú gyermekkel akár együtt is tudunk mesét
olvasni, vagy felváltva. Az iskolás gyermekek már értik a
tündérmeséket, különbséget tudnak tenni a mese és a
valóság között.

„A gyermek és a neki mesélő szülő között olyan kapcsolat
teremtődik, amely nélkül nem érdemes élni, és azt a szüBereznai Anna rajza
lőt, aki nem tudja, milyen fontos ez, rá kellene kényszeríRohanó életünkben nagyon kevés időnk van egymásra, és teni arra, hogy meséljen a gyermekének.” (Lázár Ervin)
gyermekeinkre, ezért például a meseolvasással eltöltött
Peszter Zsuzsanna védőnő
idő nagyon értékes. A meseolvasás kiváló kapcsolatépítő
hatása mellett rendkívül gazdaságos, ugyanis gyermekko- A könyvtárban számos szép mesekönyv található.
runk kedvenc meséi nagy élményt nyújtanak az aprósága- Néhány cím ízelítőül:
inknak. Meseolvasás közben a szülő–gyermek kapcsolat Benedek Elek: Többsincs királyfi és más mesék; Az aranyalmafa;
Világszép nádszálkisasszony
minősége is javul.
Sokan csak este, elalvás előtt olvasnak mesét, de akár Boldizsár Ildikó: Mesék anyákról; Mesék apákról; Mesék testvéhosszú utazás, várakozás közben is lehet mesélni, vagy a rekről testvéreknek
fantáziánkra hagyatkozni, és kitalált mesét mondani gyer- Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak
Járom az új váramat. Népmesék a világ minden tájáról 4–6
mekünknek. Akár meg is kérdezhetjük őt, kiről vagy miről éveseknek
szóljon a mesénk. Ha a csemeténket kérdezzük meg, miről Így megyek az iskolába. Népmesék a világ minden tájáról 6–8
szóljon a mese, fény derülhet félelmeire, kérdéseire, éveseknek
érdeklődésére.
Móra Ferenc: Csicseri történet; Csilicsali Csalavári Csalavér
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MÚLTIDÉZŐ Régi búcsúk
Visszaemlékszem a régi búcsúkra, az
azt megelőző készülődésre, feszült
várakozásra.
Régen, kisgyerekkoromban az ünnepeknek megadták a módját. Vagy
talán az volt a természetes? Nem tudom. Ilyenkor frissen tapasztották a
szobák, a falalja padlóját, fehérre meszelték a ház falát. Az elsőként leszedett oportó szőlőből már a forráson
túl lévő újborból kínálta vendégét a
házigazda. Az ünnepi étel, az ünnepi
ruházat, az ünnepi lelkület különbözött a mindennapok gondterhelt ese- Gyuri bácsi körhintája a Hangya szövetkezet előtti téren állt. A háttérben
Dombóvári István háza
ményeitől. Ilyenkor a lélek és a gonA
kép
közepén
állók
(balról
jobbra): Bicskei Ilona és férje, Novák József,
dolat felszabadultabbá vált, az újbor
Mádai Lajosné Bilik Etelka és kislánya, Mádai Etelka, Makács Jolán és férje,
pedig megoldotta a nyelveket.
Szakmány János
Az idősebbek messzebbre tudnak
visszamenni gondolataikban, emlékeikben… Ha visszagondolok, nekem, gyereknek csodálatosnak tűntek a
búcsúi események. Beleszédültem a színes forgatagba. Lenyűgözött az a három kutya, amikkel Zoli bácsi, a
környező települések nevezetes kutyatáncoltató illuzionistája járta a vidéket. Táncoltatta, számoltatta a fáradt
jószágokat a kíváncsi és ámuldozó emberek gyűrűjében. Zoli bácsi dobolt, a kutyák ritmusra emelgették lábukat, a nézők meg azon tűnődtek, hogyan lehetséges az, hogy az átszúrt kalapon nem látszik meg a bicska
pengéjének a nyoma…
Gyuri bácsi kis ringlispílje forgott körbe – lelki szemeim előtt még most is látom, és kis unokáimnak mesélve adom tovább gyerekkori emlékeimet. Tíz menetet kellett fönt, a dobogón hajtani a hintát, hogy egyszer
felülhessünk a lóra, vagy beszállhassunk a hintóba. A kardnyelő Gyuri bácsi nélkülözhetetlen figurája volt a
keresztúri búcsúknak. Felesége, a Néni, céllövöldés volt. Aki jól célzott, kölnivízzel illatosított virággal lephette meg kedvesét. A virtust a legények a hajóhintában mutatták meg: csengő jelezte, ha valamelyik fiú megütötte a lécet.
Emlékeim tovaszállnak... De jó néha fölidézni fiatalságunkat, melyből nem hiányzott az erő, a virtus és
természetesen a szerelem sem.
Herkli Antal

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Október 3., kedd, 12–16 óra:
Kreatív kuckó – Dobozolás a
könyvtárban (kézműves foglalkozás
gyerekeknek)
Október 5., csütörtök, 8–14 óra:
Kacatok? Kincsek! – Irodalmi és
helyismereti játékok
Október 6., szombat, 9–11 óra: Az aradi tizenhárom
– Emlékezzünk régiekről! (kvízjáték és megemlékezés az
aradi vértanúkról)
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!

Mádai Kíra rajza

Rendhagyó olvasónapló

Augusztusi játék
A Geronimo Stilton-játék helyes megfejtése:
Mi Egér-sziget fővárosa? – Rágcsália
Mi a címe Geronimo Stilton újságjának? – Rágcsáló Hírek
Hogy hívják Geronimo Stilton kedvenc unokaöccsét? –
Benjamin
Mindössze három megfejtés érkezett. A sorsolás
nyertesei: Zsigmond Réka és Sörös Mira. Meglepetés ajándékkal várjuk Mádai Kírát, aki szintén helyesen válaszolt
a kérdésekre, s még egy szép rajzot is készített.
A nyeremények átvehetők a könyvtárban nyitvatartási időben. Szeretettel gratulálunk!
■

Új könyvek a könyvtárban
Picoult, J.: Elrabolt az apám; A nővérem
húga; Házirend
Läckberg, C.: A boszorkány
Shepard, S.: Pretty Little Liars
Banks, R.: Tündöklő szobor; Melódia medál
Stilton, Geronimo: A pimasz pomponok
inváziója; 8 óra: irány a sajtiskola!; Ki rabolta el
Hammbekaplakot?
Leiner Laura: Ég veled! (Iskolák versenye 1.)
Stilton, Tea: „Tiszta tenger” hadművelet;
Költőnők klubja
Varga Beáta: A siker tintája
Cox, L.: Csak fiúknak; Csak lányoknak
Ügyes kezek

www.fejerkszr.hu
A könyvtár nyitvatartási rendje
hétfő: 10.00–16.00
kedd: 10.00–14.00
szerda: 12.00–17.00
csütörtök: 14.00–17.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: 9.00–11.00
vasárnap: zárva

A szabadság idején végre olyan könyveket is olvashattam, amelyek nem
kötődnek szorosan a munkámhoz.
Az Északi mitológia című kötet része a
székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Könyvtár által meghirdetett Nagy
olvasásmánia című játéknak. Épp alkalmas kihívásnak tűnt, már csak azért
is, mert a skandináv népek és történeteik mindig is érdekeltek.
Neil Gaiman neve nem ismeretlen a fantasy-kedvelők
körében. A Csillagpor és a London alatti Londonban játszódó Sosehol után megjelent Amerikai istenek című kötete
szélesebb körben is ismertté tette a nevét, s már nem csak
a sci-fi-olvasók rajonganak érte. Kétségtelen, Gaiman jól
ír, nem véletlen, hogy számos díjat kapott az évek során.
Tolkien, C. S. Lewis, Harlan Ellison és Ray Bradbury
gyakorolt nagy hatást írásművészetére, ami igen jó előjelnek tekinthető.
Az Északi mitológia főhősei emberarcú istenek. Akad
közöttük nagyképű, beképzelt, gonosz, bugyuta, jólelkű,
rettenthetetlen, bölcs, ravasz, ingerlékeny, gyengéd, kiismerhetetlen, s mindannyian esendők. Merthogy eljön
számukra is az ítéletnap: Ragnarök, az istenek alkonya,
amikor minden véget ér. Az istenek – Odin, Thor, Tyr,
Frey és Freya – harcra kelnek a délóriásokkal, s mind egy
szálig odavesznek. Ám történetük sokkal korábban kezdődik.
Valamennyi nép mitológiájában különösen érdekes a
világ teremtésének és felépítésének leírása. Az északiaknál
a világfa, Yggdrasil köti össze egymással a kilenc világot.
S hogy melyik ez a kilenc világ? Asgard: az istenek otthona; Alfheim: ahol a nyolc fénytündér él; Nidavellir: ahol a
törpék laknak; Midgard: a nők és férfiak világa;
Jotunheim: az óriások birodalma; Vanaheim: itt élnek a
Vánok; Nilfheim: a sötét ködvilág; Muspell: a lángvilág;
Hel: azoknak a holtaknak az otthona, akik nem vitézül
haltak meg valamely csatában. A világfa gyökerét a
Nornák vigyázzák, három gyönyörű hajadon, ők ügyelnek
arra, hogy Yggdrasil gyökereit mindig sár borítsa. A
Nornák másért is felelősek: ők döntik el, mi történjen az
életben, kinek milyen sors jusson. Urd forrásánál üldögélnek, teszik, amit tenniük kell, s közben szövögetik az emberek sorsát.
Sok közös vonást találhatunk a skandináv és a görögrómai mitológia között, de az bizonyos, hogy az északiak
történetei sokkal véresebbek, kegyetlenebbek (nem mintha Zeuszt és társait féltenünk kellene…). Mindenképp
érdemes megismerkedni a Neil Gaiman kötetében megelevenedő, különös szereplőkkel, ugyanis számos később
írt sztori értelmezhetetlen, ha nem tudjuk a mitológiai
párhuzamokat, előzményeket. Például a Harry Pottersorozatban szereplő Fenrir Greyback vérfarkas ihletője
Loki és Angrboda fia: Fenrir, az óriás farkas. Vagy említhetjük a Tükörlelkek szerzője, Papp Dóra új regényét, a
Bolyongót, amelyben központi szerepet játszik a skandináv
mitológia.

Gajdó Ágnes
(Neil Gaiman Északi mitológia című kötete a könyvtárból kikölcsönözhető.)
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LOGIKAI FELADVÁNY
(Forrás: www.logikaifeladatok.hu; pixabay.com)

Egy mackócsaládban az volt a szokás, hogy a bocsok a tanév
végén mézes csuprokat kaptak ajándékba, mindegyik annyit,
ahányadik osztályt éppen befejezte. Hárman voltak a bocsok,
és már mind iskolába jártak, amikor egy napon összeszámolták
a már kiürült csuprokat. Összesen 34 csupruk volt. Melyik osztályt fejezte be a középső bocs?

A megfejtés beküldésének határideje: 2018. október 5.
E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com
A 2018. augusztusi logikai feladvány megfejtése: Brekeke 9 legyet fogott. Tíz hibátlan megfejtés érkezett, a
három szerencsés nyertes:
Gergely Gabriella, Tóth János, Udvarhelyi Viktória.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!

ÚTRAVALÓ ÜZENET

TERMŐFÖLD
ELADÓ VAGY BÉRBE ADÓ
RÁCKERESZTÚR 0139/15 HRSZ. 4,5842
HA. 143,49 AK. ÉRTÉKŰ SZÁNTÓ
ÉRDEKLŐDNI LEHET A
06-30/341-9918 TELEFONSZÁMON

„Légy egyszerű! Vétkezik valaki? Maga ellen vétkezik! Történt veled valami? Nem
baj! Minden, ami ér, a mindenség törvénye
szerint kezdettől fogva elvégeztetett, elhatároztatott számodra! (…) Rövid az élet.
Használd ki a jelent okosan, igazsággal.”
(Marcus Aurelius)

EGER
A több mint ötvenezer lelkes városka az Eger-patak
völgyében, a Bükk délnyugati részén helyezkedik el.
Jelentős kulturális és oktatási központ, számos híres
műemlék és múzeum található itt, melyek közül kiemelkedik az egri vár. Itt, a Hősök termében helyezték
el Dobó István vörös márvány síremlékének fedőlapját. A falon annak a 315 személynek a
neve olvasható, akik a törökök ostroma idején a várban tartózkodtak, s nevük fennmaradt.
Érdekesség, hogy mindennap 15:52-kor díszlövést adnak a dicsőséges győzelem emlékére. A
városban érdemes felkeresni a Dobó teret, az Érsekkertet, a bazilikát, a minaretet. Eger jelentős borváros, az egri bikavér külföldön is elismert borfajta. A turisták kihagyhatatlan úti
célja a Szépasszony-völgy, ahol a város legnagyobb összefüggő borpincés területe található,
több mint kétszáz pincével. Az Egerbe utazóknak nemcsak Gárdonyi történetei ajánlhatók,
hanem Bródy Sándor Az egri diákok és Bíró Szabolcs Elveszett csillagok című regénye is.
Gárdonyi Géza Emlékmúzeum ● Az egri vár szomszédságában álló épületben élt és alkotott 1897 és 1922 között
a jeles író. Itt született legnépszerűbb történelmi regénye,
az Egri csillagok, melyben fölidézi többek között az egri vár
1552-es ostromát, Dobó István és várvédő vitézei hősies
helytállását. A múzeumban látható Gárdonyi tízezres példányszámú könyvtárának megmaradt állománya, írógépe,
festményei, féltve őrzött pipái. A hálószoba puritán berendezése szinte eredeti állapotában tekinthető meg. A ház
körül több olyan fa áll még, melyet az író ültetett.
(Forrás: www.museum.hu)
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Sárgul az örökzöld?

JÁTÉKOS ANGOL

K

A sövénybe ültetett tuják, de más örökzöldek E
Let’s go to the Zoo – Menjünk állatkertbe!
esetében is gyakori jelenség, hogy a sövényen
R
barna foltok jelennek meg. Amennyiben a folLet's go to the zoo. – Menjünk
tok a növény talajközeli részén fordulnak elő, T
állatkertbe!
leginkább kan kutyára kell gyanakodni, amely E
And stomp like the elephants
többször „megtisztelte” a sövényt. Út menti
do. (*) – Dobogj, mint egy eleL
sövénynél fordul elő, hogy az alsó részen lévő
fánt!
levelek elhalnak. Ilyen esetben az út sózására Ő
Let's go to the zoo. And stomp
kell gyanakodni.
like the elephants do. (*)
Növényeink műtrágyázása során ügyeljünk arra,
hogy
a műtrágyát a tő körül egyenletesen elosztva
(*) Jump like kangaroos. – Ugjutassuk
ki. Amennyiben már megtörtént a műtrágya
rálj, mint egy kenguru!
túladagolása,
akkor többszöri, bőséges vízadaggal
Swing like monkeys. – Hintázz,
próbáljuk
meg
mint egy majom!
Waddle like penguins. – Billegj, a növény gyökérzónájából a
mint egy pingvin!
műtrágyát kimosni.
Slither like snakes. – Csusszanj, mint egy kígyó!
A járművek
Swim like polar bears. – Ússz, mint egy jegesmedve!
forró kipufoAnd dance like the animals do. – Táncolj, ahogyan az állatok!
gógáza meg***
égetheti a nöYes, I Can – Tudok
vényt. Sövényünket olyan távolságra telepítsük a parLittle bird, little bird, can you clap? – Kis madár, tudsz tapsolni?
kolótól, hogy a forró kipufogógáz lehűljön, amire
* No, I can't. No, I can't. I can't clap. – Nem tudok tapsolni.
elérné a növényt.
Little bird, little bird, can you fly? – Kismadár, tudsz repülni?
Frissen ültetett növényeknél előfordul, hogy alig
** Yes, I can. Yes, I can. I can fly. – Igen, tudok repülni.
növekednek, megsárgulnak. Ezek a tünetek magas
aktív mésztartalmat jelentenek. A még használható
Elephant, elephant, can you fly? Elefánt, tudsz repülni? *
növényeket ültessük máshová. A tuja gyökérzete nem
Elephant, elephant, can you stomp? Elefánt, tudsz dübörögni? **
viseli el a pangó vizet, amitől a gyökérzet megfullad.
Little fish, little fish, can you stomp? Kicsi hal, tudsz dübörögni? *
A sűrűre ültetett növények egymásba nőnek. Azon
Little fish, little fish, can you swim? Kicsi hal, tudsz úszni? **
a felületen, ahol a növények érintkeznek egymással, a
levelek nem jutnak elegendő fényhez, emiatt elhalnak.
Gorilla, gorilla, can you swim? Gorilla, tudsz úszni? *
Augusztus végétől novemberig a bokor belsejében az
Gorilla, gorilla, can you climb? Gorilla, tudsz mászni? **
elöregedett ágacskák megbarnulnak, majd lehullanak.
Buffalo, buffalo, can you climb? Bölény, tudsz mászni? *
Az aszály okozta elhalások csökkentésére szárazBuffalo, buffalo, can you run? Bölény, tudsz futni? **
ságban nagy vízadaggal öntözzünk. Meghálálják a
növények az öntözést a száraz tél fagymentes napjain
Mindent, amit énekelünk, mozdulatokkal is eljátsszuk.
is. A talaj kiszáradását a növény köré terített mulccsal
Hangos szótár: http://dictzone.com
csökkentsük. Aszályos időben, ha nem tudunk öntözOnline videók: http://youtube.com
ni, kurtítsuk meg a növény lombkoronáját, hogy a
Baki-Nadu Judit párolgási felület kisebb legyen.
A tuján a levelek színe ősszel megfakul. A téli szín
a hidegebb időszakban mélyül, tavasszal a növény
Eredmények
LABDARÚGÁS
ismét visszanyeri eredeti zöld színét. Az elszíneződés
miatt nem kell aggódni.
KL
MEGYEI II. OSZTÁLY DÉL FELNŐTT

Szabadbattyán – MPF Ráckeresztúr
MPF Ráckeresztúr – Szabadegyháza
Adony – MPF Ráckeresztúr
MPF Ráckeresztúr – Sárbogárd II.

1–2
2–3
0–3
2–3

MEGYEI II. OSZTÁLY DÉL U–19
MPF Ráckeresztúr – Kulcs
1–5
Szabadegyháza – MPF Ráckeresztúr 3–7
Káloz – MPF Ráckeresztúr
11–1

ÖREGFIÚK KELETI CSOPORT
MPF Ráckeresztúr – Vál
Beloiannisz – MPF Ráckeresztúr

3–6
8–0

A Keresztúri képeskönyv már több mint
ezer fotót tartalmaz.
Megtekinthető a
Facebookon:
Községi könyvtár,
Ráckeresztúr
Továbbra is várjuk a régi
fotókat, dokumentumokat.

Gyűjtsük össze
emlékeinket!
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A táncosok érkezését a betyárok előre jelzik.

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: 2018. október 5.
Az előző lapszámban közölt feladvány megfejtése: a Batthyány Lajos utca új
utcanévtáblájának részlete. Három helyes megfejtés érkezett, a szerencsés nyertes:
Zatkó Zénó. Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási
időben.
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