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Szent István királyhoz
Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.
Tőled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitit, kincsét, mindenét.
Elbujdostál, megkerestünk,
Áldott légyen a szent ég!
Országunkba bévezettünk,
Szivünk örömében ég!
Drága kincsünk, feltaláltunk:
Magyarország, vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
Ezer áldásokat hoz.
Ime a te reménységed,
Inségedben ide nézz:
Isten után erősséged,
Mególtalmaz ez a kéz.
Megvigasztal minnyájunkat,
Hatalmunkban vastagit,
Megtágitja országunkat,
Végig megtart, bóldogit.
Budán nyugszik; Buda vára,
E szentséget megböcsüld!
Atyja után, nem sokára,
Biztat az ég: Imrét küld.
István mellett itt lész fia,
Megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
Égi s földi asszonyunk.

Faludi Ferenc

Pályázati pénzből újul meg az Egészségház
Az iskola- és óvodakezdési támogatásról
Ráckeresztúriak az I. világháborúban
Eleink tudománya – Gyümölcssajt
Meseíró- és rajzpályázat
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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
aug. 17., 18.: Martonvásár 06-22/569-146
aug. 20., 24., 25.: Ráckeresztúr
aug. 31., szept. 1.: Ercsi 06-25/505-790
szept. 7., 8.: Martonvásár
szept. 14., 15.: Ráckeresztúr
szept. 21., 22.: Ercsi
szept. 28., 29.: Martonvásár

Egészségház
(Petőfi Sándor u. 7.; 25/455-804)
Háziorvos: Dr. Mihalicza Ingrid
06-20/852-0350
Asszisztens: Németh Éva, Bakonyi Éva

A háziorvosi szolgálatot érintő
nyári változásokról a 3. oldalon
olvashatnak részletesebb
tájékoztatást.
Vérvétel (bejárat az udvar felől)

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

Fogorvos – dr. Rózsás Diána

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

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár Szent László út 24.;
telefon: 06-22/460-023) Ügyfélfogadás Ráckeresztúron, a Polgármesteri Hivatalban.
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30
Gyerekjólléti ellátás: hétfő: 9.30–10.30 (Birgány Károlyné)
Vérvételhez előjegyzés szükséges! Idő- Családsegítés: hétfő: 9.30–10.30, szerda: 9.00–10.00 (Birgány Károlyné)
pont-egyeztetés a háziorvosi rendelésen Telefonos Készenléti Szolgálat (éjjel-nappal hívható): 06-20/376-2808
lehetséges.

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

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

A Fejérvíz Zrt. helyi képviselői
Vízszolgáltatás: Jordán Géza 06-30/598-1269
Nőgyógyászat – dr. Zsolnai Csaba Csatornaszolgáltatás: Smigol László 06-30/819-5607,
06-20/852-0351. Rendel kéthetente Gondi Géza 06-30/868-2293
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpontegyeztetés szükséges!

Orvosi ügyelet

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

Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuálisan rendelő háziorvos.
Ercsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
Sürgősségi betegellátás
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Polgárőrség: 06-70/211-6424
óráig; hétvégén szombat reggel 8-tól
hétfő reggel 8-ig, valamint ünnepnapokon: Ercsi Egészségügyi Központ
MENTŐK: 104
RENDŐRSÉG: 107
(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!
Szerkesztői levél

Pályázati pénzből újul meg az
Egészségház
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy önkormányzatunk 19 445 954 forint támogatást nyert a Magyar
Falu program keretében orvosi rendelők felújítására
és eszközök beszerzésére kiírt pályázaton.
Ebből az összegből nemcsak a tető felújítása és a
nyílászárók cseréje valósulhat meg, hanem az elavult, lassú számítástechnikai eszközök helyére új,
korszerű, gyors gépek és nyomtatók kerülnek majd
az orvosi rendelőbe és a védőnői szolgálathoz egyaránt. Emellett olyan eszközöket is be tudunk szerezni, amik eddig nem álltak orvosaink és védőnőink
rendelkezésére, mint pl. ABPM (folyamatos vérnyomásmérést lehetővé tevő, digitális készülék), új vérnyomásmérő, ami rendelkezik szabálytalan szívverés
érzékelővel, jelzi a hypertonia kockázatát vagy egy
új, nagy teljesítményű magzati szívhang érzékelő
készülék.
Reméljük, hogy a fejlesztés gyorsítja, segíti majd
a betegellátást, és hozzájárul a megelőzéshez, az
egészségmegőrzéshez is.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Tisztelt Ráckeresztúriak!
A háziorvosi rendelés a nyáron
a következőképpen módosul:
2019. július 29–augusztus 23.
között dr. Mihalicza Ingrid
rendel
hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00
kedd, csütörtök: 12.00–16.00
Rendelkezésre állás 8-tól 16 óráig kizárólag
sürgős esetben mobiltelefonon:
06-20/852-0350

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Augusztus a nyár talán legmelegebb hónapja. Bár az
utóbbi időben a klímaváltozás következtében teljesen
felborult minden – az időjárásra vonatkozó népi megfigyelések lassacskán fabatkát sem érnek. A csillaghullást azért még ne feledjük el teljesen. Ha időnk engedi,
augusztus 10. és 15. között tanulmányozzuk a csillagos
eget, egészen biztosan látunk hullócsillagokat.
Az esztendő nyolcadik havában figyelhetjük meg az
egyik legismertebb meteorrajt, a Perseidákat. A tudósok szerint a raj sok apró porszemcséből áll, melyek a
földi légkörbe érve nagy sebességük miatt elégnek.
A hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik,
feltehetően azért, mert a 258. augusztus 10-én mártírhalált halt szent utolsó szavai így hangzottak: „Az én
éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó
fényben úszik!” Sokan úgy vélik, Lőrinc ezzel a hullócsillagok által sűrűn megvilágított égboltra célzott.
Főként éjfél után, napfelkelte előtt lehet látni a hullócsillagokat a legnagyobb számban. Kétezer éve kínai
csillagászok figyeltek föl először a Perseidákra, majd
később japán és koreai tudósok is feljegyezték a különleges természeti jelenséget. Adolphe Quetelet belga
csillagász, matematikus 1835-ben Brüsszelben írta le,
hogy az augusztusban nagy számban felbukkanó meteorok a Perseus csillagkép irányából sugárzódnak szét.
Aki tehát rászánja magát, hogy hullócsillagok után
kutasson, jól teszi, ha augusztusban több időt tölt a
szabad ég alatt. Akár hangulatos családi programot
szervezve, akár baráti körben. Egy biztos: ha valaki
hullócsillagot lát, ne feledje el, hogy kívánjon valamit… Ki tudja, hátha tényleg teljesül.

Gajdó Ágnes
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére keres munkatársat
határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyba.

Az iskola- és óvodakezdési támogatásról
A kérelem idén is az egy főre jutó jövedelemtől
függetlenül beadható!

Támogatás kérhető:
óvodakezdésre és beiskoláztatásra, névre szóló számla ellenében, utólagos térítéssel.
A számlán elszámolható
● óvodásoknál:
– éves tisztasági csomaghoz szükséges termékek (papír zsebkendő, vécépapír, szappan)
– váltócipő, váltóruha
● iskolásoknál emellett:
– tolltartó, ceruzák, toll, festék, színes papír,
rajzlap, füzetek, vonalzó, olló, ragasztó, hátizsák,
tornafelszerelés
Óvodások esetében 5000 Ft/gyermek, iskolások
esetében 10 000 Ft/gyermek összegű támogatás
adható.
A kérelmeket augusztus 20-ig lehet beadni a
Polgármesteri Hivatalban.
Bővebb információt a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben kérhetnek (hétfő 8–12,
szerda 8–12, 13–17, péntek 8–12-ig).

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

Főbb feladatok: településrendezés, építésügy,
műszaki ügyek, utak, közterületek, közművek,
önkormányzati beruházások, pályázatok,
katasztrófavédelem. Előnyt jelent a közigazgatási
gyakorlat, szakirányú végzettség.

Érdeklődni lehet: dr. Nagy Gábor jegyzőnél
Telefon: 06-20/852-0333; fényképes szakmai
önéletrajz küldhető: jegyzo@rackeresztur.hu

Friss hírek, információk:
www.rackeresztur.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
Mentális egészségfejlesztő
munkatársat
keresünk az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.-be.
A következő végzettségek egyikével jelentkezz:
szociális munkás, mentálhigiénikus, pszichológus,
klinikai szakpszichológus, egészségpszichológus,
egészségfejlesztő szakpszichológus,
addiktológiai konzultáns.
Ha jó szakember vagy, jó csapatban, szép
környezetben és önállóan szeretnél dolgozni,
itt a helyed!

Érdeklődni: 06-30/973-9167
Jelentkezni: ercsi.efi.lek@gmail.com
(önéletrajz és végzettség)

Tisztelt Ráckeresztúriak!
Vertikál Zrt. (hulladékszállítás)
Ráckeresztúr község belterületén az
Ügyfélszolgálat címe: 2451 Ercsi, Mártírok útja 47.
avar és kerti hulladék égetésének
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–17.00;
szabályait a 3/2015. (IV. 16.) önszerda: 7.00–16.00; péntek: 7.00–13.00
kormányzati rendelet határozza Telefon: 06-30/990-5327; e-mail: ercsi@vertikalrt.hu
meg. E rendelet szerint:
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

„T ILOS

AZ AVAR ÉS KERTI
HULLADÉK ÉGETÉSE
JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS
HÓNAPOKBAN .”
Aki a fenti rendelkezést megszegi, tűzvédelmi
szabálysértést követ el, és hatósági eljárás indítható
ellene! Mindannyiunk érdekében kérjük, hogy a tűzgyújtás szabályait tartsák be!

IDŐPONT-EGYEZTETÉS
Telefon: 06-25/436-535
E-mail: dunanett@dunanett.hu
Honlap: www.dunanett.hu

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári
Tagintézménye

2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet (a családsegítő szolgálat épülete) E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
Honlap: www.fejermepsz.hu
Telefon: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453
Ráckeresztúr Község Önkormányzata Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–14.00
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Sebességkorlátozás
Ráckeresztúr útjain
A főútról nyíló utcák elején „30-as ZÓNA” táblákat helyeztünk ki, ami
azt jelenti, hogy a főút
kivételével, Ráckeresztúr területén 30 km/h
sebességkorlátozás lépett érvénybe. Ezt feloldja a „ZÓNA VÉGE”
tábla, amely minden
utcának a főútra történő
csatlakozásánál megtalálható. Természetesen ez annyit
ér, amennyit a tisztelt lakosok betartanak belőle.
Elsőbbségadás kötelező táblát szereltünk fel az
Arany János utca–Kocsy-Mayer utca kereszteződésében, ami által az Arany János utcából jövőknek elsőbbséget kell adniuk a Kocsy-Mayer utcán közlekedőknek.
Eleinte biztos szokatlan lesz ez az új közlekedési rend, de a
megnövekedett járműforgalom és az útburkolat minőségének
pozitív irányú változása miatt indokoltnak
láttuk a jobbkézszabály megszüntetését, ezzel a KocsyMayer utca levédését.
Kérjük, ne megszokásból közlekedjenek
ezen az útszakaszon!
Ezúton szeretném megköszönni a sok segítséget,
amit kaptam ehhez a munkához, többek között az érdi
kisgépkölcsönző munkatársának, Pallag Máténak a segítő hozzáállását, a falugazdálkodás munkatársainak az
oszlopok állítását, valamint Gajdó Gábornak az utánfutót, Horváth Daninak pedig a táblák felszerelésében
nyújtott segítségét.
Dienes Gábor

Pályázati eredmények
Nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, hogy
sokan érdeklődtek az önkormányzat által elnyert
EFOP-1.2.11-16-2017-00016 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan közzétett, „Fiatalok
helyben maradását támogató ösztönző
rendszer” című felhívás iránt.
A pályázat nyújtotta lehetőségeket a település
fiatalsága maximálisan kihasználta, hiszen összesen 148 pályázat érkezett be, amelyből 146 nyertes pályázatot tudunk kihirdetni.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a pályázók
közül 107-en, azaz 73,3 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy nemcsak a pályázati ösztönző
folyósításának ideje alatt, azaz a kötelező egy
éven át, hanem további 4 évig nem kívánja
megváltoztatni a lakóhelyét. Emellett még
további 20 fő vállalt 3 év helyben lakást, így öszszesen a pályázók 87 százaléka látta megfelelő
alternatívának hosszú távon is a helyben maradást. Ez a vállalás azt is jelenti, hogy a
ráckeresztúri fiatalok nagy része örvendetes módon helyben képzeli el a jövőjét, ki tudja használni a település jó környezeti adottságait, erős
helybeli kötődésekkel rendelkezik, illetve pozitívan ítéli meg a település jövőképét.
Szintén örvendetes, hogy 94 fő, azaz a pályázók 64,38 százaléka vállalta, hogy a pályázathoz megkívánt 24 órán túl, összesen 40 órában
végez a település javára önkéntes munkát,
szeretné lakókörnyezetét még szebbé, élhetőbbé
tenni. Hozzáállásuk fontos, hiszen egy település
fejlődőképessége nagyban függ a fiatalság szemléletétől, tenni akarásától.
A pályázati eredményeket látva bennünk is
megerősítést nyert, hogy érdemes volt beadnunk 2017-ben az „Esély otthon” elnevezésű
projektötletünket, melynek a most kihirdetett
eredmény a részét képezi.
Köszönjük pályázóinknak, hogy hozzánk
eljuttatott kérdéseikkel hozzájárultak a pályázat
tartalmának pontosításához!

Ismételten szeretnénk gratulálni a nyerteseknek, köszönjük szépen a lelkesedést,
és reméljük, hogy az ösztönzők felhasználásában örömüket lelik majd!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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MOSOLY HÍREK Az Országos Magyar Vadászkamara madarak és fák
napja alkalmából kiírt rajzpályázatán a Méhecske és
a Pillangó csoport beküldött munkái különdíjat kaptak.
A díjátadásra Alapon, a XXVII. Fejér Megyei Vadásznapon, 2019. augusztus 10-én kerül sor.

Óvodánkban az idei évben a folyosó festése szülői
segítséggel valósul meg, amit ezúton is köszönünk.
*

A Radócz Barna által szervezett főzőversenyen,
2019. augusztus 31-én óvodánk is szeretné képviseltetni magát, szeretettel várjuk azokat a szülőket, akik
szeretnének részt venni a rendezvényen.
Gáborné Kutasi Katalin
óvodavezető

Tisztelt Szülők!
A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
2019. augusztus 5-től 2019. augusztus 31-ig
zárva tart.
Kiscsoportosoknak szülői értekezlet
2019. augusztus 29-én, csütörtökön,
16 órakor lesz.
A 2019/2020-as nevelési év első munkanapja
2019. szeptember 2., hétfő.

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda

F
A nyaralások előtt sokan kerestek meg, hogy mit is Ő

Úti patika nyaraláshoz

érdemes bepakolni az utazásra. Lehet, hogy így a nyár
végéhez közeledve kevesebben készülnek utazni, de A
talán egy későbbi kirándulásnál is hasznos lehet a Z
mostani téma.
Amit mindenképpen vigyünk magunkkal, az a tiszta E
G
víz. Ez bármire jó lehet. Ezenkívül:
• Hányinger, hányás elkerülése érdekében legyen É
nálunk B6-vitamin vagy hányingert csillapító S
szer, de a hányinger tüneteit néhány korty nagyon
Z
hideg víz vagy jégkocka is tudja enyhíteni.
• A gyermek életkorának megfelelő láz- és fájdalom- S
É
csillapító, lázmérő.
• Strandolás, fürdőzés során gyakori víz alá merülés G
miatt előfordul, hogy valamilyen fertőző betegség- !
gel, fülgyulladással is találkozunk, ezért érdemes
C-vitamint, torokfertőtlenítőt, gyulladáscsökkentőt
és kalcium pezsgőtablettát is magunkkal vinni.
• Esetleges rovarcsípések kezelésére legyen nálunk valamilyen viszketés csillapítására szolgáló gél vagy
krém.
• Nyári vakáció esetén a napégés ellen mindenképp legyen nálunk naptej. Érdemes figyelni és kerülni a nagyon magas hőmérsékletet és erős UVB/A sugárzást.
11–15 óra között nem ajánlott a napon tartózkodni.
• Ha mégsem voltunk elég óvatosak a nappal szemben,
akkor dexpanthenol tartalmú sprayt vagy napozás
utáni krémet is érdemes bepakolni.
• Napszúrás esetén jó, ha van nálunk víz és zsebkendő
vizes borítás készítéséhez. Ha nem tudtuk kivédeni a
napszúrást, akkor a láz- és fájdalomcsillapítás, hideg
borogatás és sötét szoba enyhít a panaszokon.
• Akár hegyekben, akár a vízparton vagy kerékpártúrán
töltjük is szabadidőnket, előfordulhatnak kisebbnagyobb horzsolások, esések. Fontos a tiszta vizes
lemosás, majd a seb fertőtlenítése valamilyen sebfertőtlenítő szerrel, majd steril mull-lappal és mullpólyával
való fedése. Kisebb sérülés esetén akár a sebtapasz is
elegendő lehet. TILOS hintőport a sebbe szórni. Földdel
szennyezett seb esetén érdemes orvoshoz fordulni.
• Gyomorrontás, fertőzés esetére jó, ha van nálunk
probiotikum, ami a bélrendszer normál flórájának helyreállítását segíti. Széntabletta az esetleges hasmenés
elkerülése érdekében hasznos.
• Gondolnunk kell a rovarokra is, ezért érdemes
kullancscsipeszt és kisollót is magunkkal vinni.
Nagyon sok minden van, amit magunkkal vihetünk, néha
talán úgy gondolhatjuk, hogy nagyon sok felesleges dolog
került a táskába, mert hazaérkezve vesszük észre, hogy
érintetlen maradt. Ám azt sem tudhatjuk a nyaralás végén,
hogy ha nem lett volna ott, szükség lett volna-e rá.
Ha bizonytalanok vagyunk, milyen szert válasszunk,
akkor nyugodtak lehetünk, mert a patikákban is szívesen
segítenek.
Mindenkinek kellemes utazást kívánok!
Peszter Zsuzsanna védőnő
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RÁCKERESZTÚRIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Vitéz Daróczi (Damak) István (1880–1964)
A falu Nagy Háborúhoz való kapcsolódása, az akkor itt élt
hősök élete ma is sokakban ébreszt kíváncsiságot, idéz fel
emlékeket, történeteket, hangulatokat. Leszármazottaik szívesen osztják meg velünk ezeket a töredékeket, hogy nevük
évtizedek múltán se merüljön feledésbe.
Ráckeresztúr 376 fiatalt adott a háborúhoz, közülük tizenhárom a vitézi rend tagjává válhatott, ám ehhez rendkívüli
tetteket vittek véghez; nemegyszer bajtársaikat, parancsnokot, zászlóaljakat mentettek meg a fogságba eséstől vagy a
megsemmisüléstől. Vitéz Damak-Daróczi István fényképét
unokája, Kőszegi Andrásné Horváth Mária küldte el a számomra, amit köszönök, mert 2016 óta kutatom, ám a levéltári adat arc nélkül mindig hiányos.
Damak István 1880. február 3-án született Ráckeresztúron egy több holdon gazdálkodó családba, ahol szüleitől –
Damak Páltól és Basztics Annától – mindent megtanult a
földről. 1905. február 21-én házasodott össze az 1888-ban
született Rézmann Erzsébettel, ekkor már 4 kataszteri holdon önállóan gazdálkodott. Öt gyermekük született: István
(1908. ápr. 22–1908. máj. 14.), István (1910–1918), Sándor
(1912–1972), Anna (1914–1972), István (1919–1943).

Rézmann Erzsébet és Damak István

1910-ben már községi elöljárónak választották. A császári
és királyi 69. Hindenburg honvéd gyalogezreddel 1914. július
27-től szolgált a frontokon, és szinte valamennyi jelentős
ütközetben részt vett. A képen huszáregyenruhában látható,
ami áthelyezésre utalhat, ám erről nem találtam írást. Elszántságát és bátorságát bizonyítja, hogy december 2-án
megsebesült, de felgyógyulván, csak 1915. szeptember
14-től harcolhatott tovább. A 25835 számú – ötszáz nevet
tartalmazó – Kitüntetési előterjesztésben már ezt olvashatjuk: „D. I. 1916. 03. 27. és 04. 30. között vitéz és bátor magatartást tanúsított.” Bronz vitézségi érem. (Információ: HM
Levéltár, Szentváry-Lukács János)

1916-ban
az
orosz hadszíntéren fogságba
esett, de innen
is megtalálta a
visszautat…, és
húsz
hónap
fogság
után
megszökött.
Ezután vezényelték ezredével az olasz
frontra – ekkor
már a Piave
mentén járunk,
és vége felé
közelednek a
véres ütközetek, de addig
még ezrek halnak a hazáért,
mindkét oldalon. Damak István hadiútjának állomásai és azok időrendje
nem tárható fel pontosan, de a források segítségével betekinthetünk egy katona sorsába.
HM Levéltár 34382. számú Legénységi kitüntetési javaslat: „Damak István Selztől keletre a 70. magassági pontnál a
heves ellenséges tüzérségi pergőtűzben eredményesen
folytatta az előnyomulást.” Őrmester. (Információ: SzentváryLukács János)
Huszonhat hónap szolgálat után, 1918-ban szerelt le
törzsőrmesteri rangban. 1924-ben 35 kataszteri hold földön
gazdálkodott, ami részben vitézi telek, részben rokkant adomány volt.
Damak István kitüntetései: Nagy ezüst I. o. vitézségi
érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt (12 heti
folyamatos frontszolgálat után), Sebesülési érem. A vitézi
rendbe történő felvételhez, nevét Daróczira kellett változtatnia, ami után 1924. június 25-én avatták, ezzel fia, Sándor is
várományossá válhatott. Ugyanebben az évben Székesfehérváron elvégezte a mezőgazdasági iskolát. Mindennapjai
a család és szorgalmas munka jegyében teltek, tisztelet
övezte a faluban is, amit az jelez, hogy 1925-ben közgyám,
Levente Egylet oktatója és ugyanennek, valamint a Lövész
Egyletnek a pénztárnoka is volt. Alig lélegeztek fel, a második háború is beleszólt az életükbe, mikor István fiukat 1943ban, bányaomlás következtében elvesztették.
Ő 1964-ben pünkösdkor hunyt el, sírkövén a kiharcolt
titulus: VITÉZ. Az út, amit bejárt, példaértékű, legyen büszke
rá a család és a közösség!
Köszönöm mindenkinek az emlékezéshez nyújtott segítségét.

Unokája elmondta még, hogy a nagypapa a harcokban az
egyik szemét elveszítette, emiatt hadirokkanttá nyilvánították, és a háború után dohányárudát nyithatott a faluban.
Prága Ildikó
Emlékszik rá, hogy valamennyi kitüntetése, hagyatéka az
orosz csapatok 1945. decemberi – Ráckeresztúrt Külön köszönet Füle Péternek, az Országos Színháztörténeti
„felszabadító” – aknatámadásától keletkezett tűzben veszett Múzeum és Intézet munkatársának vitéz Daróczi István fotóoda.
jának restaurálásáért. – a szerk.
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Mindent a fákról

faleveleket gyűjtöttek, a papír készítéséről és újrahasznosításáról tanultak játékos formában. Kézműves
foglalkozásunkon színes papírmozaikkal díszített tolltartót készítettek kolléganőim, Gajdó Tímea és
Győrfi Mónika segítségével.
Hogy még izgalmasabb legyen a program, a slam
poetry műfaj egyik jeles képviselője, Somogyi Csaba
kereste föl a táborozókat, s nemcsak verseket mondott – többek között Gombóc Artúrról –, hanem
meg is dolgoztatta a diákokat. A gyerekek különféle
mondatokkal játszottak, csereberélve az alanyt, az
állítmányt s más mondatrészeket. A furcsa szószerkezeteket – például „a naptej csúszik a Balatonba” – le
is rajzolták.
A tartalmas hét egyik napján kirándult a csapat:
tömegközlekedéssel, busszal, vonattal jutottak el
Agárdra, hiszen ezt is meg kell tanulni. A Velenceitavon hatvanperces hajókázás várt rájuk, majd az Akváriumházban hallgattak előadást, s a napot sárkányhajózással zárták.
A tematikus tábor elsődleges célja, hogy a gyerekek kompetenciái fejlődjenek, az esélykülönbségek
mérséklődjenek, s hogy a tanulás közösségi élmény
legyen.
A következő hét témája a víz volt, a pedagógusok
harmadik és negyedik osztályos diákokkal járták körül
kreatív módon mindazt, amit az élet bölcsőjéről tudni
érdemes.

A Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai a környezettudatos életmód jegyében szerveztek tematikus
napközis tábort általános iskolásoknak egy pályázaton
nyert támogatásnak köszönhetően. Az elsős és másodikos gyerekek a fák titkos életével ismerkedtek meg.
A természet, a bennünket körülvevő teremtett
világ szépségei oly sokszor rejtve maradnak. Holott
ha szemlélődve körültekintünk, rácsodálkozhatunk
egy-egy különleges fára, bokorra, vagy észrevehetjük
a mosolygós-nyíló virágokat, amint törékenyen hajladoznak a szélben. A fák titkos életét ismerhették meg
közelebbről azok az elsős, másodikas gyerekek, akik
részt vettek a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános
Iskola által szervezett nyári napközis táborban.
gá
– Egy héten keresztül minden a fákról szólt – tudtuk meg Drozdikné Nagy Ágnes Tünde táborvezető- (Az írás szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
től. – A gyerekek évgyűrűket, kéregmintát rajzoltak, 2019. június 24-i számában.)

Amit az iskolakezdésről tudni kell
A tanévnyitó ünnepély szeptember 2-án, hétfőn, 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 mehetnek haza. Legyen náluk jegyzetfüzet,
tolltartó, és hozzák magukkal a bizonyítványukat!
Kedden már órarend szerint folyik a tanítás, a napközit és az étkezést is ettől a naptól biztosítjuk.
Az igényelt étkezési díjak befizetése augusztus
12–16. között, 8 órától 12 óráig lehetséges a Szent
János téri épületben az iskolatitkárnál.
A pótvizsga augusztus 28-án, 9 órakor lesz, ezt
megelőzően előkészítőket tartunk, melynek időpontjáról az érintett tanulókat levélben értesítjük.
A tankönyvosztás az első tanítási napon, szeptember 2-án lesz. Minden tanuló az osztályfőnökétől
veheti át a tankönyveit térítésmentesen.

Az iskola vezetősége
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Környezetvédelem a hittantáborban
Július 15–19. között harmincegy hittanos gyermekkel mélyedtünk el a teremtésvédelem–környezetvédelem témájában. Tettük ezt azért, hogy egy tudatos, tettre kész generáció növekedjen fel. A teremtésben kapott feladatunkat –
vonjuk uralmunk alá a Földet – nem önző, kihasználó módon, hanem felelősségteljesen, értékörzően éljék meg. Ezt
idézte a zászlónkon a szivárványszínű földgömb.
Hétfőn vetítéses előadáson alapoztuk meg a témát,
melyben a teremtett világ csodálatos összhangját, felépítettségét, sokszínűségét ismertük meg. Valamint a mi felelősségünket, mindennapi lehetőségeinket vettük sorra a
tudatos vásárlással, szelektív hulladékgyűjtéssel, az ivóvíz
megbecsülésével. Megtanultuk a tábor himnuszát, mely az
Assissi Szent Ferencről szóló film – Napfivér, Holdnővér –
főcímdala volt. Az előadás után három csoportban

színdarabokkal, közös énekléssel örvendeztetjük meg
egymást és a szülőket, majd huszonketten ott is aludtunk
a plébánián.
Péntek reggel a TordasZoo munkatársa, Varga Éva
látogatott el hozzánk hat törpeuszkárjával, és tartott interaktív előadást a felelős állattartásról. Mindannyiunkat elvarázsoltak ügyes, okos terápiás kutyái. A menhely számára
tetemes mennyiségű állateledelt, használt ágyneműt, törülközőt gyűjtöttünk adományként. Ebéd előtt még kifestettük a madáretetőinket, és óriásplakátot készítettünk a tábori élményeinkről. Délután Radócz Barna vezetésével
számháborúztunk, és sportjátékokon vettünk részt. Az
utolsó uzsonna előtt mindenki átvehette a személyre szóló
oklevelét.

Hálásan köszönjük a Székesfehérvári Püspökségnek,
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának az anyagi támogatást, mely által a gyermekek igen jutányosan vehettek
részt ebben a programokban gazdag táborban! A hittantábor egyéb támogatói, segítői: Cseprekál István, Csabi Élelmiszerbolt, Rácmenza Kft., a Glócz család, Gajdó Gábor.
Köszönöm a programok szervezésében és lebonyolításákézműveskedtünk: Föld, Víz, Levegő csoportzászlót, tá- ban való közreműködést Darufalvi Bernadettnek, Radócz
borzászlót és pólót festettünk, melyen mindenki megörö- Józsefné Etusnak, Pátkai Istvánné Éva néninek, Vasadiné
kíthette a saját ökológiai lábnyomát. Függönyből nejlon- Bánovics Adrienn-nek és férjének, Glóczné Szabó Viktórizacskót helyettesítő, többször használatos szütyőket varrtunk Éva néni és Adrienn segítségével. A fiúk is nagyon
ügyesek voltak! Délután egyszerű játékokat próbáltunk ki:
célba dobás konzervdobozokra, kabátgombos pörgettyűvel versenyeztünk, és elkezdtünk készülődni a csütörtöki
tábortűzre. Kedden a veszprémi állatkertbe kirándultunk.
Szerdán reggel dr. Hankovszky Béla, Jácint atya gyerekmisét celebrált nekünk, prédikációjában megerősített minket, hogy emberi kötelességünk megóvni a teremtett világot. Utána madáretetőt készítettünk, újrahasznosítottunk:
tejes- és üdítős dobozokat vontunk be spatulával.
Megbeszéltük a téli madáretetés fontos szabályait. Délután a szabad játéké és az elmaradhatatlan vízipisztolyának, Koltainé Csizmarik Ágnesnek, a hittanos szülőknek,
csatáé volt a főszerep.
Csütörtökön ismét buszra szálltunk, és természeti cso- nagyszülőknek! Valamint Herkli Istvánné Marikának és az
dák megtekintésére indultunk. Az első csoda a heves ziva- egyházközség tagjainak, akik a hátteret biztosították, és
tar volt Martonvásár határában. A második és egyben fő finomabbnál finomabb ételeket főztek, sütöttek nekünk,
úti célunkként Budapesten a Szemlő-hegyi- és a Pál- füvet nyírtak tábor előtt! Köszönöm családomnak a türelvölgyi-barlangot jártuk be. Az előbbiben kincskereső prog- met és a segítséget! Ez a tábor nagyszerű példája volt a jó
ramon vettünk részt, így minden gyermek egy-egy ásvány- ügyért való összefogásnak! Mindenkinek jó pihenést, tonyal gazdagodva térhetett haza. De csak pár órára, mert vábbi szép nyarat kívánok!
Dienesné Zsebi Regina
immár hagyományosan csütörtök este tábortűz mellett kis
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SZAMURÁJ 07 KFT.

AKCIÓK
TÁVFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁS
2000 forinttól!

AKCIÓS
ESZKÖZCSOMAGOK
SZERELÉSSEL
MÁR 27 000 Ft-tól!
A RÉSZLETEKÉRT
ÉRDEKLŐDJÖN:

06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723
www.szamuraj07.hu
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail-címen.

H ULLADÉKSZÁLLÍTÁS
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Gyümölcssajt

Az én iskolám:
Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium
és Szakközépiskola
A budafoki Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola immár 116 éve az első a hazai
középfokú borászati képzésben. Kiváló közismereti (érettségi)
oktatási színvonala mellett kiemelkedik a szőlész-borász szakma képzéséhez szükséges tárgyi és szakmai feladatrendszere. A Budafoki Tangazdaság és a Szigetcsépi Tanüzem mint
gyakorlatozási helyszínek termelő bázisok is egyben, ahol a
tanulók ténylegesen megtanulhatják a
szakmát.
A budafoki tangazdaság 3 és fél
hektáros területén 27 különböző
szőlőfajtával kísérletezhetnek a
diákok, mindemellett Szigetcsépen
további 15 hektár szőlőültetvény vonható be a képzésbe, valamint további
120 hektár szántóföldi rész.
Az iskola technikuma 1966-ban átalakult szakközépiskolává, ahol részben megváltozott tananyaggal, gépészeti, műszaki ismeretekkel bővítve sajátították el szakmájukat a beiratkozott tanulók. 1967 decemberében felvette az intézmény a
neves borásztudós és pedagógus, dr. Soós István nevét.
1989-től iskolánkban ismét folyik technikusképzés, melynek
időtartama öt év úgy, hogy a 4. év után érettségi vizsgát tesznek a tanulók, majd az 5. év végén letett képesítő vizsga eredményeként borász- és üdítőital-ipari technikusok lesznek.
A jelenleg folytatott képzések: szakgimnázium négy év
plusz borászati alapképzés a tanulók részére. Szakközépiskola: amely főként a borászati tudnivalók gyakorlati részét foglalják magukban, melynek időtartama 3 év. Élelmiszer-technikus:
esti, illetve nappali tagozaton (1 év), ha a tanuló az iskolán
belül végezte tanulmányait szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában ezen felül választható szakma a bor- és pezsgőkészítő szakképesítés (1 év). Az említett képzéseken felül az
iskola lehetőséget biztosít a felnőttek részére is, akik a vincellérképzésen felül borász szakképesítést is szerezhetnek, amelyeknek megszerzési időtartama körülbelül 400 óra.
A magyarországi borászatok örömmel fogadják az iskolában végzett diákokat, hiszen tudják, hogy az intézményben
legjobb minőségű képzést biztosítják a diákoknak, ezáltal
elősegítve a szakmában történő elhelyezkedés sikerességét.
Buzás Klaudia
(Forrás: www.borasziskola.hu)

Gondolatébresztő…

Eleink tudománya

„Ha igen sok gyümölcs terem, gyümölcssajtot készíthetünk
belőle. Legegyszerűbb készítési módja a következő: a körtét, almát meghámozzuk, és magházát kivágjuk, így jobb
ízű lesz, mint mikor héjastul főzzük. Egy tiszta üstben kéthárom liter vízzel addig főzzük, míg puha lesz. Ekkor újra
gyümölcsöt teszünk hozzá, vizet nem, és tovább főzzük
addig, míg teljesen sűrű pépé nem változott. Ekkor fazekakba töltjük, és pár nap múlva bekötve kamrába állítjuk.
Később az almaízt megszárítjuk. Cukorral meghintett
lapos tányérokra kenjük, és néhány napig szárítjuk, közben
a tányérban megfordítjuk, míg a sajt elég kemény ahhoz,
hogy deszkára téve tovább száríthatjuk. Az így feldolgozott
alma és körte igen jól értékesíthető.
Használat előtt a sajtot vékony szeletekre vágva hideg
vízben áztatjuk, és azután fűszerrel, cukorral felforralva
tésztához, gyermekeknek kenyérre kenve használjuk. Igen
jó levest is főzhetünk belőle.
Különösen finom sajtot készíthetünk ily módon szilvából
és birsalmából. A gyümölcssajt száraz helyen évekig
eltartható.

Birsalmasajt

Birssajtot a következő módon készíthetünk: a szép sárga,
de még nem túlérett birset tisztán megmosva puhára főzzük. Melegen gyorsan meghámozzuk, szitán áttörjük. Az
így nyert pépet ugyanannyi porcukorral habosra keverjük,
és a tűzre téve mintegy negyed óráig folytonos kavarás
közben főzzük. Ha már átlátszó, porcelán tányérra próbát
csepegtetünk belőle, és ha megalszik, a tűzről levesszük,
vízzel kiöblített formába vagy porcelán tányérba öntjük, és
állani hagyjuk. Ha a sajt jó, úgy másnap már kiboríthatjuk.
Szellős, száraz helyen megszárítva, dobozokban évekig
eláll.”
(Részlet egy 1913-ban megjelent könyvből)

A Keresztúri képeskönyv már
több mint ezer fotót tartalmaz.
Megtekinthető a Facebookon:
Községi könyvtár, Ráckeresztúr

Továbbra is várjuk a régi fotókat,
dokumentumokat.
(Jókai Mór)
Gyűjtsük össze emlékeinket!

„A jó ember mindenkinek adósa.”

12

ZOOM

2019. augusztus

Együtt mennek egymás agyára
Együtt megyünk

Ha egy filmet nagyon megszeret a közönség, az alkotók olykor
kísértésbe esnek. És elkészítik a folytatást. Azonban nem sok
olyan sztori létezik, amelyikről valóban érdemes lehúzni még egy
bőrt. Olyan pedig még kevesebb, amelyik jobbra sikeredik, mint
az „előzménye”. Az Együtt megyünk című francia film készítői
mégis átugrották a nem túl magasra tett lécet. Igaz, az Apró kis
hazugságokat (ez filmünk 2010-es előtörténete) nem volt nehéz
túlszárnyalni.
Guillaume Canet rendező végre eltalálta a párbeszédek ritmusát, a hangulatok vegyítését és a poénok elhelyezését. Bár
filmje műfaji besorolása most sem könnyű. Hiszen egy vígjátékhoz túl komoly kérdéseket tesz fel. De azért drámának nevezni
gigantikus túlzás lenne. Főként azért, mert a nagy kérdésekre
olyan közhelyeket ad válaszul, hogy azokat egész Hollywood is
csak szemlesütve hallgatná.
A recept a következő: végy az amerikai vígjátékok legismertebb kliséiből egy csokorra valót, és dobd bele némi európai
mélységbe. De erre a mélységre azért nagyon vigyázz, legyen
ott mentőövként mindig néhány kiszámítható
csavar vagy poén. Hozz össze egy főként
középkorúakból álló baráti társaságot a tagok
minden nyűgével, fárasztó tulajdonságával, de
jó szándékával is. Legyen köztük egy, a meghalt szerelmét gyászoló, lázadó szellemű
anyuka. Színesítse a társaságot egy öntelt és
gazdag tévésztár, egy, a szerelmet folyton (és hiába) kereső
balek, továbbá egy elvált, a Tinderen társat vadászó nő. Legyenek velük a telefonjukat állandóan nyomogató, mégis mindent
éles szemmel látó kamasz gyerekeik. És persze egy homoszexuális pár szerepeltetése is kötelező. S mivel Franciaországban
vagyunk, úgy igazán polkorrekt, ha egy bölcs arabot is feltüntetsz a színen. Aztán engedd össze a jómadarakat egy hétre
úgy, hogy maga a házigazda egy csődbe ment, válófélben lévő
idegroncs, aki a pokolba kívánja régen látott barátait. És helyezd
az egészet a francia Riviérára.
Canet két filmjét leginkább azzal a kritikával szokták illetni,
hogy szereplőit nehéz szeretni, mert önzők, jellemhibások, ráadásul túl őszinték. Nos, ez igaz. Én azonban éppen bennük
látom a film erényét. Ezek a középkorú férfiak és nők éppen
olyanok, mint mindenki más ebben az életkorban. Nyilván bőven
karikírozva. Már túl vannak a fiatalságukon. Van, aki épp most
veszít el mindent, amiért egy életen át dolgozott. Van, aki mindent elért, csak a magánéleti boldogságot nem. Van, aki próbál
talpon maradni egy válás után. Mindez persze franciás könnyedséggel.
Igen, a figurák kissé idegesítők, kissé szúrósak, olykor irigyek
is egymásra. Már nehezen alkalmazkodnak, és mindenkinek van
legalább egy olyan sérelme, amit az évtizedek alatt a másik okozott neki. De ne legyünk álszentek, hisz ismerős ez. Még a legrégebbi barátaink is az agyunkra mehetnek néha. Vagy pontosabban, épp a legrégebbi barátaink azok, akik időnként az
agyunkra mennek, és akiknek (ebben is bízhatunk) mi is az
agyukra megyünk.
A film minden hatásvadász kliséje, kiszámítható (néha közönséges) poénja ellenére szerethető és humoros. Még úgy is, ha
tudjuk, a szereplőkben magunkra ismerhetünk.
Bár az kétségtelen, hogy nagy valószínűséggel sosem lesz
fájó szívvel eladandó vityillónk a francia Riviérán. Mert azért
mégiscsak van, amiben a francia (felső) középosztállyal nem
egyeznek a gondjaink…
Koncz Veronika

A három medve

OLVASÓLÁMPA

Egyszer élt egy medve és három testvére. Elhatározták, hogy elmennek szerencsét próbálni.
Mentek-mendegéltek, mikor megpillantottak egy
kis kunyhót, nyomban bekopogtak.
Egy szegény ember nyitott ajtót.
– Jó napot! – mondta a medve.
– Sziasztok – felelte az öreg.
– Remélem, nem zavarjuk.
– Ugyan, dehogy! Segíthetek?
– Igen, köszönjük – felelték kórusban. – Nem
tudja, hogy hol találjuk a legízesebb málnát?
– Ó, jó, hogy szerencsét próbáltok. Miért nem
ezzel kezdtétek? Menjetek végig az erdőn, ott lesz a
rét szélén egy hatalmas, nehéz ládában.
– Köszönjük – mondták a medvék.
– Járjatok szerencsével! – köszönt el az öreg.
– Viszontlátásra!
Mentek-mendegéltek, mikor odaértek, már lement a
nap. Felnyitották a ládát, és kiszedték belőle a málnát.
Hazaballagtak, s odaadták az anyukájuknak. Örült
nagyon az anyamedve, és megköszönte, hogy elhozták neki.
Megyeri Bernadett (3. b)

Új könyvek a könyvtárban
Alekszijevics, Sz.: Csernobili ima
Viola Stern Fischer–Veronika H.
Tóth: A Mengele-lány
Lázár Ervin: Játék álarcban
Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors
Csernus Imre: Egy életed van
Knausgard, K. O.: Szerelem
Dóka Péter: Hősök leszünk
Höfler, S.: Velem nem lehet járni
Bán Zsófia: Vagánybagoly és a harmadik Á
Huszti Gergely: Mesteralvók hajnala
Majoros Nóra: Borz beköltözik
Berg Judit: Az őrzők
Király Anikó: Csak barátok?
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Meseíró- és rajzpályázat
a népmese napja alkalmából

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT
A Községi Könyvtár Hol volt, hol nem volt… címmel
meseíró pályázatot hirdet általános iskolai tanulóknak.
A pályázat korcsoportjai:
● 1–2. osztályosok
● 3–4. osztályosok
● 5–6. osztályosok
● 7–8. osztályosok
Kérjük, a pályamunka terjedelme ne haladja meg a két
A4-es oldalt. A pályázatot e-mailben és személyesen
is beadhatjátok. Kézzel vagy géppel írt pályázatokat
egyaránt elfogadunk.
E-mail cím: wakonyvtar@gmail.com
A legjobb pályamunkák megjelenhetnek a Ráckeresztúri
Hírmondóban.
Beküldési határidő:

2019. szeptember 30., hétfő, 16 óra

RAJZPÁLYÁZAT
A Községi Könyvtár Az Üveghegyen is túl... címmel rajzpályázatot hirdet óvodásoknak és általános iskolai tanulóknak.
A pályázat korcsoportjai:
● óvodások
● 1–2. osztályosok
● 3–4. osztályosok
● 5–6. osztályosok
● 7–8. osztályosok
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IRÁNY A KÖNYVTÁR!
Klasszikus – új köntösben
Talán mindannyiunknak ismerős
A kis herceg kulcsmondata: „De
ha megszelídítesz, szükségünk
lesz egymásra. Egyetlen leszel
számomra a világon, és én is
egyetlen leszek a te számodra.”
Róbert Katalin regénye teljesen e
bölcsességen alapszik. A kedvenc történeteim közé sorolom
Antoine de Saint-Exupéry klasszikusát, így a Szelídíts
meg! is hamar az elolvasott könyveim listájára került.
Kelemen Regina, történetünk Rókája új iskolába
kerül. Senkivel nem beszél, rajzolással tölti mindennapjait, otthon számítógépes játékokba temetkezik. Az
iskolára fittyet hány, éppen ezért matektanára korrepetálásra küldi Herczeg Matyihoz, Kisherceghez, egy
tizenegyedikes mintafiúhoz, aki a látszat ellenére egyáltalán nem él tökéletes életet. Párkapcsolata nem
zökkenőmentes, fogalma sincs, mit kezdjen a jövőjével, a nyomás pedig egyre nagyobb erővel nehezedik
rá. Éppen ezért kezdi el felfedezni a Földön rejlő kisbolygókat…
A szólás igazsága bebizonyosodik: semmi sem az,
aminek látszik; a külvilág felé mutatott arcunk gyakran
köszönőviszonyban sincs valódi személyiségünkkel.
Tökéletes jellemű ember nem létezik, akármennyire
próbálunk is azzá válni.
A regény szókimondó és nyers. Róbert Katalin néhol kegyetlenül vágja arcunkba világunk ridegségét, de
néhány frappáns poénnal mindezt remekül ellensúlyozni is tudja. A szöveg felépítése tökéletesen hajaz A
kis hercegére, a szerző méltón átadta Saint-Exupéry
egykori üzenetét, modernebb, fiatalosabb formában. A
történetben szerepet kap a különleges, ám hiú rózsa
és a bölcs, az eseményeket távolból szemlélő pilóta is.
Róbert Katalin első megjelent regénye, a Nalávia
titka meseregényként kategorizálható, azóta azonban
főként az ifjúsági irodalom műfajában alkot. A Szelídíts
meg! nem csupán a tizenévesek számára lehet élvezetes olvasmány, hanem bárkinek, aki vevő a klasszikusok modernizálására, mert Saint-Exupéry műve
újragondolt formában is csodálatos.
ká

A pályázat témája kötetlen – a lényeg, hogy a gyerekek
egy-egy népmeséhez köthető jelenetet örökítsenek
meg.
A rajz minimum A4-es méretben készüljön. A pályázók bármilyen rajzeszközt használhatnak. A rajzhoz (Róbert Katalin regénye a könyvtárból kikölcsönözhető.)
mellékelhető néhány soros fogalmazás arról, mit ábrázol
a kép.
A könyvtár nyári nyitvatartási rendje
A rajzokat személyesen a könyvtárban lehet
hétfő: 10.00–16.00
leadni nyitvatartási időben
kedd: 10.00–16.00

2019. szeptember 30-ig
a pályázó nevével, életkorával együtt.
Az eredményhirdetésre előreláthatóan 2019. október elején kerül sor.

szerda: 10.00–17.00
csütörtök: 10.00–17.00
péntek: 8.00–12.00
szombat: zárva
vasárnap: zárva
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A török konyha
A leggyakrabban használt
alapanyagok: padlizsán, zöldpaprika, hagyma, lencse, bab,
paradicsom, fokhagyma és
uborka. A legkedveltebb gyümölcsféleségek közé tartozik
a szőlő, az őszibarack, a cseresznye, a sárgadinnye, a füge,
a citrom; a törökök kedvelik a magvakat és dióféléket: a
pisztáciát, a mogyorót, a mandulát, a földimogyorót, a
fenyőmagot, a pörkölt csicseriborsót. A leginkább használt fűszerek a petrezselyem (melynek csak a levelét hasznosítják), a köménymag, a feketebors, a paprika, a menta
és a kakukkfű.
A legízletesebb fehér sajtok és joghurtok juhtejből készülnek. Népszerű köret a rizs (pilav) és a bulgur (összetört,
főzött majd kiszárított búzakása). Az olívaolaj széleskörűen elterjedt. Az olívabogyó (zöld, fekete, rózsaszín) kedvelt előétel. A kenyér búzából, árpából és kukoricából
készül. Jellegzetesen török kenyér a pita.
Kenyeret mindenféle ételhez felszolgálnak, még a rizs
és a bulgur mellé is. Bár minden, az iszlám által engedélyezett húsféleséget fogyasztanak (tehát sertéshúst nem), a
bárányhús a legelterjedtebb és a legnépszerűbb. Számtalan
különféle kebab létezik a világon, ez a húsételféleség
nagyon tág kategória.

A meze különféle előételek csoportja, melyeket akár főételként is lehet fogyasztani. Törökországban az éttermekben
általában többféle mezét is felszolgálnak előételként, és a
legtöbb étteremben ezt kérni sem kell.
Az egyik legismertebb török édesség a baklava. Bár a
legtöbb török muzulmán számára az alkoholos italok kedveltek; a Ramadán idején azonban nem fogyasztanak alkoholt. A rakı jellegzetesen ánizsízű alkoholos ital, melyet
általában a mezével együtt fogyasztanak.
Hagyományos ital még a fekete tea, valamint a török
kávé cukorral vagy anélkül. A teát különleges, vékony,
harang vagy tulipán alakú üvegpohárkából fogyasztják,
cukorral, de citromlé nélkül. A kávé elfogyasztása után
jósolni is szoktak a kihűlt kávézaccból.

Húsos burek
Hozzávalók: 50 dkg darált hús, 3 fej vöröshagyma, só, bors,
vaj, 4 tojás, 2 dl tej, réteslap
Elkészítés: A húst a vöröshagymával morzsásra pirítjuk, sózzuk, borsozzuk. A tűzről levéve kihűtjük, kevés olvasztott vajjal,
a tojásokkal és a tejjel elkeverjük.
A tepsit olajjal kikenjük, beleteszünk két-három réteslapot
(minden rétegét zsiradékkal bekenjük), ráhalmozzuk a tölteléket, majd egy újabb lapot terítünk rá. Ismét töltelék és megint
lap jön.
A legtetejére olvasztott vajat locsolunk, és középmeleg sütőbe téve fokozatosan emeljük a hőt, s így ropogósra sütjük.

LOGIKAI FELADVÁNY ● ESŐ
Barna Benedek fél órán keresztül gyalogolt a hortobágyi pusztán az esőben, mégsem ázott meg a haja. Nem volt nála
esernyő, esőkabát, kapucni vagy fejfedő. Hogyan csinálta?
A megfejtés beküldésének határideje: 2019. szeptember 5. E-mail cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com ● A 2019. júliusi feladvány megfejtése, a három József Attila-vers címe: A város peremén, Születésnapomra, Kertész leszek. Tizenegy hibátlan
megfejtés érkezett, a három szerencsés nyertes: Gajdó András, Kovács Klára, Szabóné dr. Kántor Szilvia. A nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!

Kirepültek a gólyafiókák
Érdekesen alakult gólyáink sorsa. Július 20-án mind a négy fióka
kirepült, majd szépen vissza is tért a fészekbe. Ezt követően naponta jártak vadászni, nemegyszer kerti partit rendeztek. Készültek a nagy útra, amelyre kajtár gólya vezeti a megerősödött gólyácskákat. Damak Lászlóné közösségi oldalon tett bejegyzéseiből tudjuk, hogy Tavasz, Táltos, Tudor és Tádé „testvért” kapott: a szülők – Timi és Misi – néhány napig vendégfiókát is etettek, altattak. Július 26-án a gyerekek útra keltek.
■

golyakamera.livenetwork.hu
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ÚTRAVALÓ ÜZENET
„Világéletemben hittem benne, hogy a nap legcsodálatosabb pillanata, amikor reggel
felébredünk. Mindegy, hogy
vacakul érezzük-e magunkat
vagy jól, egy biztos: aznap
még bármi történhet velünk!
És az sem számít, ha az esetek
többségében semmi különös
nem történik. A lehetőség
benne van a reggelekben.”
(Monica Baldwin)

NYEREMÉNYJÁTÉK
Mi látható a képen? A fotó Ráckeresztúron készült. Kérdés, hogy
pontosan hol.

LABDARÚGÁS

Az őszi szezon menetrendje

MEGYEI II. OSZTÁLY DÉL FELNŐTT
aug. 18., 17.00 – MPF Ráckeresztúr–Pusztaszabolcs–Iváncsa II.
aug. 25., 17.00 – Kálozi SE–MPF Ráckeresztúr
szept. 1., 16.30 – MPF Ráckeresztúr–Szabadegyháza
szept. 8., 16.30 – Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr
szept. 15., 16.00 – MPF Ráckeresztúr–LMSK Cobra Sport
szept. 22., 16.00 – Perkáta–MPF Ráckeresztúr
szept. 29., 15.00 – MPF Ráckeresztúr–Nagykarácsony
okt. 13., 14.30 – Adony–MPF Ráckeresztúr
okt. 20., 14.30 – MPF Ráckeresztúr–Seregélyes
okt. 26., 13.30 – Vajtai RSC–MPF Ráckeresztúr
nov. 3., 13.30 – MPF Ráckeresztúr–Előszállás SE
nov. 10., 13.30 – Aba Sárvíz FC–MPF Ráckeresztúr
nov. 17., 13.00 – MPF Ráckeresztúr–DUFK SE
nov. 24., 13.00 – Baracs SE–MPF Ráckeresztúr

A megfejtéseket személyesen is
leadhatják a könyvtárban nyitvatartási időben, vagy elküldhetik a
következő e-mail-címre:
rackereszturi.hirmondo@gmail.com

Határidő: 2019. szeptember 5.
Az előző lapszámban közölt feladvány megfejtése: az egykori földműves szövetkezet terményraktárának
részlete. Két helyes megfejtés érkezett, a szerencsés nyertes: Paizs

István.
Gratulálunk! A nyeremény a
könyvtárban vehető át nyitvatartási időben.
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Mini vegyesboltunkban
(Hősök tere 1.)

szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat
megújuló áruválasztékunkkal.
Kínálatunk:

kedden és csütörtökön friss
sertés- és csirkehús,
pulyka- és kacsahús

DARÁLT HÚS IS KAPHATÓ!
Nyitvatartás:

keddtől péntekig
8-tól 16 óráig,
szombaton 8-tól 12 óráig

HÚSRENDELÉST
FELVESZÜNK!
Tálcás felvágottak és
tejtermékek széles
választéka
Bankkártyás fizetés
lehetséges!

KÍNÁLATUNK MIRELIT
ÁRUVAL IS BŐVÜLT!

