RÁCKERESZTÚRI
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

2019. december

130 éve alakult meg az
Önkéntes Tűzoltó Testület
Ráckeresztúron 1889-ben, a megyében
az elsők között alakult önkéntes tűzoltó
testület harminckilenc taggal. Első elnöke Urs Ferenc jegyző, első parancsnoka az iskolaigazgató-kántortanító
Kocsy-Mayer Gyula volt. Számos gyakorlaton, versenyen vettek részt az évek
során, s mindig becsülettel helyt álltak.
Sokan élnek még közöttünk, akik
maguk is tagjai voltak az önkéntes tűzoltó egyesületnek, és sokan élnek olyanok is, akiknek nagyapja, édesapja, netán édesanyja vett részt az egyesület
munkájában. Emléküket idézi és önzetlen munkájuk előtt tiszteleg a könyvtárban nyílt fotókiállítás. Ünnepi pillanat
ez, hiszen az önkéntesség ma is él, s az
önkéntes tűzoltók tevékenysége ma is
követendő példa.
A kiállításon az önkéntes tűzoltók
fotói mellett megtekinthető jó pár feljegyzés, hivatalos irat, jegyzőkönyvrészlet is. Köszönjük mindenkinek, aki akár
csak egyetlen fényképpel hozzájárult a
megemlékezéssel egybekötött tiszteletadás sikeréhez – ahhoz, hogy méltóképpen emlékezhessünk eleinkre, akik
tudták, hogy az önzetlen, az önkéntes
és lelkiismeretes munka értéke felbecsülhetetlen. Ők tudták, ha a közösségért tevékenykedünk, nem azért teszszük, mert hálát vagy elismerést várunk.
Azért tesszük, mert a körülöttünk élők
fontosak számunkra, mert a falubelieknek oda kell figyelniük egymásra,
ugyanis ez teszi összetartóvá és értékessé a helyi közösséget.

GÁ

Most mutasd meg! – Ráckeresztúri fiatalok sikere
Beszámoló a közmeghallgatásról
Márton-nap és zokninyunya a Mosoly Óvodában
Fő az egészség! – A karácsony ízei
Naptár a 2020-as esztendőre
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Szent Kereszt Gyógyszertár
(Hősök tere 4/5.; 25/455-812)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00–18.00

Gyógyszertári ügyelet

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: 9.00–14.00
Kedd: 9.00–14.00
Szerda: 13.00–16.00; 16.00 és 17.00
óra között csak előzetes egyeztetés
után, a munkából hazaérkezett dolgozók részére
Csütörtök: 9.00–14.00
Péntek: heti váltásban 8.00–12.00, illetve 12.00–16.00 között
Vérvétel (bejárat az udvar felől)
Kedd, csütörtök: 6.30–8.30

POSTA (2465 Ráckeresztúr, Ady Endre u. 22.) Telefon: 25/455-819
Általános nyitvatartás:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
Szombat, vasárnap: zárva
Pénzforgalmi nyitvatartás:
Hétfő:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Kedd:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Szerda:
8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Csütörtök:
8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
Péntek:
8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30
Szombat, vasárnap: zárva
Elsőbbségi küldemények végső feladási időpontja: hétfő–csütörtök: 16.00;
péntek: 15.00.

Sírhelymegváltás – Hősök tere (volt takarékszövetkezet épülete)
Ügyintéző: Bokorné Illyés Ibolya
Telefon: 06-20/405-8150; e-mail: temetkezes@rackeresztur.hu

Temetőgondnok – Baki Mátyásné: 06-20/852-0361
A ráckeresztúri temető 2019. szeptember 1-jétől 2020. március 31-éig reggel
6 órától este 20 óráig van nyitva.

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

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

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

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

Nőgyógyászat dr. Zsolnai Csaba
06-20/852-0351. Rendel kéthetente
csütörtökön: 13.00–15.00. Időpontegyeztetés szükséges!

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (www.eon.hu)
Készenléti sürgősségi ügyelet
Hétköznaponként 8-tól 16 óráig az aktuErcsi rendőr járőr: 06-20/3800-039; Körzeti megbízott: Szilukács
álisan rendelő háziorvos.
Sürgősségi betegellátás
Krisztián, Vásári Dénes: 06-20/210-5166
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8
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)

Orvosi ügyelet

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

TŰZOLTÓK: 105

SEGÉLYHÍVÁS: 112
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Most mutasd meg!
A Lakiteleki Népfőiskola 2019 őszén hirdette meg „Most mutasd
meg!” című pályázatát,
amelynek célja, hogy új
lehetőséget biztosítson
a Kárpát-medencében
élő, tizennyolc év alatti,
a filmezés műfaja iránt
érdeklődő fiataloknak a
környezetükben lévő
helyi értékek bemutatására egy általuk mobiltelefonon készített rövidfilm segítségével.
Ráckeresztúrról
többen is neveztek,
közülük ketten meghívást kaptak az ünnepélyes eredményhirdetésre, Budapestre.
Cserna Gréta, az Érdi
Vörösmarty
Mihály
Gimnázium 6. osztályos tanulója és
Csesztregi Eleonóra, a
Ráckeresztúri Petőfi
Sándor Általános Iskola 8. osztályos diákja
pályamunkáját különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Gréta a település nevezetességeit, a Lyka–
Brauch-, a Szüts–Ivánkay-kastélyt, a Szent Kereszt
felmagasztalása-templomot és az idén kétszáznegyven esztendős Szentháromság-szobrot mutatta be
kisfilmjében. Eleonóra az első világháborús hősi
emlékműről készített rövid videót.
Szeretettel gratulálunk mindkettőjüknek!
■

Tisztelt Olvasók, kedves Ráckeresztúriak!
Szerkesztői levél

Az esztendő végén miről is írhatnék? Kinek-kinek
magának kell számot vetnie azzal, mit tett 2019ben. Milyen jó cselekedeteket véshet fel a képzeletbeli dicsőségtáblára, s milyen veszteségeket kell
számba vennie, ha visszagondol az elmúlt háromszázhatvanöt napra. A jó és a rossz mindenkit elér,
egyikünk sem mondhatja, csupa szép emléket őriz
a lassan lepergő esztendőből.
Mégis: próbáljuk meg közösen összegezni azt,
ami jó, ami hasznos, ami előremutató. S ne a sárdobálásra emlékezzünk! Ne az egymást gyengítő, a
másikat lejárató szólamokra. Olyan jó lenne, ha
egyszer mindenki megkísérelné észrevenni a másikban a jót. Mert hiszen mindannyiunkban sok JÓ
rejlik, ez bizonyos.
Talán többet kellene beszélgetnünk. De ma már
mindenki rohan. Beül az autóba, ezerrel pörög a
munkahelyén, csak épp az apró szépségekre nem
figyel. Lassan már észre sem vesszük, ha a szomszéd betereli a szökött kutyust, vagy lenyírja a füvet, amíg dolgozunk. Pedig szívet melengető kedvesség és figyelem, ha a postásunk fölhív telefonon, hová vigye a tértivevényes levelet, ha épp
nem talál otthon. (Többször előfordult ebben az
évben – köszönöm, Zsuzsi!)
Aprócska gesztusok teszik szebbé napjainkat, s
ezek a picinyke figyelmességek változnak át aztán
szeretetté. Vagy át sem kell változniuk. Mondhatjuk: az aprócska kedvességek szeretetből fakadnak.
S mi más vihetné előbbre a szűkebb és tágabb közösséget, ha nem a szeretet… Tudom, sokan csóválják a fejüket… ugyan miért e szentimentális
szöveg? De egyszer majd megértik. Ha nem is
ilyenkor, decemberben...
Békés karácsonyt kívánok a Ráckeresztúri Hírmondó hűséges olvasóinak, s nyugalmas, örömteli,
eredményekben gazdag új esztendőt.

Gajdó Ágnes
(A 9. oldalon található naptár a www.rackeresztur.hu honlapról letölthető színesben is.)

K
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a BB Tető Kft.-nek, Balogh
Bertalannak és Baloghné Szabó
Ramónának, hogy önkéntes munkában teljes körűen felújították az óvoda
és a konyha közötti folyosó tetőzetét,
ami egy régi műszaki hiba és az elöregedett szerkezet miatt rendszeresen beázott.
Köszönjük önzetlen segítségüket!
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
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Közmeghallgatás

feltöltésre szorultak, a talajgyalunak nem volt mit elsimítania.
Egy ideje töltik az utakat, így most már újra lehet majd ezt a
módszert is alkalmazni. Jó lenne évente egy-egy utcát szilárd
burkolattal ellátni, ez is eltartana több évig, de egyszer meg kell
csinálni. A bűzről elmondta, hogy a községünkben állattartással foglalkozó gazdáknak legkésőbb november 30-ig van törvényi lehetősége arra, hogy a zárt trágyatárolók anyagát a földekre kijuttassák és beszántsák, mielőtt a talaj fagyott állapotba
kerülne. A beszántást követően a kellemetlen szaghatás gyorsan csökken, illetőleg megszűnik.
Konrád Valéria az Ercsi Járóbeteg-szakellátó sorsáról érdeklődött. A polgármester részletesen beszámolt arról, hogy
jelenleg hogyan áll a kft. és a tagönkormányzatok közötti jogviszony, beszámolt a finanszírozási kérdésekről. A fenntartó kft.nek négy település tagja, Ercsi túlsúlya mellett. Megemlítette,
hogy a ráckeresztúri önkormányzat két pert nyert eddig a fenntartási időszakra és a fizetési kötelezettségre vonatkozóan. A
képviselő-testület előtt is épp most van ez a kérdés.
Mikor lehet a falunak közösségi háza, művelődési háza? –
tette fel a kérdést Király Antalné, illetve a nagyszámú teherautóforgalomról érdeklődött. A polgármester szerint ha az iskola beruházás megvalósulna, felszabadulna a Szent János téri
épület, mely alkalmas lenne közösségi térnek. Hely hiányában
problémás, hogy hol lehetne felépíteni egy új közösségi házat
a faluban. Faragó Dávid rendőr őrnagy arról beszélt, hogy szúrópróba-szerűen ellenőrzik a településen áthaladó, 7,5 tonnánál nehezebb teherautókat.
Kvasz Lászlóné a Vörösmarty utcában és a postánál található úthibákra hívta fel a figyelmet. A polgármester válaszában
kifejtette, hogy az említett helyen az utat javítani kellene, jórészt a nagy súlyú mezőgazdasági gépek tették tönkre. A mezőgazdasági vállalkozók részt vehetnének a helyreállításban. A
postánál a padka problémát jelzik a Magyar Közútnak, több
kérdésben is egyeztetnek velük, várják válaszukat és intézkedésüket. Peták Norbert képviselő felvetette, hogy meg kellene
adóztatni az arra járó gépeket, traktorokat. Heráné Hegyi
Györgyi mint adóügyi ügyintéző elmondta, hogy a mezőgazdasági nehézgépjárművek adóztatásának témakörét már körbejárták a hivatalban, de sajnos megfelelő törvényes megoldás
egyelőre nincs a problémára.
■

Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2019.
november 22-én tartott közmeghallgatást, amely egy speciális
képviselő-testületi ülés. A polgármester és a jegyző mellett
mind a hat képviselő megjelent.
Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester beszámolt az
elmúlt egy évben végzett önkormányzati munkáról, és ismertette a jövőbeli terveket. Elmondta, hogy a választási kampányban már szólt az eddig elért eredményekről, ezért most csak
néhányat emelt ki: az aszfaltozási munkákat; a szennyvíztisztító beruházást, mely az idén fejeződött be; az EFOP-pályázatot,
melynek keretében megújulnak a szolgálati lakások, és támogatást kaphatnak a fiatalok. Az önkormányzat az orvosi rendelő
tető- és nyílászáró felújítására kapott pályázati támogatást, a
beruházás előkészítése éppen most zajlik. A Magyar Falu
Program keretében sikeresen pályázott az önkormányzat óvodai játékok telepítésére, valamint a temetőben a kegyeleti hűtő
cseréjére, ezek megvalósítása is folyamatban van. A Magyar
Falu Program keretében számítunk arra, hogy a Vajda János
utca felújítására is nyer az önkormányzat támogatást, erről a
közeljövőben születhet döntés. A tornacsarnok sportpadlójának
cseréje is elindult. A szociális ellátásra is jutott pénz, az önkormányzat költségvetése stabil. A jövőben a fejlesztéseket szeretnék folytatni. Elsőrendű kérdés az utak állapotának javítása,
jó lenne minden évben egy-egy útszakasszal előrébb lépni
ebben a témában. Tervben van a közvilágítás fejlesztésének
folytatása is.
Kurtán Pál az utak állapotára kérdezett rá, s arra a rendkívüli bűzre, amely akkoriban elárasztotta a falut. A polgármester
tájékoztatást adott a talajgyaluzás lehetőségéről. Korábban ez
(A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv hamarosan olvasgyakorlat volt, de az utcák egy idő után inkább már inkább
ható a www.rackeresztur.hu oldalon.)
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Márton-nap és Az óvodában dolgozóknak – MOSOLY HÍREK
zokninyunya szintén az újrahasznosítás
A hagyományok
szerint minden év
november 11-én
megünnepeljük a
Márton-napot –
idén ez alkalomból
Bölöni Réka a Ludas Matyi című darabot adta elő óvodásainknak. A jelenet nagyon tetszett kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
November 12én fogászati szűrésen vettek részt a
gyerekek, dr. Rózsás Diána fogorvosnő ellenőrizte
fogaik egészségét.
Nagy hangsúlyt
fektetünk az egészséges életmódra,
így november 15-én immáron második alkalommal
rendeztük meg intézményünkben a mézesnapokat. A
gyerekekkel közösen gyümölcssalátát készítettünk,
gyógyteákat kóstoltunk, mézzel
ízesítve. Dokumentumfilmet és
mesefilmet néztünk a méhek életéről,
szorgos
munkájukról és a
méz előállításáról.
Hálásan köszönjük
Kovács Ildikónak,
aki különféle mézeket ajándékozott óvodás gyermekeinknek.
November 18–22. között a hulladékcsökkentés hetében Herkli Istvánné Marika néni jött el hozzánk, aki
idén is megmutatta a gyerekeknek, hogy az újrahasznosítás milyen hasznos és jó móka. Hálásan köszönjük
önzetlen segítségét!

Házhoz ment a Mikulás
Decemberben a gyerekek izgatottan várják, mit
visz nekik a Mikulás. Színes, csillogó papírba csomagolt ajándékot, csokoládét, narancsot, netán
virgácsot. A ráckeresztúri gyerekekhez idén is
házhoz ment a Mikulás, ezúttal ketten is vállalták
a feladatot: Szabó József és Radócz Barna öltött
Mikulás-ruhát, s krampuszkísérőik – Radócz
Józsefné, Szokoli Lászlóné, Szalay Petra és Szalay
Gábor – segédkeztek nekik. A piros kisbuszokat
Radócz József és Szalay László vezette.
■

jegyében – Óanna Sándorné Margit régi farmerokból gyönyörű kötényeket készített, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk.

Kreatív foglalkozás keretében a gyerekek zokniból készítettek hóembert. Budai Tünde zokninyunyakészítőnek köszönjük, hogy megmutatta nekünk, miként lehet akár lyukas zokniból készíteni egyedi cukiságot, személyre szabott ajándékot.
A háztartásban keletkezett ételhulladékok újrahasznosítása, a komposztálás ismertetése is nagyon érdekelte a gyerekeket. E témáról az Ercsi Egészséges Életmód Egyesület hölgy tagjaival beszélgettek a lurkók,
közben különféle zöldségeket és gyümölcsöket is megkóstolhattak.
November
20-án a Sakkjátszótér Komplex
Képességfejlesztő Program
továbbképzésen
vett
részt
Herkliné Boros
Márta
és
Petkes Nóra óvodapedagógus.
November 21–23. között az „Így tedd rá! – Népi
játék, néptánc módszertan az óvodában és az általános
iskola alsó tagozatában” elnevezésű pedagógustovábbképzésen Baki Mónika és Petkes Nóra képviselte
óvodánkat.
November 29-én meggyújtottuk az első adventi
gyertyát óvodánkban.

Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető
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„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI, HOGY LÁTVA LÁSSANAK”
Évekkel ezelőtt indult rovatunk hosszabb ideig nem jelent meg, ám
most, mintegy karácsonyi ajándékként, újraindítjuk. Bemutatjuk a ráckeresztúri Szentes Anita artistát, aki a világhírű, montréali székhelyű
Cirque du Soleil társulat állandó tagja.
Anita a ráckeresztúri általános iskolában végzett, majd ruhakészítőnek tanult tovább. A szerencse azonban rámosolygott, amikor megismerkedett az Axt házaspárral. Ibolya figyelt fel az apró termetű lány
tehetségére, s ő képezte profi artistává. Nemcsak a fizikai edzését irányította, hanem a lelkét is ápolta.
– Ibi néni a második anyukám – meséli lelkesen
a sok országot bejárt fiatal artista. – Mindent neki köszönhetek! Sokat csúfoltak
amiatt, hogy pici vagyok, mindössze százhuszonhárom centi, de ettől még én is
ugyanúgy élek, mint más. Ráadásul épp kis termetem miatt figyelt fel rám a
Cirque du Soleil képviselője.
A történet azonban jóval előbb kezdődött. Anita elsőként egykerekű mutatvánnyal lépett fel, különféle műsorokkal járta az országot, eljutott Bécsbe, majd
Angliába is.
– Ibi néni elküldte a demo kazettámat a Jey Miller cirkusznak, s ők kiválasztottak. Akkor tizenhét éves voltam, a cirkusz meg tizennyolc. A világ legkisebb artistanője, így konferáltak fel mindig. Négy hónapot töltöttem a brit fővárosban.
Egy évvel később Anita a Cirkuszfesztiválon
járt mentorával, Ibolyával, s megláttak egy férfit, akinek a dzsekijén a Cirque du Soleil felirat
volt olvasható. Fabrice Backer, a kanadai cirkusz
európai ügynöke éppen új produkciókat keresett, s felfigyelt az apró magyar lányra. Szerződtették, s ma már rendelkezési állományban a cirkusz állandó tagja. Anita az első magyar, aki eljutott a Cirque du
Soleil-be, mint mondja, ez a világ legnagyobb cirkusza, ennél följebb egy artista
nem kerülhet.
– Montréalban 2007-ben jártam először, az volt a betanulás ideje, majd Houstonban volt a műsorpróba. Ugyanebben az évben Spanyolországban léptem fel a héliumos lufival, majd Calgary
következett. Két évvel később Moszkvában, az Eurovíziós Dalfesztivál megnyitóján szerepeltem. Japánban, Nagojában is jártam, ott vizsgáztam. 2017 novemberétől 2018. január végéig újra Montréal következett, arénában próbáltunk. New Orleansban jött a premier, majd Houstonban egy hetet töltöttünk.
Nagyon hasonlítok Valentinára, aki már két évtizede fellép a Corteo című műsorban, s ha vele történik valami, vagy szabadságra megy, én állok a helyére. Várom, hogy táviratozzanak, s akkor nekem azonnal indulnom kell. Persze jobb
lenne, ha folyamatosan szerepelhetnék, ám egyelőre Valentina fáradhatatlan. Idén
azonban hosszabb szabadságot vett ki, így lehetőséget kaptam a fellépésre. Van
egy ukrán partnerem, Viktorka, vele léptünk föl, tizenkét héten át turnéztunk
Amerikában. Egyelőre pótszereplők vagyunk,
de így is hatszor léptem föl a kétórás műsorban.
Mindez nagyon nagy élmény. Egyik arénából a
másikba utaztunk, sok tízezer embert szórakoztattunk már. Jártunk például Bostonban, Baltimore-ban, Floridában, San Antonióban,
Denverben.
A Corteo műsor arról szól, hogy meghal egy
bohóc, s a temetésére elmennek a legjobb barátai, s a bohóc mindezt végignézi. Ekkor én héliumos lufikon repkedek a közönség és a manézs
fölött. Ehhez persze a színészi technikákat is el
kellett sajátítanom.
Anita már most világhírű artista. Kis faluból,
az Értől indult – idézhetjük újra Ady Endrét –,
s eljutott a „szent nagy Oceánig”. Még sok szép
siker várhat rá, s kívánjuk, hogy így legyen.
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Bekerült az értéktárba a két ÉRTÉKMÉRŐ
Axt – Axt László és Axt
Lászlóné Eötvös Ibolya – artistaművészete is. A házaspár húsz éve mondott búcsút a porondnak, s
költözött a településre. Otthonukban sok-sok fotó

Ismét bővült az értéktár
A ráckeresztúri értéktárba nemcsak az épített
örökség kincsei kerülhetnek be, hanem például a
közösségért önzetlenül dolgozók értékteremtő
munkája is. Utóbbira példa Németh Mihály tevé- s a cirkusz világát idéző tárgy látható. A Jászai
Mari-díjas Axt László idén magas állami kitüntetésben részesült, március 15-e alkalmából a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át a
magyar cirkuszművészet népszerűsítését, hagyományainak megőrzését szolgáló művészi munkája
elismeréseként. Ibolya a
mai napig szoros kapcsolatban áll a hazai és nemzetközi
társulatokkal
mint közvetítő. Egyik
ráckeresztúri tanítványa,
az apró termetű Szentes
Anita jelenleg a világhírű
Cirque du Soleil társulat
kenysége, aki több évtizede gyűjti eleink használati állandó tagja.
eszközeit, a különféle dokumentumokat, s kutatja
A harmadik javaslat,
Ráckeresztúr múltját. Helytörténeti magángyűjte- amit a bizottság tagjai
ményében számos, őse- elfogadtak, a 11–11–11
ink által használt esz- megemlékezésről szól.
közt őriz: kaszát, kapát, Ráckeresztúron már hapéklapátot, gyalut, sa- todik alkalommal szertut, vasvillát. Megtalál- veztek
gyertyagyújtást
hatók nála szíjgyártó és november 11-én, 11 óra
susztereszközök
s 11 perckor. Ilyenkor az
nagyanyáink konyhai első világháborús hősi
tárgyai is, például tar- emlékműnél gyújtanak
kedlisütő, szenes vasa- gyertyát, mécsest mindló, fejőpitli, vajköpülő. azok, akik szívükön viselik a múlt emlékeinek felA gyűjtemény legérde- kutatását és megőrzését, s akiknek fontos, hogy ne
kesebb darabja a pa- merüljön feledésbe a harctereken maradt, megselackba zárt Kálvária, besült vagy fogságba esett ráckeresztúri katonák
melyet
Csankovics emléke.
István készített százGÁ
negyven esztendővel
(A cikk szerkesztett formában megjelent a Fejér Megyei Hírlap
ezelőtt.
2019. november 23-i számában.)
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Tomi és a hóember
Az égen tovaúszó fekete felhőkből, mint megannyi fehér vattapamacs, sűrűn hullt a hó, takarót vonva az utcára. Tomi nagyon
sietett haza, mert már fázott, és a ruhája is átázott. Korcsolyázni
volt a barátaival, és bizony elszaladt az idő, már régen otthon
kellett volna lennie, hiszen ma van az év legszebb napja, szenteste. Az utcán nem járt szinte senki, mindenki otthon várta már
az ünnepet. A karácsonyi fények kiszűrődtek az ablakokon, és
minden házból vidám nevetés és énekszó hallatszott. Hogy
mihamarabb otthon legyen, Tomi futásnak eredt, és meg sem
állt hazáig.
– Ho-ho-ho-hó! Lassabban, fiacskám! – mondta a hóember,
miközben Tomi elfutott mellette az udvarukban.
Tomi megállt, és csodálkozva nézett a répaorrú, szénszemű,
mosolygós hóemberre, amit az édesapjával készítettek.
– Te tudsz beszélni? – kérdezte a kisfiú.
– Persze, hogy tudok! De ez maradjon a kettőnk titka! – kérte
a hóember.
– Nahát, de jó! Ezt nem is tudtam!
– Örülök, hogy örülsz. De nem kellett volna már régen itthon
lenned? A szüleid
biztosan aggódnak érted!
– De igen,
csak annyira jól
éreztem magam
a barátaimmal,
hogy nem figyeltem, hány óra
van.
Különben
nem
hiszem,
hogy hiányolnak,
ma alig foglalkoztak velem.
– Miből gondolod, hogy nem
hiányolnak?
–
kérdezte csodálkozva a hóember.
– Mert ma mást
sem mondtak, csak: Tomi, ne csináld ezt, Tomi, ne csináld azt,
Tomi, vigyázz, légy szíves, a kishúgodra, Tomi, menj szépen
játszani – válaszolt szomorúan a kisfiú. – Nem igazán érdeklem
ma őket.
– Már hogyne érdekelnéd őket! Gyere közelebb! – kérte a
hóember Tomit, és átölelte.
– Hű, de hideg vagy! – borzongott meg a kisfiú.
– Bocsánat, csak meg akartalak vigasztalni. Elmesélek neked egy történetet:
Volt egyszer egy kisfiú, aki egy havas december eleji napon
az édesapjával hóembert épített. Azon az éjjelen, mikor a Mikulás a falut járta, és ajándékokat tett a gyerekek csizmáiba, a
hóember is ajándékot kapott tőle. Attól a naptól kezdve megértette a kisfiút, de nem mert beszédbe elegyedni vele. Csak nézte
mindennap a fiút, amint hazaérve az iskolából a szüleivel és a
kishúgával vidáman készülődnek a közelgő karácsonyra. A barátságos nappaliban minden este kigyúltak a fények, és a kis
család a kandalló tüze mellett karácsonyfadíszeket, képeslapokat készített, vagy éppen a konyhában sütötte a mézeskalács
figurákat, és tűzdelte tele szegfűszeggel a narancsokat. – Hmm,
még most is érzem az illatát! – A hóember mosolyogva nézte
őket, és nagyon boldog volt.

De egy napon a kisfiú szomorú- OLVASÓLÁMPA
an és durcásan hagyta el a házat, és ment korcsolyázni a barátaival, mert úgy érezte, a szülei
nem foglalkoznak ma vele úgy, ahogyan ő szeretné. Pedig az
édesanyja és az édesapja lázasan készülődött a szentestére,
egész nap sütöttek-főztek, hogy minden készen legyen az ünnepre, és boldogan várhassák gyermekeikkel együtt a bűvös
csengőszót, mely azt jelzi, hogy angyalok jártak a házban, és
egy kis meglepetést hoztak nekik. Ám a kisfiú aznap későn ért
haza a korcsolyázásból, a hóember pedig összeszedte minden
bátorságát, és megszólította. Na, kitalálod kiről szólt a történet?
– Rólam? Én vagyok az a kisfiú? – derült fel Tomi arca.
– Igen, és azt hiszem, nagyon várnak már odabent.
– Azt hiszem, igazad van. A szüleim egész nap készültek, én
meg folyton nyaggattam őket, hogy játsszanak velem.
Tomi elköszönt a hóembertől, és bement a házba.
– Tomi! – kiáltott fel az édesanyja, és átölelte. – Hol voltál?
Úgy aggódtunk érted! Apa már fel is öltözött, hogy megkeressen.
– Ne haragudjatok! Kicsit tovább korcsolyáztunk.
– Jól van. Gyere, vesd le a ruhádat, biztosan fázol már. A
kandallónál majd felmelegszel – felelt az édesapja.
Ekkor halk csengőszó hallatszott a nappali felől, és Tomi
kíváncsian lépett be az ajtón.
– Hűha! Ez csodaszép! Égig érő karácsonyfa! – kiáltott fel,
majd szüleivel és kishúgával együtt közelebb mentek, hogy
jobban megcsodálhassák. – Nézzétek a díszeket, hogy ragyognak! Anya ez… – nézett kipirult arccal az édesanyjára Tomi,
miközben a papírdíszekre mutatott –, …ezek azok a díszek,
amiket együtt készítettünk!
– Igen, valóban. Az angyalok kitalálták, hová szántuk azokat.
Boldog karácsonyt mindenkinek!
– Boldog karácsonyt!
– Boldog karácsonyt, anya, apa és neked is, hugi! – mondta
Tomi, és megpuszilta mindannyiukat.
A gyerekek izgatottan bontogatták ki az ajándékokat, és
boldogan próbálták ki új játékaikat. A szépen megterített ünnepi
asztalnál pedig sok-sok finomság várta őket. Az adventi koszorún, mely az asztal közepén kapott helyet, mind a négy gyertya
égett, fényük különös táncot járt a falakon, és még szebbé tették
az ünnepet. A kisfiú emlékezett rá, hogyan várta már, mikor
gyújtják meg az első gyertyát. Mintha ezer éve lett volna! De
egyszer csak Tominak eszébe jutott a hóember, és az ablakhoz
lépett. A hóember mereven állt a hóesésben, a szeme mintha
egy kicsit szomorú lett volna, ahogy a ház felé nézett, de amikor
meglátta Tomit, a szája széles mosolyra húzódott, integetett és
kacsintott a kisfiúnak. Tomi visszaintett, és ragyogó ötlete
támadt.
Másnap kora reggel már lázasan dolgozott az udvaron. A
hóesés elállt, így nem volt nehéz dolga. Mikor elkészült, elégedetten verte le kesztyűjéről a havat, majd a hóemberhez fordult.
– Na, hogy tetszik? – kérdezte.
– Én…én…, nem tudom, mit mondjak! Köszönöm szépen!
Most már nekem is van családom! – hálálkodott a hóember, és
Tomi örömmel nézett végig a kis családon: a hóemberen, a
hóanyón és a hógyerekeken.
Bertalan Adrienn

Gondolatébresztő…
„Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út
vendégfogadó nélkül. ”
(Démokritosz)
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SZAMURÁJ 07 KFT.
Kellemes
karácsonyi
ünnepeket és
boldog új esztendőt
kívánunk minden
kedves
ráckeresztúri
lakosnak.
06-30-9-298-597
06-30-9-817-396
06-23-358-723

www.szamuraj07.hu
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG ● Keretes hirdetések díja: 1/1 oldal: 14 400 Ft; 1/2 oldal: 7200 Ft;
1/4 oldal: 4800 Ft; 1/8 oldal: 2400 Ft; 1/16 oldal: 1200 Ft (Az árak az áfát nem tartalmazzák!)
Hirdetésfeladás a 06-20/405-8315-ös telefonszámon vagy
a rackereszturi.hirmondo@gmail.com e-mail-címen.
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A karácsony ízei Ánizs, csillagánizs: bár különböző növényekről F
Mielőtt nekikezdtem
volna az írásnak,
nagyon sokat gondolkodtam, miről is
szóljon a cikkem,
ami kapcsolódik az
év végi hangulathoz, kicsit ráhangolhat bennünket az
ünnepekre. A tökéletes karácsonyhoz, úgy gondolom,
hogy nemcsak a béke, a nyugodtság, az adventi koszorú, a csillagszóró szükséges, hanem a karácsony
íze és illata is. Ezeknek az ízeknek és illatoknak
ugyanis jótékony hatásuk is van.
Bevallom, számomra a karácsony egyik elengedhetetlen kelléke a mézeskalács. Néhány összetevője
a cikk témájához illeszkedik. A fahéjnak a kellemes
illata mellett sok jótékony hatása is van, amelyet kevesen ismernek. Értágító, vérnyomás- és vércukorszint-csökkentő, gátolja a gombás fertőzések kialakulását, segíti az emésztést, és csillapítja a hányingert,
hasmenést. Erősíti az immunrendszer működését, és
zsírégetőként is funkcionál. A kozmetikai ipar is hasznát veszi a masszázsolaj-gyártásban és különböző
krémek alapanyagaként, mert ápolja a bőrt. Kamarin
nevű aromaanyag-tartalma miatt a várandósság alatt
mérsékelten kell vele bánni, mert túlzott fogyasztása
gátolja a véralvadást, és májkárosító lehet.
A mézeskalács nélkülözhetetlen fűszere a szegfűszeg. Ennek a fűszernek fájdalomcsillapító és antibakteriális hatása van, a népi gyógyászatban gyakran
használják fog- és torokfájás kezelésére. Nemcsak
fájdalomcsillapító, hanem emésztést segítő, szélhajtóként is alkalmazhatjuk, valamint afrodiziákumként is
számon tartják.
A következő összetevő a gyömbér. Fejfájásra,
menstruációs és gyomorfájdalmakra, valamint a
hányinger és a köhögés csillapítására is természetes
gyógymód lehet. Várandósság alatt is alkalmazható a
hányinger kezelésére.
Kis mennyiségben ugyan, de a mézeskalácsba
szerecsendióra is szükségünk van, ez a fűszer igen
aromás édes, csípős és egyben keserű ízű. Főként
reumás és izomfájdalmak kezelésére használhatjuk.
Hatása között megtaláljuk a gyulladáscsökkentő, az
antibakteriális, a köptető hatását is, de jó hányingerre, szédülésre, hasi és menstruációs görcsök oldására, valamint hasmenés ellen. Fontos, hogy csak mértékkel fogyasszuk, mert nagyon erős fűszer! Túladagolása fáradtságot, hallucinációkat, de akár vetélést
vagy koraszülést is okozhat!

beszélünk, de mindkettőt teához és sütemények- Ő
hez használhatjuk. Légúti betegségek, gyomorA
és bélproblémák esetén javasolt alkalmazni.
Mézeskalácsunk jellegzetes íze és illata kezd Z
összeállni, de hiányzik belőle még egy összetevő:
a kardamon, amely indiai fűszer. Kiválóan segíti E
az emésztést, görcsoldó, étvágygerjesztő hatású, G
de nagyon jó hatása van a véráramra és a hor- É
S
monháztartásra egyaránt.
A mézeskalácsot nemcsak a jellegzetes fűsze- Z
rek teszik különlegessé, hanem a nevében is S
benne szereplő fő elem, a méz, amely szintén É
kihagyhatatlan alapanyaga a szeretet ünnepének. G
A méz rengeteg pozitív hatását leírták már. Ilyen !
többek között: magas antioxidáns-tartalmának
köszönhető, hogy megtisztítja a szervezetet a méreganyagoktól, gyorsítja az anyagcserét, ami a fogyókúrában jelenthet segítséget. Fertőtlenítő hatása miatt
ajánlott éhgyomorra egy teáskanál mézet fogyasztani, mert elpusztítja a gyomorban lévő baktériumokat,
és meggyógyítja a gyomor nyálkahártyán lévő apró
sebeket. Javítja a memóriát, valamint elősegíti a nyugodtabb és mélyebb alvást. Cukorbetegség esetén
azonban fogyasztása óvatosságot igényel!
A sok különleges fűszernek köszönhetően a mézeskalács nemcsak finom, hanem egészséges is? Ha
ez így is van, azért nem árt odafigyelnünk a mértékletességre is.
Minden kedves Olvasónak békés, boldog karácsonyt kívánok!
Peszter Zsuzsanna védőnő
Forrás:
https://www.egeszsegtukor.hu/tel/a-szegfuszeg-11-jotekonyhatasa.html
https://www.hazipatika.com/taplalkozas/egeszseg_es_gasztronomia/
cikkek/mire_jok_a_karacsonyi_fuszerek/20141205155359?
autorefreshed=1
https://petofilive.hu/2017/10/12/a-mez-8-hihetetlenul-jotekony-hatasa/#

Rabó anyukájától tanult mézes
Recept Irma konyhájából

Hozzávalók: 1 kg liszt, 36 dkg porcukor,
2 csapott evőkanál szódabikarbóna, 2,5 dl méz,
5 dkg margarin, 2 egész tojás és 2 tojás sárgája,
mokkáskanálnyi szegfűszeg, fahéj
Összegyúrjuk, szobahőmérsékleten két órát
pihentetjük. Három-négy milliméter vékonyra
nyújtjuk, és formával szaggatjuk. Előmelegített
sütőben öt-hat percig sütjük. Megkenhetjük tojásfehérjével, díszíthetjük dióval, mazsolával, mandulával, illetve porcukorral felvert tojásfehérjével
mintákat is írhatunk rá.
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Az én világom

A csillagszemű juhász – Furján Fanni (8. b) rajza

A lakótárskeresés
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy házikó. Ebben a házikóban élt egy kis csótány. Minden napja ugyanúgy telt.
Elment a boltba, vett csótánykaját, meg hébe-hóba egy kis
gyümölcsöt meg zöldséget mellé, hogy kordában tartsa a
testsúlyát.
Egy napon azonban semmi nem így történt. A csótány
nagyon szomorúan kelt fel, sehova nem volt kedve menni.
Tanakodott, vajon miért érzi magát ilyen rosszul ma reggel. Ahogy így tanakodott, eszébe jutott, mi lenne, ha keresne maga mellé lakótársakat, ugyanis nagyon régóta
egyedül él, lehetséges, hogy most már szüksége van a társaságra.
Készített egy táblát a következő felirattal: „Lakótársat
keresek, legalább kettőt. Akit érdekel, csak kopogjon! Üdvözlettel: Csótány”.
Amikor a tábla elkészült, kirakta az ajtóra, hogy aki arra jár,
elolvashassa. Jöttek
sorban az érdeklődők, de a csótánynak egyik sem nyerte el a tetszését.
Egyik nap kora
reggel kopogtattak a
csótány
ajtaján.
Gyorsan kinyitotta,
s hát két szarvasbogár állt ott. Beengedte a vendégeket,
s megkérdezte tőlük:
– Mi szél hozott
Az Üveghegyen is túl...
benneteket?
Cserna Zita (1. a) alkotása
– Láttuk a táblát, és
bekopogtunk.
– Ja, értem. Nekem szimpatikusak vagytok, lakhattok itt.
Így is lett. Mindig más ment a boltba, hogy megosszák a
munkát.
Egy nap viszont nagyon összevesztek, mert a csótány
nagyon későn kelt, és semmit nem csinált meg. A két
szarvasbogár mérgében összepakolt, és elment.
A csótány azóta is lakótársat keres, de senki nem jelentkezik. Már bánja, hogy olyan későn kelt aznap reggel.

Az egész úgy kezdődött, hogy reggel felébredtem, és
egy különös világba csöppentem. Csend, csak csend
honolt, és manókat láttam mindenfelé.
– Manók? – kérdeztem.
– Igen! – válaszolta egy vékony hang.
– Akkor más már nem is kell! – mondtam.
– Jó, jó – válaszolta valaki.
Sétáltam tovább, kicsike kis házakat láttam és a
bennük lakókat. Körülnéztem a pici erdőben és a mezőn, de mást nem találtam. Kezdtem kétségbeesni.
– Anya! – kiáltottam.
Senki nem válaszolt. Na jó, egyre jobban élveztem
a szabadságot, de azért egy kicsit féltem. Elsétáltam a
vízparton, a szántóföldön és a legelőn, de nem láttam
semmit. Kiérve az erdőből megpillantottam egy
hegyet.
– Azta! – kiáltottam.
Persze ott is voltak házak. Rájöttem, hogy ez nem
is olyan unalmas. Várjunk! Merre is van a kijárat? Semmi baj! Majd megtalálom! Remélem, nem olyan nagy
ez a város.
Elkezdtem keresni a kaput. Mentem északnak, délnek, keletnek, nyugatnak, de sehol sem találtam.
Eszembe jutottak a helyszínek, ezért mentem az erdőbe, a legelőre, a szántóföldre, a vízpartra, a mezőre és
persze az első erdőbe is. Egyszer csak megláttam a
kijáratot. Abban a percben megtorpantam az ajtó előtt.
Arra gondoltam, hogy ugyan nagyon tetszik ez a világ,
de inkább az otthont választom.
Hazaértem, és befeküdtem az ágyamba. Arra gondoltam, hogy lehet, egyszer még visszamegyek abba a
manóvilágba.

Bognár Sarolta (4. a)

Osztozkodik a róka

Az Üveghegyen innen, a selyemréten túl volt egy rengeteg erdő. Ebben a rengeteg erdőben, annak is a kellős közepében élt egyszer egy öreg medve. Ennek az
öreg medvének volt két fia. Egyszer elhatározták, hogy
elmennek világgá, szerencsét próbálni. Odaálltak az
anyjuk elé, elbúcsúztak tőle illendően. Az öreg medve
megölelte a fiait. Lelkükre kötötte, hogy soha el ne
hagyják egymást. Megfogadták.
Kálmán Szabina (8. a)
Balog Larissza (3. a) rajza és írása
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Ludmilla megoldja
A községi könyvtár
novemberben Ludmilla megoldja címmel nyereményjátékot hirdetett. A gyerekek a népszerű író,
Kertész Erzsi ifjúsági regényeiről szóló totót
tölthettek ki.
Szinte minden hónapban részt vehetnek az érdeklődők
könyvtári nyereményjátékon. Novemberben Kertész
Erzsi írásai kerültek sorra, annál is inkább, mert a terveink szerint jövő
év áprilisában
író-olvasó találkozót
rendezünk. Jó lenne,
ha addigra minél
többen és minél
jobban megismernék az író alkotásait. Könyvtárunkban megtalálható
sok szépen illusztrált, izgalmas regények, mint amilyen
például a Tevefutam, a Göröngyös Úti Iskola, a Ludmilla
megoldja, a Fény Sebestyén, a Panthera vagy a Berg Judittal közösen írt
A négy madár titka és Az óra rejtélye. Ezekhez a kötetekhez kapcsolódtak a kérdések: Mi Ludmilla, a vagány, cserfes, tettre kész
kislány foglalkozása?; Ki illusztrálta a Panthera című regénytrilógiát?; Milyen leltári számon található meg a ráckeresztúri könyvtárban a Ludmilla megoldja című kötet?;
Kertész Erzsi egyik novellája, amely a Parti Medve című
antológiában található, megjelent a Ráckeresztúri Hírmondóban is. Mi a novella címe?
A gyerekek lelkesen
keresgélték a válaszokat
a könyvekben. Jutalmuk
egy-egy szép ajándékkönyv volt, s minden
résztvevő kapott emléklapot is. A játékot a székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Könyvtár segítette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében.

gá

Tisztelt Olvasóink!
A könyvtár 2019. december 21-től
2020. január 5-ig zárva tart.
Nyitás 2020. január 6-án,
hétfőn, 10 órakor.
Áldott, békés karácsonyt és
olvasmányélményekben gazdag
új esztendőt kívánunk!

Dugódíszek karácsonyra
December elején, Ferenc- és Vilma-napon kézműves
foglalkozást tartottunk a könyvtárban. A gyerekek parafadugóból
készíthettek
különböző
karácsonyfadíszeket.
Volt, aki hóembert vagy
rénszarvast,
más fenyőtoboz felhasználásával fenyőfát alkothatott. Természetesen a kreativitás és a képzelet is szárnyalhatott, a legügyesebbek maguk találtak ki figurákat,
illetve az előre elkészített mintáktól eltértek. Lehet a
rénszarvasnak külön „hajtincse” a feje tetején, vagy épp
csukott szemmel is szemlélheti a világot… A legtöbben
mégis fenyőfát alkottak: a tobozt zöldre festették (bár
akadt, akinél lila vagy rózsaszín lett az uralkodó szín),
majd csillámporral, esetleg búzadarával megszórták, így
varázsolva télies hangulatot.
A rendezvény megvalósulását a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer keretében a székesfehérvári
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatta, remek kézműves csomagot állítottak össze számunkra, melynek egyes
alkotóelemeit a mostani foglalkozásokon felhasználtuk.
Köszönjük jóakaratú barátainknak a felajánlott parafadugókat!
Jövőre újabb érdekes programokkal várjuk a gyerekeket és a játékos kedvű felnőtteket! Kellemes téliünnepi napokat kívánunk, és sok-sok jó olvasmányélményt!

Gajdó Ágnes

Új könyvek a könyvtárban
Kertész Erzsi: A sárkány nyomában – a
pásztói oskolamester; Dalia és Dália; A
csúfolórobot; Göröngyös Úti Iskola – Lássatok csodát!; A feltaláló
Kalas Györgyi: Tilda és a kövér macska
Gimesi Dóra: A Macskaherceg kilencedik
élete
Berg Judit: Két kis dínó felfedezi Amerikát
Pásztohy Panka: Halló, mama!
Paulon Viktória: A topolai mozi titka
Mandl Péter: Kiskobold és a párnafosztogatók
Acsai Roland: A betondzsungel könyve
Molnár T. Eszter: Teréz, avagy a test emlékezete
Finy Petra: Marlenka
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SKANDINÁV REJTVÉNY (www.skandomata.hu) ● A rejtvény megfejtése egy szent neve és egy hozzá kapcsolódó fogalom. Beküldési határidő: 2020. január 5. E-mail-cím: rackereszturi.hirmondo@gmail.com.
Kertész Erzsi Tevefutam.
A nyeremény a könyvtárban vehető át nyitvatartási időben. Minden megfejtőnek gratulálunk!
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Programajánló
A magyar kultúra napja alkalmából 2020. január 25-én,
szombaton, 15 órakor az ercsi Felvonási Tünetek Színházi
Műhely mutatja be új darabját Ráckeresztúron. Az előadást
Murzsa Kata rendező ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

„Igazi lelkünket, akárcsak
az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy
tiszta legyen majd az
ünnepekre.”
Előadásunk címe HEPP – zűrzavaros románc két részben.
(József Attila)
A hepp szó főnév, amely személyes hóbortot, rögeszmét, érzékeny témát jelent, ami észszerűtlen reakciót vált ki; valamint
cirkuszi műsorszámok figyelemfelhívó felkiáltó szava.
Mi a hepped? Mindenkinek van valami alapvető az életében,
ami kíséri, nem ereszti, meghatározza cselekedeteit. Lehet az egy
ember, egy gyermekkori esemény, egy szerelem, egy gondolat,
bármi, amelytől nem tud vagy nem akar szabadulni.
A darab főhősének, Orbánnénak szintén heppje van – az utolsó leheletéig kitart és küzd a szerelméért. A többi szereplőt is
meghatározzák a mániák: Csermlényi Viktort a kényszeres evés;
az anyját a gyógyszerszedés; Ilust a nyelvtanulás; Józsit a munkamánia, Gizát a folyamatos levélírás; Egérkét a kapcsolatfüggőség.
Hogyan tudunk ezekkel a mindennapjainkban megbirkózni,
elfogadtatni magunkat? Hogyan küzdünk vagy éppen maradunk
háttérben a vágyainkkal, az elképzeléseinkkel? Mennyire engedjük
be a környezet, a kritika hatásait?
Egész életünket porondon éljük. Ha tetszik, ha nem, csapattársak és bírák vesznek körül minket. Kinek kell megfelelni?
Mennyit kell odaadni magunkból? Vállajuk-e önmagunkat, cselekedeteinket, gondolatainkat, mondandónkat, dacolva azzal is,
hogy letörölnek, kitiltanak, megaláznak? Mikor mondhatjuk azt,
hogy „Így volt szép”?
Erről szól számunkra a fantasztikus Örkény István műveinek
felhasználásával készült új darabunk, a HEPP.

Az előadás a tornacsarnokban lesz, a belépés ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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!

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:

Határidő: 2020. január 5.
A novemberi Hírmondóban
megjelent feladvány megfejtése:
a plébánia épületének részlete.
Húsz helyes megfejtés érkezett, a
szerencsés nyertes: Zsigmond
Levente. Gratulálunk! A nyeremény a könyvtárban vehető át
nyitvatartási időben.
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